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Trygghet, trivsel 
og velvære

I Modum er det trygt og godt å bo hele 
livet. I hele kommunen er det lagt til rette 
for at mennesker i alle aldre skal trives i 

sitt nærmiljø.

Modum har gode oppvekstvilkår. Foruten bred barnehagedekning i 
alle deler av kommunen, har vi grunnskoler med gode læringsmiljø i  
moderne bygg og uteareal tilpasset ulike aktiviteter. Rosthaug  
videregående skole i Åmot har tilbud innenfor de fleste studieretninger.  

God omsorg for alle er ikke kun politiske løfter, men utføres i praksis 
både gjennom hjemmetjenesten, i ulike botilbud og på sykehjem. Dette 
gir en trygg og god alderdom, noe som fører til at mange velger å bli 
gamle i Modum. 

Flere av landets mest anerkjente institusjoner for rehabilitering 
finner du i Modum. Både Vikersund Kurbad og Modum Bad har lange  
tradisjoner med å hjelpe mennesker til en bedre helse, og besitter 
høy faglig kompetanse på området. Frydenberg er kommunens eget  
rehabiliteringssenter og ble åpnet i 2010.

Modum er en aktiv og helsefremmende kommune, der fysisk og psykisk 
velvære er en viktig del av livskvaliteten. Et godt eksempel på det er 
Frisklivssentralen i Geithus, som i flere år har jobbet målrettet for å øke 
den fysiske aktiviteten blant kommunens innbyggere.

Landlig, men sentralt

Sentralt i Buskerud fylke, omkranset av 
vakker og variert natur, ligger Modum. 

Nettopp denne kombinasjonen av landlig 
idyll og nærhet til urbane strøk på Øst-

landet, gjør kommunen til et foretrukket 
sted å bosette seg for mange. 

I Modum kan du bo i naturskjønne og rolige omgivelser. Det finnes  
attraktive, byggeklare tomter i alle deler av kommunen, samt et bredt 
tilbud av nye og brukte boliger i ulike typer og prisklasser. Dessuten er 
leiemarkedet godt. 

Bor du i Modum, har du likevel kort vei til mer urbane strøk. Med kun 
en halvtime unna Drammen og Hønefoss, tre kvarter til Kongsberg og 
litt over en time til Oslo, har kommunen nærhet til det meste. Populære 
utfartssteder som Norefjell og Hallingdal er heller ikke langt unna.

Både kommunesenteret Vikersund og de andre tettstedene Geithus og 
Åmot byr på varierte fritidsaktiviteter og kulturopplevelser - til stor glede 
både for innbyggere og besøkende. Vikersund og Åmot har også en 
mangfoldig handelstand, med et bredt tilbud av produkter og tjenester.

Foruten å være en av de største landbrukskommunene i Buskerud, har 
Modum et voksende næringsliv som i dag omfatter de fleste bransjer. 
Dette gir mange spennende muligheter for deg som ønsker å bosette 
deg og jobbe i kommunen. 



En aktiv fritid

Spennende 
severdigheter

Modum har ikke bare en vakker og variert natur som inviterer 
til store friluftsopplevelser. Kommunen er også kjent for sitt 
mangfoldige fritidstilbud og levende kulturliv.

Det er alltid noe å oppleve i Modum. 
Kommunen har en rekke spennende 

severdigheter av ulik art, til glede for 
både innbyggere og besøkende.

Modum har et aktivt organisasjonsliv, som dekker et stort mang-
fold av interesser. Spredt over hele kommunen finner du rundt 
180 lag og foreninger, som drives av ildsjeler med et brennende 
ønske om å tilby varierte aktiviteteter for alle aldersgrupper.

Områdene rundt Tyrifjorden har mange bademuligheter og 
gode fiskeplasser. I Geithus ligger Furumo Idrettspark med et 
stort badeanlegg, skøytebane og friidrettsbane. Blant turstiene 
i området, finner du en lysløype som også er tilrettelagt for 
handikappede. 

Ellers i Modum har vi idrettsanlegg for de fleste aktiviteter. Hopp-
bakker for alle aldersklasser og nivåer, alpinanlegg, skøytebane, 
idrettshall, skiskytterarena, bordtennishall, kunstgressbane,  

innendørs badeanlegg og nærmiljøanlegg i de fleste tettsteder 
og grender.

Kulturskolen i Modum tilbyr undervisning innenfor de fleste  
kunstretninger. Ungdomshuset ved Søndre Modum ungdoms-
skole i Åmot har et allsidig tilbud til de litt eldre barna, med blant 
annet rockeverksted og andre fritidsaktiviteter. 

Modum kulturhus er arena for Riksteateret. Her er det er en 
 rekke forestillinger i løpet av året, med alt fra lokale utøvere 
til de beste innen norsk musikk og teater. Kulturhuset rommer  
også bibliotek og ny digital kino. I tillegg er det et variert  
kulturprogram i Glasshytta på Blaafarveværket og i Festsalen 
ved Modum Bad. 

Modum Blaafarveværk
Blaafarveværket er i dag en av Norges mest besøkte turistattraksjoner.  
Gruvedriften og fabrikken ble åpnet i 1773, og lagt ned like før 1900. 
Verket ble gjenåpnet i 1978, med stor vekt på kulturformidling og årlige 
kunstutstillinger. 
Les mer på www.blaa.no. 

Krøderbanen
Krøderbanen er Norges lengste jernbanemuseum, og strekker seg 26 
km fra Vikersund til Krøderen. Den ble åpnet i 1872 og nedlagt som of-
fentlig jernbane i 1985. Et levende museum hvor du kan oppleve blant 
annet veterantog, chartertog og westernshow. 
Les mer på www.kroderbanen.museum.no 

Vikersund Hoppsenter
Skiflyvningsbakken i Vikersund har vært arrangør for en rekke nas-
jonale og internasjonale renn siden den åpnet i 1936. Etter en større 
oppgradering, ble bakken gjenåpnet i 2011 som verdens største skifly-
vningsbakke. 
Les mer på www.vikersund.no. 

Skulptur av Ole Einar Bjørndalen
Med sine tallrike mestertitler, er den suverene skiskytteren Ole Einar 
Bjørndalen vår tids mest kjente ‘‘Moing’’. På et nytt friluftsområde ved 
bredden av Simoa, er han hedret med en flott skulptur av billedhugger 
Kirsten Kokkin. 

Gamle kirkevei
I arbeidet med å gjøre gamle kulturminner mer tilgjengelige, er det utar-
beidet en del skilter som forteller litt om både veien og andre kulturmin-
ner på strekningen fra Vikersund bru til Heggen kirke. En ‘‘kultursti’’ som 
er både interessant og lærerik. 

Aktuelle nettsteder for besøkende i regionen:
www.visitnorefjell.no og www.kunstnerdalen.no 
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