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ST. OLAV DOMKIRKE
Trondheim katolske stift

EGGEN ARKITEKTER

Teks t :  Eggen Ark i tek te r
Fo to :  Ma t th ias  Herzog

S i t uas j on

Se t t  f ra  no rd-øs t ,  f ra  P r i nsens  ga te
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Den katolske menigheten i Trondheim har 
vokst jevnt siden syttitallet og teller  i 
dag omlag 8000 medlemmer. De repre-
senterer over hundre nasjoner og er et 
viktig flerkulturelt samfunn i byen. 

Det har lenge vært behov for en større 
kirke. Den gamle kirken fra 1973 ble byg-
get for ca 500 medlemmer, og var med 
sine 120 sitteplasser blitt altfor liten. 
Den karakteristiske bygningen i stål og 
glassbyggestein tegnet av Per Kartvedt 
var tiltenkt en relativt kort levetid i 
påvente av en større kirke . I 2009 ble 
det avdekket svært omfattende rust-
skader i bære konstruksjonene og store 
forekomster av mugg sopp og asbest. 
Istandsetting fordret demontering av hele 
bæresystemet. Det ble derfor besluttet å 
rive kirken.

I 2010 inviterte Den katolske kirke i 
Midt-Norge, Trondheim Stift, til arkitekt-
konkurranse for utforming av ny domkirke. 
Programmet bestod bl.a. av et kirkerom 
med 450 sitteplasser og et menighets-
senter med resepsjon/bokhandel, møte- 
og forsamlingsrom samt tre presteboliger. 
Det var en forutsetning at kirkerommet 
skulle formes som en tre-skipet basilika. 

Mens norske protestantiske kirker ofte 
prioriterer fleksibilitet i utforming av 
kirkerommene, med foldevegger og løse 
møbler, vektlegger den katolske kirken 
mer det spirituelle knyttet til ritualer og 
handlinger. Et vigslet kirkerom er hellig. 
Koret med sitt opphøyde alter er det 
sentrale elementet i kirken, der skipet 
representerer veien. Jomfru Maria og 
skytshelgen St. Olav vies egne kapell. 

Eggen Arkitekter AS vant konkurransen 
og bearbeidet prosjektet sammen med 
byggherren fram til bygge start i septem-
ber 2015. Anlegget ble vigslet og åpnet i 
oktober 2016.

Situasjonen 
Trondheim ligger på et elvedelta, omkran-
set av Nidelva, kanalen og fjorden. Byens 
sentrum har en barokk byplan utarbeidet 
av Cicignon etter en bybrann i 1684, med 
brede gater i et vifteformet aksenett. 

Schirmers gate 1 ligger vakkert til 
på Kalvskinnet, som har vakre jugend-
kvartaler i rød teglstein og rik puss-
ornamentering. Eiendommen strekker seg 
ned til Nidelvas sørlige bredd, like ved 

Adresse: Schirmers gate 1, 7012 Trondheim

Byggherre:  Den katolske kirke i Midt-Norge Trondheim stift

Arkitekt:  Eggen Arkitekter AS

Landskapsark.:  Løvetanna Landskap AS

RIB betong:  Sivilingeniørenene Harboe og Leganger AS 

RIGeo:  Rambøll Norge

Entreprenør:  HENT (totalentreprenør) 
grunn og utomhusarb.: Brødrene Bjerkli AS 
mur-, puss- og flisarb.: AK Byggservice 
gulvstøp: Solli Gulvstøp. Gulvstøp kjøkken: FurnNor. Tynnavretting: Rakon

Leverandører: tegl: Wienerberger (Terca Broensgroen)  
murmørtel: weber 
fliser: FagFlis 
hulldekker: Spenncon 
fabrikkbetong: Unicon

Kostnader: prosjektkostnad: 100 millioner inkl. mva.

Areal:  kirke: 590 m2, menighetssenter: 1.590 m2 - totalt 2.180 m2 BRA 

Ferdigstilt:  oktober 2016

Konstruksjon: Stålkonstruksjon med takstoler i tre og stålstag. Hulldekker. 

Materialer: Murt teglforblending på begge sider av yttervegger og rundt stålsøyler i kirke-
rommet. Kobbertekket tak og inngangsparti. Børstet kalkstein og slipt marmor på 
gulv. Grålaserte furuspiler i himling. Interiør og dører i heltre eik. Menighetsdelen 
har skrufast gips på vegg og perforert gips og mineralull plater i himling.

Teknikk:  Fortrengningsventilasjon i kirkerommet med tilluft fra stålrister nede på side- og 
bakvegger. Tilførsel via betongkulvert under gulv. Avtrekk fra kanaler i bakkant 
av rommet. Kirkerom og atrium har gulvvarme. 
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Utvendig materialbruk
Veggene er murt med Wienerberger Terca 
Broensgroen. For å fremheve flatevirknin-
gen fremfor mønster i fugene, valgte vi 
et vilt forband der de lyse fugene er fylt 
helt ut til steinflaten. Steinens karakter  
med islett av hvitt gir veggene en 
udefinerbar veksling mellom letthet og 
tyngde. Takene er tekket med kobber. En 
inntrekning av gesims i overgangen mot 
vegg tegner en forsiktig linje på toppen. 

Kirken er omkranset av park og hager, 
som strekker seg ned til elva. Kirkeplas-
sens grusdekke har en varm fargetone 
som harmonerer med teglflatene. Inn 
mot eikedørene er det lagt inn felt med 
naturskifer, som går igjen i sål benkene.

Kirkerommet
Innerveggene i kirkeskipet er murt opp 
av samme teglstein som ute. Midt-
skipets høye sidevegger hviler på tolv 
murte pilarer som representerer de tolv 
apostlene. 
Dagslys siles inn gjennom høytsittende 
åpninger i veggene. De dype vindus-
nisjene understreker veggens tyngde, 
samtidig som de myker opp og reflekte-
rer indirekte lys mot tak og vegger. 

Taket over midtskipet er en luftig tre-
konstruksjon med strekkstag i stål som 
danner en gjentakende rytme og hviler 
lett på de tunge veggene. 

Elgeseter bru med innkjøringen til byen. 
Langs elva ligger gamle villaer og militære 
magasiner fra 1800-tallet i pusset mur. På 
den andre siden av Prinsens gate ligger 
Nidaros domen og Erkebispegården, kraft-
fulle steinbygninger fra tidlig middelalder.

Konseptet
Utformingen av kirken og menighets-
senteret har hentet inspirasjon fra middel-
alderens klostre, der komplekse funksjo-
nelle og romlige strukturer veves sammen 
til enkle, klare formuttrykk (Selje kloster 
m.fl.). Tegl ble tidlig valgt som bygge-
materiale og det viktigste arkitektoniske 
element. Midtskipet  markerer det sentrale 
elementet i anlegget, med høye vegger, 
omkranset av lavere fløyer på sidene. 
Menighetssenteret bindes sammen og 
omslutter et indre atrium som er sam-
lingsrom for menigheten. 

Teglveggene er det mest fremtredende 
element i komplekset . Vindus åpninger er 
tonet ned og lagt inn som slisser. Som 
motsats til veggenes tyngde har takene 
en letthet i uttrykket. Et frittstående 
klokketårn markerer inngangen til kirka. 
Menighets delen følger retningene til øvrig 
bebyggelse, mens kirke skipet er gitt en 
dreining mot nordøst. Kirkeplassen åpner 
seg med dette mer mot byen og danner 
nye forbindelser med Ytre kongsgård og 
Vestfrontplassen. 

Trekons t r uks j onene  i  ta ke t  og 
 sp i leh iml i ngen  ha r  lys  g rå l i g  lasu r

Tver r sn i t t  g jennom k i r ke  og  men ighe t ssen te r

Midtskipet avsluttes i koret med en 
halvsirkelformet vegg rundt alterpartiet. 
Korbuen smelter sammen med veggene i 
midtskipet og understreker den sammen-
hengende formen på rommet. Korgulvet 
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Se t t  f ra  syd-øs t ,  f ra  P r i nsens  ga te

M id t sk i pe t s  høye s i devegger  hv i le r  på  to lv  mur te  p i la re r  som rep resen te re r  de  to lv  apos t lene
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P lan  1 .  e tas je

P lan  2 .  e tas je
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 Teg ls te i nsveggene sku l le  være  de t  mes t  f remt redende e lemen t  i  komplekse t  .  
Fo r  å  f remheve f la tev i r kn i ngen  f remfo r  f ugemøns te r ,  va lg te  v i  e t  v i l l fo rband der  de  lyse  fugene er  f y l t  he l t  u t  t i l  s te i n f la ten
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er hevet to trinn opp fra kirkegulvet, med 
alteret på et podium sentralt i midten. 
Mens kirkeskipet beskriver vandringen, 
beskriver sirkelformen samlingen om 
alteret. Lysåpningene på hver side av 
 alteret er murt ut med avskjerminger 

som reflekterer lyset inn på alteret, 
 krusifikset og korveggen, uten å blende. 

I forhold til det høye midtskipet har 
sideskipene mer intime dimensjoner. De 
kvadratiske murte pilarene gir side skipene 
en avgrenset romlig karakter. Sideskipene 
ender i hvert sitt kapell viet til Jomfru 
Maria og St. Olav. Sparsomt lys fra små 
slisser høyt på veggen  reflekteres ned på 
Maria kapellet.  
I motstående ende av sideskipene på hver 
side av inngangen er det dåpskapell og 
skriftestol. 

Gulvet i kirkerommet har kalkstein i 
fallende lengder, Jura Grey, med et rikt 
spill i flaten. Det øverste nivået i koret 
og kapellene i sideskipet har lys tyrkisk 
marmor, Burdur Beige. Dører og løst 
inventar er i natur eik. Trekonstruksjonene 
i taket og spile himlingen har lys grålig 
lasur. Ventilasjonen er integrert i veggene  
med diffus innblåsing gjennom rister 
langs gulvet.

Menighetssenteret 
Menighetssenteret er et viktig tilskudd for 
kirken og menighetens virksomhet. Med 
medlemmer fra over hundre nasjoner er 
det en kulturell smeltedigel med troen 
som fellesnevner. 

Atriet er utformet som et sentralt, 
dobbelthøyt rom. Det ligger vegg i vegg 
med kirkerommet og er det første rom-
met man kommer inn i. Atriet er hjertet 
i senteret og samlingsstedet for religiøse 
feiringer, kirkekaffe og andre kulturelle 
arrangement. Herfra er det direkte kontakt 
med resepsjon/bokhandel, møtelokaler og 
kjøkken. I andre etasje omkranses rommet 
av et galleri med adkomst til preste-
kontorer, øvingsrom og mindre møte-
lokaler. Det er rom i varierende størrelser 
for møter og katekeseundervisning. 

I nordfløyen ligger sakristiet og de 
tre presteboligene mer tilbaketrukket fra 
aktiviteten i de offentlige områdene. 

Atriet får rikelig med dagslys fra høyt-
sittende vindusbånd.  

Eggen Arkitekter AS

Eggen Arkitekter består i dag av tjue 
arkitekter og interiørarkitekter som 
arbeider med varierte prosjekter i 
hovedsak innen kultur, undervisning, 
bolig og helse.

Kontoret har blant annet tegnet 
besøks senteret ved Nidarosdomen 
og museene i Erkebispegården som 
mottok henholdsvis Trondheim 
kommunes byggeskikkpris (2006) og 
Murverksprisen (1999). 

www.eggen-arkitekter.no




