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Nybygget ved Peter Egges plass er på mange måter å anse som
en byreparasjon: en gjenskapning av det historiske gateforløpet til
Krambugata, en av få gjenværende middelaldergater i Trondheim.
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Bygningen bidrar til å definere og
oppruste byrommet Peter Egges plass.
Allment tilgjengelige byfunksjoner i 1.
etasje gir aktivitet og byliv.
Enkle geometriske grep har skapt en
bygning som er moderne og ikonisk, men
med et formuttrykk tilpasset eksiste
rende bygningsmiljø. Krambugatas krokete
forløp gir bygget en kompleks geometri,
som understrekes ytterligere med noen
enkle formgrep: En skrå veggflate på

det ene hushjørnet understreker det
fasetterte uttrykket og gir den viktige
fondveggen mot plassrommet et karakte
ristisk preg.
Fasaden mot plassrommet er tatt ned
én etasje, noe som gir rom til en attrak
tiv takterrasse i 5. etasje. Den komplekse
formen bindes sammen til et enhetlig
formuttrykk av tegloverflatene, som også
intuitivt gir bygget tyngde, tilhørighet og
et inntrykk av bestandighet.

Historisk sammenheng
Tidlig i byggeprosessen ble de sensasjo
nelle funnene av Klemenskirken avdekket:
Stedet Olav den Hellige ble gravlagt, før
han senere ble flyttet til Nidarosdomen. Et
visningsrom for kirker uinene måtte dermed
innpasses i planene. Ruinene ligger der de
ble funnet: et par meter under inngangs
planet. De kan sees fra gata gjennom store
vinduer, forbipasserende inviteres inn og
ned for å se dem på nært hold.

Materialer
Tegl ble valgt som hovedmateriale fordi
det er egnet til å understreke bygnings
formen og har en tidløs materialkvalitet.
Det bidrar til at bygget glir inn i eksis
terende bygningsmiljø, som i stor grad
består av tegl- og pussa rkitektur.
Den kullbrente teglsteinens avdempede
nyanser gir et naturlig spill i veggflatene.
Den svakt ruglete steinen er presis i
kantene, slik at den passer i en urban

kontekst. Oppmerksomh et rundt detal
jer og overganger kombinert med godt
håndverk har vært avgjørende for å binde
veggflatene sammen til en presis og
enhetlig form.
I karnapper og rundt inngangsparti er
det kledningsplater i kobberlegeringer.
Dette gir variasjon og kontrast til fasa
dene, samtidig som de naturlige nyan
sene i overflaten spiller godt på lag med
teglsteinen.
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Prosjektet omfatter også tre vernede
trehus i Søndre gate. Trehusbebyggelsens
historiske bakgårder har fått tilbake sin
opprinnelige lukkede form, med skjermede,
intime uterom knyttet til publikumsfunk
sjonene i nybygget.
Peter Egges plass defineres av nybygget
som et intimt plassrom med en irregulær
form, tilsvarende middelalderens bystruk
tur og i kontrast til Cicignons barokke
byplan fra 1681 som ellers preger Midtbyen.
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Sett fra sørøst. Peter Egges plass defineres av nybygget som et intimt plassrom med en irregulær for m, tilsvarende
middelalderens bystruktur og i kontrast til Cicignons barokke byplan fra 1681 som ellers preger Midtbyen
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Kaféen ligger nær mest plassen med sydvendte arealer for uteservering
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Store glass flater inviterer publikum inn og ned i visningsrommet

Den skrå veggflaten på det sørvestre
hjør net understreker det fasetterte uttrykket

Sett fra nordøst, fra Krambugata Den kullbrente teglsteinen gir et naturlig spill i veggf latene

Peter Egges plass sett fra Krambugata

står for løsninger der prosjektenes innhold og helhetsgrep i
situasjonen gir premissene for utforming. Prosjekter utvikles i tett
dialog med oppdragsgivere og andre fagområder. Sentralt står riktig
ressursbruk, med vekt på maks. uttelling for investeringer samt
miljøvennlige, energi- og arealeffektive løsninger. Vi implementerer
både internasjonale impulser og vår nordiske tradisjon.
Pir II ble etablert i 1994 på piren i Trondheim og har i dag også et
kontor i Oslo. Vi dekker alle fagområder og prosjektfaser.
www.pir2.no

Adresse:
Byggherre:
Arkitekt:
RIB:
Entreprenør:

Leverandører:

Ferdigstilt:
Areal:
Konstruksjon:
Overflater:

Krambugata 2, Trondheim
Koteng AS
Pir II
Utsillingsarkitekt: Key Arkitekter
Siv.Ing. Danielsen AS
mur og flisarbeider: Trondheim Murservice
plasstøpt betong: Horneberg-Bygg
prefab og stålbæring: Contiga
betong: Unicon
betongelementer: Contiga
tegl: Petersen tegl/MurDirekte A/S
murmørtel: Weber
Bygg i 2019. Utomhus i 2020
3.400 m 2 nybygg
Betong og stål
Utvendig: Petersen tegl D91, kobberlegeringsplater, trepanel.
Innvendig: Plasstøpt betong i 1. etasje og i visningsrom, betonge lementer i
trappeh us og trapper. Utstrakt bruk av eksponert malt betong i himling.
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Bygningen inneholder kontorfelless kap for
innovative småbedrifter, en kafe henvendt
mot Peter Egges plass og et konferanse-/
eventrom i 1. etasje, i tillegg til det omtalte
visningsrommet.
I 1. etasje ligger de utadrettede funksjo
nene: Kafeen ligger nærmest plassen med
attraktive, solfylte arealer for uteservering
rett utenfor. Visningsrommet er direkte
forbundet med kafeen, men med mulig
het for adskillelse. Lengst mot nord ligger
eventrommet, som benyttes til konferanser,
workshops, utstillinger og konserter – både
for leietakerne og eksterne. Målet er mest
mulig sambruk og synergier mellom kafe,
visningsrom og eventrom.
Kontorarealene i 2.– 4. etasje har fleksi
ble planløsninger, røff og ærlig material
bruk, god takhøyde og godt med dagslys.
5. etasje inneholder møteromsavdeling,
felles lounge og to takterrasser.
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Et multifunksjonsbygg
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Sosial sone i arbeids fellesskap
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Visningsrommet
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Et besøk i utstillingen er en fascinerende
opplevelse. Klemenskirkens historie
skal selvsagt være hovedfortellingen,
men visningsrommet skal også formidle
de sensasjonelle bygningsrestene fra
vikingtiden, som tidfester Kaupangen til
tidligere enn år 997.
Visningsrommet ligger midt i bygnin
gens 1. etasje og omkranser det nedsen
kede området som viser ruinen nøyaktig
der den lå. Rommet er åpent mot kaféen
og byens liv mot syd, men kan luk
kes helt ved hjelp av store skyvedører
i glass. Dette muliggjør omvisninger,
konserter, gudstjenester og andre arran
gementer.

Høydeforskjellen mellom gulv oppe og
nede er cirka to meter. En glassbro over
det nedsenkede området gjør at besø
kende beveger seg rundt på tre sider før
de går ned til selve kirkeruinen. Fra den
fjerde siden, fra Krambugata, kan man se
ned i ruinen gjennom store glassflater. En
påstøp på gulvet følger ruinen og dermed
kirkens plan. Planen markeres også ved
differensiert materialbruk i himlingen.
Utstillingen gir en illusjon av arkeo
logisk utgravning. Kirkens grunnmurer er
klart lesbare, både i visningsrommet og
fra gaten. Bordforskalingen i betongveg
gene, som i selve kjellerrommet er lagt
horisontalt, illuderer kulturlag og det at

man beveger seg nedover og bakover i
Trondheims tusenårige historie. Man kom
mer også inn i kirkeruinen med alteret
hvor Olav den hellige lå.
I den vestre enden av utgravningsfel
tet kommer man til et annet funn, enda
lenger ned og enda lenger tilbake i tid; de
tidligste spor etter Kaupangen, presentert
i en 'brønn' med glass over som også
fungerer som gulv i utstillingen.
Materialpaletten består av klart glass,
slipt betong, bordforskalt betong og
sortlakket stål.
Visningsrommet er prosjektert i samarbeid
med Key arkitekter og Riksantikvaren.
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Fra visningsrommet. Ruinene, som ligger der de ble funnet, et par meter under inngangsplanet, kan sees
fra gata gjennom store vinduer. Forbipasserende inviteres inn og ned for å se dem på nært hold. ©meretelien
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