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Bókasafnið og myndlistarsalurinn liggja samhliða og er 

veitingastofu á mörkum þeirra mjög haganlega fyrir komið 

í tengslum við menningartorgið. Skipulag bókasafnsins er 

gott og tengsl við vinnu- og stoðrými ganga vel upp.

Tónlistarsalur er vel tengdur innri götu/menningartorgi, 

en hæðarmunur sviðs við aðliggjandi rými virðist óljós.

Aðgengi úr bílageymslu að innri götu er ágætt.

Yfirbragð byggingarinnar er aðlaðandi; allar hliðar þess hafa 

sama vægi og mynda ásamt torfþaki skemmtilegan snertiflöt 

gagnvart umhverfi sínu. Vinnurými tengt sviði er þó óþarflega 

fyrirferðarmikið í útliti hússins.

Mjög góð grein er gerð fyrir efnisvali, sem virðist úthugsað 

og hæfa markmiðum höfundar vel.

Áfangaskipting er auðveld.

Framsetningin tillögunnar er skýr og falleg.

2. VERÐLAUN
Tillaga með auðkenni 23402

Byggingin er hugsuð líkt og þyrping húsa er hverfast um 

opið torg, Vinina, og eru tengd saman með yfirbyggðum 

gönguleiðum. Kirkjan rís hátt upp úr þessu hverfi og ber sterkt 

svipmót af fjallahringnum í bænum. Ljóðræn sýn höfundar um 

samspil kirkju og menningarhúss í nútímasamfélagi er skýr 

og vel fram sett, og hugmyndir hans um þéttingu miðbæjarins 

áhugaverðar. Byggingin er að mestu á einni hæð, kirkjuskipið 

staðsett á norðurhluta lóðarinnar en bókasafnið í suð-

austurhorni hennar.

Skjólgott aðkomutorg í suðri og miðbæjartorg við Þverholt 

tengjast með gönguás, sem skilur að kirkjustaðinn og 

menningarstarfsemina. Aðkoma frá bílastæðum að 

megininngöngum er góð.

Innra fyrirkomulag er ágætlega leyst og góðir möguleikar 

á samnýtingu einstakra rýma. Hugmyndin um Vinina er 

skemmtilega fram sett, en spurningar vakna hvort stærð 

hennar sé heppileg til að uppfylla markmið höfundar.

Kirkjan er nokkuð lítil en vinnur það upp með góðum 

tengimöguleika bæði við safnaðarsal og forkirkju (götu). 

Kirkjuskipið skírskotar til fjallahringsins; er einfalt og rétthyrnt 

að lögun, með töluverðri lofthæð. Samspil þess við Urðirnar 

í formi efnisvals á altarisvegg er skemmtilega leyst, en 

fyrirkomulag orgels og kórs gæti virkað truflandi í því samhengi.

UMSAGNIR UM VERÐLAUNATILLÖGUR
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GÖNGULEIÐIR OG TORG NÝ BYGGÐ  - BYGGÐ FYRIR

SÆTARÖÐUN

KIRKJA og MENNINGARHÚS í MOSFELLSBÆ

NORÐURHLIÐ

AFSTÖÐUMYND 1:1000

Notkun kirkna hefur verið nokkuð hefðbundin á Íslandi frá kristnitöku.
Kirkjan hefur verið helgidómurinn, allt frá því að menn lögðu frá sér 
vopnin utan kirkju til forna og talið var fjörbrot að rjúfa helgi hennar.
Sú var og tíðin að presturinn “ .. var sjálfgerður höfðíngi dalsins hvort 
mönnum líkaði við hann betur eða ver, ...”. 
Það er fyrst á allra síðustu árum að tekið er að brjóta upp hið 
fyrra hefðbundna form starfsemi kirkjunnar
kirkjubyggingunni hefur færst frá einhliða helgiathöfnum á 

alla daga vikunnar.  Það er mikilvægt að í kirkjunni ríki skapandi 

á bygginguna sem notalega umgjörð, hvort sem um er að ræða 
hefðbundnar helgiathafnir eða annað óformlegra starf.  Kannski var 

kirkja, hefur leyst hana af hólmi.

sambúð með jarðbundnari menningarstarfsemi og kannski að 
skírskotað sé í miðaldaþorp Evrópu þar sem kirkjan er miðpunkturinn 
en önnur starfsemi þorpsins eins og menningarstarfsemi, afþreying, 

nærliggjandi byggð, eins konar leiðarvísir eða kennileiti. Torgið
með kirkjunni og annarri starfsemi er því einskonar „menningarhús“ 
þessara bæja.

söfnuðinum, uppfylla kröfur um helgihald, vera heilagt hús.  Það er 
mikilvægt fyrir söfnuðinn að hann skilji kirkjuna “sína”, sé stoltur af 
henni og taki af  heilum hug þátt í starfseminni.  Um leið verður hann 

stöðugs áreitis.  Um menningarhúsið gilda að mestu leyti sömu 
lögmál. V

Staðsetning þriðju kirkju Mosfellsprestakalls og menningarhúss 

á leið í og úr vinnu.  Þú, sem Mosfellingur, ert ávallt minntur á 
kirkjuna þína og menningarhús og starfsemin þar kemur til með að 
gegna lykilhlutverki í sköpun sjálfsmyndar bæjarins. 

sérstakan svip á umgjörð kirkjunnar og skipar henni annan sess 
en hefðbundnum sóknarkirkjum.  Kirkjan er að sumu leyti tekin af 
stalli sínum og starfsemi hennar blandast annarri menningu og 
afþreyingu í bænum.  Þetta er jákvætt, en krefst vissulega opins 

r

Húsið má ekki vera lokað virki, heldur opið og bjóðandi, þátttakandi í 

Bærinn
Tillagan gerir ráð fyrir þéttingu miðbæjar Mosfellsbæjar við Þverholt. 
V
auk þess sem við vörpum fram hugmynd um frekari byggingar við 
Bæjartorg og Þverholt 1 til að styrkja Bæjartorgið og miðbæinn.

Samkeppnissvæðið er innan miðbæjarskipulags og setur kirkju og 
menningarhús, eins konar Háborg, í tengsl við miðbæ og framtíðar 
uppbyggingu miðbæjarins.  Mikilvægt er samspil við Bæjartorgið til 
norðurs og Urðirnar til vesturs. 
Borgin veit annars vegar að bæjartorginu og hins vegar að 
aðkomutorgi til suðurs.  Bílastæði eru við Háholt og önnur með 

Akomutorg er sólríkt og skjólgott 

Borgin
Borg er samsett úr mörgum húsum sem standa við götur og torg.  
Hér er mikilvægt að húsin tali saman, að þau taki mið af næsta 

áttir.  Það er líka mikilvægt að við skiljum borgina, áttum okkur á því 
hvar leiðir liggja, hvar kirkjan er, bókasafnið, tónlistarsalurinn eða 
bílastæðin.
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SNIÐ A-A

SNIÐ B-B

Kirkjan
Kirkjan tengist Urðunum til norðurs. 
samræmi við heildarmynd menningarhúss, nema að kirkjuskipið 

r, kirkjuskip og 

er fyrir hendi.
V r, sem 

vernduðu Urðum.

og kirkjan gerir vart við sig langt að.  Form kirkjuskipsins 

r.

r.
V

viðkvæmar umræður og samskipti sem ekki eiga erindi við 
almenning.

Áfangaskipti

Kjallari

r.  Kjallarinn tengist 

kirkjuhluta og skrifstofum hússins.

Efnisval

r

V

r

V

Við sækjumst 

r

Vistvænar lausnir

r. V

r
V

Frágangur utanhúss
V

r.
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ÁFANGASKIPTI

Torg í borg
Megin torg bæjarins eru þrjú.
Fyrst er að nefna Bæjartorgið við Þverholt.  Það er stærsta torg 
bæjarins og tengist Ráðhúsi og nú Kirkju- og menningarhúsi.  Hér 
setjum við upp jólatréð, fögnum sumardeginum fyrsta og höldum 
aðrar útihátíðir. Annað torgið er Menningartorgið sem er innanhúss 

myndlistarsýningar, tónlistaruppákomur og ef við erum heppin, 
þá er verið að skíra yngsta íbúa Mosfellbæjar í Vininni, opnum 
garði í miðju hússins.  Um helgar sjáum við prúðbúið glaðlegt fólk 
fagna ungum brúðhjónum á hátíðisdegi, eða fjölskyldur á leið til 
annarra helgiathafna.  Þriðja torgið er aðkomutorgið, heimaland 
Háborgarinnar. Torgið er sólríkt og skjólgott svo það er eins víst 
að við sjáum fólk sitja á bekkjum sleikjandi ís, börn í snú snú eða 

sitja mosdælir á hlaðhellum sínum á 
sumrin og gera að reipum og taka ofan fyrir lángferðamönnum ..” ?

Þjóðgata
Aðkomutorg og Bæjartorg tengjast með gönguás sem  skilur að 
kirkjustaðinn og menningarstarfsemina.  Norðan við, sálarmegin, er 
Kirkjan, hús safnaðarins, en sunnan við er menningarstarfsemin, 

starfsemina og gera alla borgina að einu húsi.

menningarmiðstöð, myndlistasalur, tónlistarsalur .. eða erum við bara 
á leið á fund bæjarstjóra í Ráðhúsinu?

Vin
Á þjóðgötunni er Vin, afmarkaður reitur sem í fullbyggðri borg er 
utanhúss, eins konar lunga í borginni sem hleypir inn í hana miðja 
öllum veðrum; birtu, snjó, rigningu og roki.  Það er ekkert gaman í 
borginni ef alltaf er sama veðrið!
Á mjúkan hátt skilur Vinin á milli þjóðgötunnar og kirkjunnar og má 
nýta hana til ýmissa athafna sem tengjast hvort sem er kirkjunni eða 

eða skírnarathafna.

Bókasafn / menningarmiðstöð
Bókasafnið gegnir mikilvægu hlutverki í nútímasamfélagi.

Þekkingarmiðstöð með möguleika á sýningarhaldi og �
uppákomum af ýmsu tagi.  Bókasafnið er sýningargluggi 
þekkingarsamfélagsins
Samkomustaður fyrir skipulagðar og óskipulagðar samkomur�
Menningarmiðstöð, með framboð eins og miðbær.  Hér �

Hér er gjaldfrjáls þjónusta sem úti í samfélaginu er veitt á 
viðskiptalegum forsendum.
Þekkingarbanki.  Á bókasafninu geymum við gullin. Tvö�
andlit bókasafnsins: Annað veit að sögunni og því sem 
við höfum safnað í sarpinn og hitt að framtíðinni. Andlit
framtíðarinnar nýtir alla þekkinguna og reynsluna sem til 
staðar er og skoðar þjóðfélagið og manneskjuna í stöðugri 
þróun og endurnýjun.

Upplýsingamiðstöð:  Þrátt fyrir upplýsingatæknina mun �
bókin halda gildi sínu.  Skáldsögur viljum við lesa á bók, lítil 
börn vilja pota og þreifa á, rífa, foreldrar vilja gjarnan draga 
stálpuð börnin frá tölvuskjánum.
Nýsköpun.  Hvernig verður bókasafnið í framtíðinni?�

heiman, nemendum fjölgar í öllum aldurshópum, sjálfvirkini, 
lesaðstaða, ráðgjöf.

Bóksafn Mosfellsbæjar er menningar-, upplýsinga- og 
tómstundastofnun Mosfellinga.   Í tillögu okkar er safnið í austurhluta 
borgarinnar.  Það tengist umferðaræðinni og teygir sig með starfsemi 
sína til suðurs í hlé með rólegri starfsemi og þá sem ekki vilja áreiti.

.

Myndlistarsalur / tónlistar- og ráðstefnusalur
Salir fyrir myndlist og tónlist er sunnan við bókasafn og tengjast torgi.
Hægt er að opna á milli bókasafns og myndlistarsalar, en auk þess 

r.
Tónlistar- og ráðstefnusalur nýtur hæðarmunar og er hallandi niður til 
suðurs.  Þjónustuinngangar fyrir báða sali eru frá  Háholti, en þar er 
gert ráð fyrir aðkomu stærri bíla.

Skrifstofur – stjórnun
Aðstaða fyrir starfsfólk menningarhússins er við torg og inngang.

tenging er við svið tónlistarsalar og kjallara.
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