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Inngangur  
 
Óskað var eftir greinagerð um stækkun á núverandi safnaðarheimili Innri-Njarðvíkur.  Í greinagerðinni er 
tekinn saman grunnur fyrir mögulega stækkun við núverandi hús, sem hægt er að notast við í 
áframhaldandi rýmisgreiningu með söfnuði kirkjunnar. 
 
Grunnurinn felur í sér stutta greiningu arkitekts og tillögu að helstu rýmum til að auka við 
notkunarmöguleika hússins til framtíðar. Lagt er upp með nýjan sal í tengslum við núverandi sal með léttum 
opnanlegum vegg á milli núverandi sals, þrjár eða fleiri skrifstofur, geymslur fyrir húsbúnað og stækkun á 
núverandi eldhúsi. Við þetta má bæta öðrum rýmum sem hópurinn telur nauðsynleg. Eftir að 
rýmisgreiningu er lokið, verður unnið  að tillögum í þrívíddar skýringarmyndum útfrá áætlun hópsins. 
 
Greining 
 
Við forskoðun á núverandi hússnæði, er ástand þess gott að utan, en kominn tími á að yfirfara að innan, þar 
má helst nefna yfirborðsefni til að gera rýmin vistlegri og hagkvæmari í rekstri.  Varðandi staðsetningu 
viðbyggingar er lagt er til að skoða  áframhaldandi uppbygginu á austur-, suður- og vesturhlið hússins. 
Norðurhlið hússins yrði skilin eftir óbreytt í virðingu við núverandi hússnæði og að halda sjónrænni tengingu 
við kirkjuna.  
 
Viðbyggingin þarf að passa að núverandi húsnæði hvað varðar innri tengingar og burðaþol, svo hagkæmni 
sé gætt í uppbyggingu. Umhverfið í kring er að mestu íbúðarbyggð og verður viðbyggingin að taka tillit til 
íbúa og nærumhverfis, þar má helst nefna umferð bíla og gangandi,  hávaða af starfssemi og hvernig skal 
aðlaga bygginguna að byggðu hverfi, þannig hún verði prýði fyrir heildina og núverandi hússnæði. 
 
Lagt er til að hafa viðbygginguna með aðkomu frá þremur stöðum, en í dag er þeim skipt upp í aðalinngang 
á móts við kirkjuna og þjónustuinngang við eldhús. Við að bæta þriðju aðkomunni frá vestri, er hægt halda 
núverandi aðalinnkomu frá kirkju og við eldhús, en nýr inngangur væri hugsaður sem starfsmanna- og auka 
gestainngangur. Þar með er hægt að skipta húsinu upp í tvær óháðar einingar, eftir starfssemi þess á 
hverjum tíma, án þess að truflun fari af. 
 
Mælt er með að notast við meðfylgjandi rýmitöflu í  áframhaldandi rýmisgreinginu. Í henni er sett fram 
grunntillaga að helstu rýmum, stærðum og fjölda. Sjá töflu á blaðsíðu 2. 
 
 
Kveðja, jón stefán einarsson, arkitekt 
www.jees.is 

Njarðvíkurbraut 36, Innri-Njarðvík
Rýmisáætlun

Unnið af: JSE
Dags.: 3.12.2019
Blaðsíða: 1/1

rými lýsing fjöldi stærð heild skýring
101 salur 1 80 80 sirka 65 persónur
102 anddyri 1 20 20 anddyri og fatahengi
103 salerni 2 4 7 einstaklings
104 ræsting 1 2 2 skrifstofur
105 skrifstofa 3 10 30
106 stækkun eldhús 1 20 20
107 geymsla salur 1 15 15

heild 174
veggir 15% 26
gangar 20% 35

nýbygging heild brúttó 235

Núv. Hús 317,5
heild brúttó 552
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núverandi salur 
157m2 (140 pers.) 
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3. Tegund byggingar / framkvamdar

4. framkvamda sem tekur til

5. Me6fylgjandi gtign og upplfsingar vardandi fyrirspurnina
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Njardvikurkirkja 660169-5639 Njar6vlkurbraut

samkom ustaOur - safnadarheimili

Oskad er eftir aO f6 a0 grendarkynna tillogu ad stakkun safnadarheimilis innri-njarOvikur kirkju.

Sj5 medfylgjandi tilldgu arkitekta, frumdrOg, dags, 13 01 2020 Stakkun til austurs ver6ur ekkr me6 sokkla neer l66armorkum
kirkjubraut 35 og 33 en 0,6m Ad lo6arm6rkum njarOvikurbraut 34 ekki ner en 8m og l66arm6rkum til vesturs um 1m.

A6ala6ksma h+ssins mu+haldast 6breytt fr,6rthorkilsg6t+.me4gestainngangfr6 nia+6vjkur,b+auunngangue eldhuss ver6urfrd
thorkilsgdtu.

lfullu umbodi l6darhafa, 
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M6tt. dags,

D Radhts D Fj6lbilishrrs D Atvinnuhttsnadi

tr Br6f umsakjanda i honnu6a D Ljosmyndir

Nafn fyrirspyrjanda / eiganda NetfangKennitala

Heiti Nr Stadgreinir"

2000-5-65730360

Matshluti Landnurner

L12974636 01

ur@Anur[rr rErur I sEr vruuyvvilrvu SEilrilrililuruur srGnnuil d eruilusr/gvytilstuilt ur dustut5, Sl\t il5tutuilt t^il 5u(Jutb ug 5tif,KKuil i,
sal og gestainngang til vesturs. Heildarstard vi6byggingar er Seetlud um 260m2, nuverandi stard hriss er 317,5m2

! Annad, hvad?

Komi til byggingarleyfisums6knar verdur farid eftir akvedum laga um mannvirki, byggingarreglugerdar og annarra laga og
reglugerda sem vid eiga.

I N"tt"nsNafn Kennitala Heimilisfang




