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Route 10 
1184 km lang en laat u het zuiden van Noorwegen zien. 
Een bezoek aan de Hardangervidda, Voss, Flåm, Geilo, Kongsberg en de provincie Telemark zijn 
verwerkt in deze route. Vertrek en aankomstpunt van deze route is Kristiansand. 
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Hieronder geven we de route in een notendop en een (kleine) opsomming van bezienswaardigheden 
langs de route. Bij de beschrijving van de diverse provincies kun u meer informatie vinden over de 
bijzonderheden en bezienswaardigheden in deze provincies. 
Met deze opsomming en routebeschrijving, een goede wegenkaart (of navigatiesysteem) en een 
reisgids van Noorwegen kunt u een vakantie beleven zoals nooit te voren. 
Wilt u er ook op letten dat op sommige wegen alleen geoefende caravanrijders kunnen/mogen 
rijden. 
In verband met tegenliggers komt het wel eens voor dat u achteruit (met caravan) moet rijden. 
U kunt natuurlijk te allen tijde van deze route afwijken en uw eigen route volgen. 
 

De route in een notendop 
Vertrek in Svinesund ( Zweden) en volg de "oude" E6. U passeert de Noorse grens en blijft de "oude" 
E6 volgen tot u op de kruising met de Rv21 en oprit E6 komt. 
 

Wegnummer en beschrijving 
E18   : Kristiansand - Timenes 
41     : Timenes - Hynnekleiv 
41/42: Hynnekleiv - Svenes 
41     : Svenes - Dølemo - Treungen - Vrådal - Kviteseid - Brunkeberg 
 

Bezienswaardigheden 
Kristiansand       : Kristiansand Dyrepark, Kardemomme By 
Telemark kanaal: heeft 18 sluizen en is 105 km. lang met een hoogteverschil van 72 meter 
De meren           : Bandak en Kviteseidvatnet 
 

Wegnummer en beschrijving 
E134: Brunkeberg - Seljord - Flatdal - Ørvella 
361  : Ørvella - Gransherad 
37    : Gransherad -  Gaustå - Rjukan - Åmot 
 

Bezienswaardigheden 
Telemark kanaal: heeft 18 sluizen en is 105 km. lang met een hoogteverschil van 72 meter 
Flatdal               : houten kerk uit 1654, veel oude boerderijen 
Tinnsjø              : één van de grootste meren van Noorwegen 
Rjukan               : Gaustatoppen, Krossobanen die bezoekers naar 886 meter hoogte brengt, Tinn   
                            Openluchtmuseum 

 
Overnachtingsmogelijkheden op deze route 
Rjukan: wegnr. 37, ongeveer 8 km voor Rjukan, links van de weg, geweldig uitzicht op de  
             Gaustatoppen → Rjukan Hyttepark 
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Wegnummer en beschrijving 
E134                   : Åmot - Haukeligrend - Røldal - Skare 
13                       : Skare - Odda – Bu i Ullensvang  
13 Hardangerbrua: Bu i Ullensvang – Vallavik i Ulvik 
13                       : Vallavik i Ulvik - Voss 
 

Bezienswaardigheden 
Hardangervidda Nasjonalpark 
Røldal   : Røldal stav kirke 
Skarsmo: Låtefossen 
Odda     : Industriemuseum, Buerbreen (een deel van de Folgefonnagletsjer 
 

Overnachtingsmogelijkheden op deze route 
Røldal     : wegnr. E134, omgeving Røldal → Røldal Hytter en Appartementen 
Lofthus   : wegnr. 13, aan zijweg in boomgaard gelegen met geweldig uitzicht ! → Lofthus Camping 
Kinsarvik: wegnr. 13, in het centrum van Kinsarvik tegenover Familypark met diverse  
                waterattracties → Hardangertun Camping 
 

Wegnummer en beschrijving 
E16: Voss - Gudvangen - Flåm - Aurlandsvangen 
50 : Aurlandsvangen - Sudndalen - Hovet (Birkelund camping) - Hol - Hagafoss 
7  : Hagafoss - Geilo 
 

Bezienswaardigheden 
Voss               : Finnesloftet, vogelreservaat op Lønaøyane, met de Hangursbanen kunt u 660 m.  
                       hoog de bergen in 
Gudvangen    : Nærøyfjorden, Stalheimskleiva 
Flåm             : Flåmsbana, Rallarvegen 
Hallingskarvet Nasjonal Park 
Reineskarvet: veel wandel- en mountainbikemogelijkheden 
Hovet           : Hivjufossen 
Hol               : Hallingdal museum, Hol Bygdemuseum, Dagali museum, Hol Gamle Kirke,  
                      Hovsfjorden natuurreservaat (bij Birkelund camping) 
 

Overnachtingsmogelijkheden op deze route 
Gudvangen          : aan de E16 vlakbij Nærøyfjord → Vang Camping Hytter 
Flåm                   : in het centrum van Flåm → knusse kamers voor 1 – 4 personen 
Hovet i Hallingdal: wegnr. 50, 3,5 km ten noorden van Hol → Hytter Birkelund Camping 
Geilo                   : weg 40 aan de zuidzijde van Geilo direct bij wintersportgebied → luxe  
                             vakantiehuis voor 6 personen 
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Wegnummer en beschrijving 
40 : Geilo - Rødberg - Kongsberg - Hvittingfoss 
32 : Hvittingfoss - Hillestad 
35 : Hillestad - Ås 
E18: Ås- Kristiansand 
 

Bezienswaardigheden 
Geilo               : Geilojordet 
Tunhovd         : Langedrag Naturpark 
Rødberg          : Numedalsbanen 
Nore og Uvdal: Nore stav kirke, Uvdal stav kirke 
Kongsberg      : Kongsberg skimuseum, zilvermijnen 
Tønsberg        : ruïne Tønsberghus, Vestfold museum, Slottsfjellet 
Porsgrunn      : porseleinfabriek 
Arendal          : Store en Lille Torungen (tweelingvuurtorens), Tyholmen, Pollen met een vismarkt 
en veel restaurants 
Risør-Lillesand Nasjonalpark Skjærgårdsparken 
 

Overnachtingsmogelijkheden op deze route 
Rødberg : weg 40, 6 km ten zuiden van Rødberg → Fjordglott Camping 
Stathelle: weg E18 na meer (Stokkevannet) linksaf de Tangvallveien oprijden → Rognstranda  
                Camping met prachtig strand ! 
Risør       : weg E18, afslag Risør (wegnr. 416), in het dorpje Moen linksaf slaan → Risør Resort  
                  Hytter & Appartementen 
Risør       : E18, afslag Risør (wegnr. 416), ongeveer 7 km voor Risør rechtsaf “411” → Sørlandet  
                  Feriesenter, strand & zwembad ! 
Grimstad : weg E18, even voor Grimstad linksaf “Fv46” → Marivoll Resort Camping, mooi uitzicht ! 

 
Alle bezienswaardigheden langs deze route in Noorwegen 

Telemark kanaal: heeft 18 sluizen en is 105 km. lang met een hoogteverschil van 72 meter 
Flatdal               : houten kerk uit 1654, veel oude boerderijen 
Tinnsjø              : één van de grootste meren van Noorwegen 
Rjukan               : Gaustatoppen, Krossobanen die bezoekers naar 886 meter hoogte brengt, Tinn  
                            Openluchtmuseum 
Hardanger          : fruitbomen nabij Odda, Folgefonna gletsjer, Låtafoss waterval 
Flåm                   : Flåmsbana, Rallarvegen Hardangervidda Nasjonal Park  Hallingdal (Hallingskarvet  
                             Nasjonal Park) 
Reineskarvet      : wandel- en mountainbikemogelijkheden 
Tønsberg            : Vestfold museum, Slottsfjellet 
Zuidkust van Noorwegen 


