
 

 
REFERAT FRA MØTE I NAVNEKOMITEEN DEN 15.5.2017 

 
Til stede: Rune Klevstad, Einar Hulbak, Olav Sørensen, Aase Hanna Fure og Tormod Kalager 

 

Følgende saker ble behandlet av navnekomiteen (NK): 
 
Sak 1/17 – Godkjenning av referat fra forrige møte. 
Det var ingen bemerkninger til forrige referat som ble godkjent. 
 
Sak 2/17 – Navnsetting av nytt bygg – aktivitetssenter med omsorgsboliger på Geithusberga. 
Det er etablert et nytt aktivitetssenter med omsorgsboliger på Geithusberga som erstatning for det som 
tidligere var på Katfos. Bygningen står på 89/8 der Geithusberga bofellesskap holder til i dag og er «nabo» 
til dette bygget. Eier av eiendommen er Modum kommune. 
Senteret skal være en base for aktivitet, mestring, glede og tilhørighet og med en lav terskel for å prøve å 
feile. Det er ønske om navn på selve bygningen og det er kommet forslag fra prosjektleder på  
«Ludo-huset».  
NK har vurdert saken og har ingen andre navneforslag. 
 
Vedtak NK: 
 

 

 

 

Sak 3/17 – Navnsetting av ny reguleringsplan på Haraldsrudmoen - Vikersund 
Det er planlagt oppstart av ny reguleringsplan på 86/10 som ligger mellom Badeveien, Skinstadveien og 
Haraldsrudveien. I første omgang skal det tildeles navn på selve planen som skal reguleres til boligformål. 
86/10 ble fradelt 86/3 i 1968 og har bruksnavnet Bademoen og 86/3 ble etablert i 1858 og har bruksnavnet 
Haraldsrudmoen. Atkomsten til feltet vil være fra Haraldsrudveien. 
Arealet omfatter det som fra gammelt av er benevnt som Haraldsrudhagan og der etterleddet –hagan er 
en vanlig skrivemåte på Modumdialekt. NK mener på bakgrunn av dette at planen bør få navnet 
Haraldsrudhagan.     
 
 
 
 
 



Vedtak NK: 
NK foreslår at ny reguleringsplan på 86/10 får navnet Haraldsrudhagan. 
 

 
 
 
Sak 4/17 – Navnsetting av markedsføringsnavn i forbindelse med utbygging av Vikersund sentrum nord  
I forbindelse med utbygging av felt A i områdereguleringen er det forslag fra Vikersund utvikling AS om å 
bruke navnet Fjordbyen i markedsføringen.  
 
Vikersund Utvikling AS (VU) ble stiftet som et selskap med lik eierandel for Modum kommune og ROM 
Eiendom AS. VU er et utviklingsselskap og har som formål å gjennomføre en helhetlig kommersiell utvikling 
av området (Vikersund sentrum nord). Målet er å realisere kommunens ønske om et mer attraktivt 
Vikersund med flere innbyggere, bedre næringstilbud, mer handel og få fram Vikersunds kvaliteter, slik at 
også tilflytting utenfra kan bli en realitet. 

Blant de markedsføringsnavn som ble vurdert var Fjordbyen et av dem og VU valgte derfor å bruke navnet 
Fjordbyen som både er ambisiøst og fremtidsrettet, men også tar opp i seg betydningen av Tyrifjorden og 
vannet for Vikersund. Fjordbyen definerer hele områdereguleringsområdet for Vikersund sentrum nord, og 
VU ser for seg unike betegnelser for de ulike byggetrinn i Fjordbyen. For første byggetrinn (Felt A) har VU 
kalt det Fjordbyen Atrium, neste byggetrinn er ikke bestemt, men det kan være nærliggende å tenke for 
eksempel Fjordbyen Brygge. Også de ulke infrastrukturelementene kan ha sine navn (torg, poll mm). 

NK har vurdert markedsføringsnavnet som allerede er tatt i bruk og tiltrer forslaget slik det foreligger. 

 

Vedtak NK: 

NK foreslår at markedsføringsnavnet for reguleringsplanen Vikersund sentrum nord får navnet Fjordbyen. 

   

Sak 5/17 - Navnsetting av markedsføringsnavn for Tveføtrud næringsområde. 
I forbindelse med utviklingsplaner for Tveføtrud næringsområde er det kommet spørsmål fra grunneier 
Trond Thorseth om man kan benytte Vikersund næringspark som markedsføringsnavn. Næringsområdet 
ligger på 83/1 som har bruksnavn Tveføtrud og reguleringsplanen er tidligere navnsatt som Tveføtrud 
næringsområde.   
NK mener at næringsparken ligger utenfor selve Vikersund og at Vikersund ikke skal brukes som forledd. 
Reguleringsplanen for området er tidligere navnsatt som Tveføtrud næringsområde og NK mener på 
bakgrunn av dette at Tveføtrud næringspark harmonerer bedre som markedsføringsnavn.      
 
Vedtak NK: 
NK foreslår at Tveføtrud Næringspark brukes som markedsføringsnavn.  
 



Sak 6/17 – Navnsetting av ny barnehage på Skredsvikmoen – Geithus 
Det skal bygges ny barnehage på Skredsvikmoen – Geithus. Barnehagen ligger på Skredsvikmoen på 43/290 
som har bruksnavn Skredsvik og inntil veien Skredsvikmoen. Barnehagen inngår i ny reguleringsplan for 
området som også omfatter areal som er avsatt til boligformål. Undervisningsetaten har foreslått 
Skredsvikmoen barnehage som navn på ny barnehage.   
NK har vurdert navneforslaget og tiltrer dette. Bakgrunnen for dette er at Skredsvikmoen allerede er et 
etablert navn der barnehagen kommer og beskriver godt området på og rundt barnehagetomta.  
 
Vedtak NK: 
NK foreslår Skredsvikmoen Barnehage som navn på ny barnehage. 
 

 
 
 
Sak 7/17 – Navnsetting av nye veier på Skredsvikmoen – Geithus 
I forbindelse med bygging av ny barnehage på Skredsvikmoen har det vært behov for å omregulere deler 
av området. I planforslaget er det også regulert 2 små felt med 7 tomter hver og med nye atkomstveier. I 
reguleringsplanen inngår Barkveien og det er regulert en fortsettelse av denne til den «treffer» 
Skredsvikmoen. NK mener at det mest fornuftige her er å forlenge Barkveien og la den gå fra Gravfossveien 
til Skredsvikmoen.  
NK har også vurdert navn på de 2 atkomstveiene som går til de nye feltene A og B.  
Ny vei til felt A vil gå fra Skredsvikmoen og til Barkveien og det er forslag om å gi veien navnet Skredsvik 
allé. Bakgrunnen for etterleddet –allé er at dette var den gamle atkomstveien til Skredsvik gård som gikk 
gjennom en allé. Denne veien var i bruk helt frem til 1950 årene. 
NK foreslår også å gi navnet Skredsvikkroken til ny vei som går til felt B ned den nye barnehagen.     
     
Vedtak NK: 
NK foreslår at Barkveien forlenges og vil gå fra Gravfossveien til Skredsvikmoen. Ny vei til felt A får navnet 
Skredsvik allé og ny vei til felt B får navnet Skredsvikkroken. 
 



 
 
Rød linje – Barkveien 
Blå linje – Skredsvik allé 
Orange linje - Skredsvikkroken 
 
Sak 8/17 - Navnsetting av nye veier Kalakerskogen Nord – Geithus 
I forbindelse med ny reguleringsplan for Kalakerskogen Nord er det behov for å tildele nye veinavn. Planen 
ble vedtatt den 16.6.2014. Feltet ligger nord for Kaldakerskogen og veiene har tidligere fått navn etter de 
ulike tresorter. I Modum kommune er de fleste tresorter tatt i bruk som veinavn.  
NK mener at det mest fornuftige er å la Seljeveien fortsette videre på det nye feltet og at sideveien får nytt 
navn. Det er forslag om at denne veien får navnet Fururabben da veien går i en opprinnelig furuskog med 
noe variert terreng. På den måten opprettholder man en ensartet navnsetting i området ved at veiene har 
navn etter de ulike tresorter.  
 
Vedtak NK: 
NK foreslår at Seljeveien forlenges og går fra Industriveien til snuhammer på Kalakerskogen Nord mot 
45/90. Videre foreslår NK at sideveien til Seljeveien får navnet Fururabben.  
 

 
Rød linje – Seljeveien 
Blå linje – Fururabben 
 



Sak 9/17 – Navnsetting av ny vei Skinnerud Nord – Geithus 
Skinnerud Nord er en ny reguleringsplan som ligger innerst i Bråtaveien. Planen ble vedtatt den 15.2.2016. 
Det er regulert 8 tomter og en ny vei som må tildeles navn. Feltet er regulert på 88/23 som ble etablert i 
1891 og med bruksnavn «Søhol». Planen har nær tilknytning til stedsnavnet Skinnerud og NK foreslår 
derfor navnet Skinnerudstubben. 
 
Vedtak NK: 
NK foreslår navnet Skinnerudstubben på ny vei til tomtene på reguleringsplanen Skinnerud Nord.   
 

 
 
Sak 10/17 – Vurdere endring av navn på vei til Melumenga nedre – Åmot 
En del av området Melumenga nedre er regulert og med endret atkomst til tomtene. Det er planlagt flere 
nye boliger i tillegg til de som allerede er etablert i dag. Eiendommene har i dag atkomst fra Melumveien 
og veien bør tildeles nytt navn for å få ei fornuftig adressering av nye og gamle boliger her. I Melumenga er 
det brukt norrøne gudenavn på veiene og det bør vurderes om denne veien også skal få et slikt navn. Veien 
ligger mellom Brages vei og Odins vei men på andre siden av Melumveien. 
NK har vurdert at det ikke er nødvendig med å tildele nytt navn på denne veien så lenge adresseringen kan 
gjennomføres på en god måte. 
 
Vedtak NK: 
NK opprettholder Melumveien som navn på atkomstveien til boliger på 52/72 mfl.   
 
Sak 11/17 – Navnsetting av ny bru – Geithus 
Det skal bygges ny bru ved siden av den dagens Geithus bru – alias «Nybrua». Det er både tekniske og 
trafikale utfordringer slik brua fungerer i dag samt økonomiske konsekvenser i forhold til rehabilitering osv. 
Ny bru vil gå tilnærmet parallelt med dagens bru som ble åpnet i 1909 og satt i stand igjen rett etter krigen.  
Planområdet omfatter eksisterende Geithus bru med tilstøtende arealer, herunder deler av Gravfossveien 
og Geithusveien. 
NK har vurdert navnsetting og mener at den nye brua skal beholde navnet Geithus Bru. Brua binder 
sammen Geithus på begge sider av elva og navnet er svært godt innarbeidet over tid. Samtidig foreslår NK 
at eksisterende bru omnavnes til Gamle Geithus bru, for å skille bruene fra hverandre. 
 
 



Vedtak NK: 
NK foreslår at ny bru får navnet Geithus bru og at eksisterende bru omnavnes til Gamle Geithus bru.      
 
Sak 12/17 – Navnsetting av nye veier ved Vikersund Bad - Vikersund  
Det foreligger en ny reguleringsplan for Vikersund Bad og det er i denne forbindelse behov for å tildele 2-3 
nye veier navn. Feltet ligger mellom Haaviks vei og Krøderbanen på 95/82 og 95/86 og er regulert til 
boligformål. Planen ble vedtatt den 16.3.2015.  
NK har vurdert veinavn og foreslår at regulert vei som går fra Haaviks vei og krysser 95/82 får navnet 
Gartneriveien. Bakgrunnen for dette er at det tidligere lå et gartneri her.  
Videre foreslåes det at ny regulert vei som går fra Haaviks vei og som ligger mellom feltene BF1 og BKS1 får 
navnet Sørhellinga. Veien ligger i ei helling sør for Krøderbanen og NK kan ikke finne andre navn som 
utpeker seg som gode alternativ. Kommunen har tidligere gitt navnet Østhellinga til en annen vei i 
kommunen.   
 
Vedtak NK: 
NK foreslår at ny regulert vei som krysser 95/82 får navnet Gartneriveien og vei som ligger mellom feltene 
BF1 og BKS1 får navnet Sørhellinga.  
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Sak 13/17 – Navnsetting av ny vei Tveføtrud næringsområde – Vikersund 
Tveføtrud næringsområde er et ny reguleringsplan på 83/1 som ble vedtatt den 5.12.2014. Feltet er 
regulert til næringsformål og ligger på sørsiden av Krøderveien. Det er regulert 5 tomter og det må avklares 
om atkomstveien skal navnsettes eller om vi skal bruke Krøderveien som adressenavn. 
NK har vurdert saken og mener at det ikke er behov for å tildele nytt navn på atkomstveien til 
næringstomtene.  
 
Vedtak NK: 
NK foreslår at næringstomtene til Tveføtrud næringsområde får adresse fra Krøderveien.  
 
Sak 14/17 - Navnsetting av ny pumpestasjon i Sponevika 
Det er bygd en ny pumpestasjon i Sponevika som man ønsker navnsatt. Pumpestasjonen ligger i Sponevika 
og NK foreslår derfor at pumpestasjonen får navnet Sponevika pumpestasjon. 
 
 
 



Vedtak NK: 
NK foreslår at ny pumpestasjon i Sponevika får navnet Sponevika pumpestasjon. 
 

 
Rød ring – omtrentlig plassering av pumpestasjonen 
 
 
Sak 15/17 - Navnsetting av ny reguleringsplan på Skredsvikmoen – Geithus 
Det foreligger en ny reguleringsplan på Skredsvikmoen som skal navnsettes. Planen omfatter ny barnehage 
samt at den også vil legge til rette for utvikling av ny boligbebyggelse vest for veien Skredsvikmoen. Planen 
ble vedtatt den 13.2.2017. Reguleringsplanen ligger på kommunal eiendom 43/290 som har bruksnavn 
Skredsvik og navnsetting av nye veier er behandlet i dette møte - jfr. sak 7/17. Det foreligger en 
reguleringsplan sør for denne planen som tidligere har fått navnet Skredsvikmoen sør.  
NK har vurdert saken og foreslår at ny reguleringsplan etter dette bør få navnet Skredsvikmoen nord. 
 
Vedtak NK: 
NK foreslår at ny reguleringsplan på Skredsvikmoen får navnet Skredsvikmoen Nord. 
 

 
 



 
 
Sak 16/17 – Eventuelt 
Det ble tatt opp at godtgjøring fra siste møte i navnekomiteen ikke var utbetalt. Rune følger opp dette og 
gir beskjed til de som håndterer slike saker. 
 
 
 
 
 
 

Med hilsen 
 
 

Rune Klevstad 
Fagleder kart og oppmåling  

 
 
 
 

 


