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Plan Inn inger

Utforming av planløsningene og den funksjonelle
organiseringen er basert på romprogrammets
målsetninger og forutsetninger.

Hovedinngang til kirkerommet er fra forpfassen (nord
øst), med alteret mot elverommet (sør-vest).

Hverdagsinngangen er plassert lengre vest, i
forbindelse med parkeringspiassene mot Schirmers
gate,

økonomlinngang med atkomst til grovsakristiet,
kjøkken m.m. er plassert med kjoreatkomst mot vest.

Bygget har tre hoveddeler:

1. Kirkerommet med sideskip, sakristier, forhall og
orgel-ikorgalleri

2. Klosterdelen i to etasjer med kirkebakke” i
en glassoverdekket klostergård, med publikums-
og servicefunksjoner plassert rundt gården på
hovedplanet med kontor- og møtefunksjoner plassert i
2. etasjen

3. Krypten under klostergården med bilunksjoner i
bakkant

salt tre oti. Fotpietsen er slqennet tør ttaflkken Prinnens gate

Kirkerommet er utformet med hovedskip og
sideskip med nisjer i fond, viet Maria og Olav, og
delvis avskjermet fra hovedskipet med 12 massive
murseyler. Søylene vies apostlene. utforming må
vurderes nærmere senere,

Kirkeromsgulvet har en svak heining mot koret. Koret
er løftet med 3 trinn. Det liturgiske sakristiet er på
nivå med koret. Rullestolatkomst til koret skjer via
sakristiene.

Krypten er plassert under klostergården, med
lysinnslipp ned langs kirkerommets vegg som fond
(kan avblendes for AV-fremvisning).
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Trapper er plassert i bygget for å muliggjore
prosesjoner og bevegelser som tar i bruk krypten,
kirkebakken, sakristiene og kirkerommet.

Det henvises til ptantegninger for intern plassering
og organisering av funksjonene i bygget. Planene
forutsettes bearbeidet i samråd med byggherren
senere.
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Katten selt re nord. Fasaden olger Bept,sbttten Og ipeter en sikitinje ti etverommet

I I

Schirmers g



“T r i n i t a s”

-, ~ •I

Alternative taktormer

I. 70° bratt tak
2. 60° likesidet trekant
3. 30° minimum teknisk krav til glasstak

Taktorm og høyde mâ vurderes nærmere ved videre bearbeiding av prosjektet.
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P la i les ning er

Utforming av planlosn ngene og den funksjonelle
organiseringen er basert på romprogrammets
målsetninger og forutsetninger.

Hovedinngang til kirkerommet er Ira Iorplassen (nord
øst), med alteret mot elverommet (sør-vest).

1-Iverdagsinngangen er plassert lengre vest, i
forbindelse med parkeringsplassene mot Schirmers
gate.

økonomdnngang med atkomst til grovsakristiet,
kjøkken m.m. er plassert med kjoreatkomst mot vest.

Bygget har tre hoveddeler:

1. Kirkerommet med sideskip, sakristier, forhall og
orgel-Acorgalleri
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2. Klosterdelen i to etasjer med “kirkebakke” i
en glassoverdekket klostergård, med publikums
og servicefunksjoner plassert rundt gården på
hovedplanet med kontor- og møtefunksjoner plassert i
2. etasjen

3. Krypten under klostergården med bifunksjoner i
bakkant

Kirkerommet er utformet med hovedskip og
sideskip med nisjer i fond, viet Maria og Olav, og
delvis avskjermet fra hovedskipet med 12 massive
murseyler. Seylene vies apostlene. utforming må
vurderes nærmere senere.

Kirkeromsgulvet har en svak helning mot koret Koret
er løftet med 3 trinn. Det liturgiske sakristiet er på
nivå med koret. Rullestolatkomst til koret skjer via
sakristiene.

Krypten er plassert under klostergården, med
lysinnslipp ned langs kirkerommets vegg som fond
(kan avblendes for AV-fremvisning).

Trapper er plassert i bygget for å muliggjøre
prosesjoner og bevegelser som tar i bruk krypten,
kirkebakken, sakristiene og kirkerommet.

Det henvises til plantegninger for intern plassering
og organisering av funksjonene i bygget. Planene
forutsettes bearbeidet i samråd med byggherren
senere.
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Estetisk utforming

“Trinitas” tjlstreber en ytre enkelhet
og eleganse med lukkede ytterfiater
og en materialitet som gjenspeiler
Erkebispegårdens tyngde. Det er
etterstrebet et moderne men tidløst uttrykk
med assosiasjoner til do tradisjonelle
bygningsformer romprogrammet er basert på
— Basilika og Glaustrum.

Ytterveggen er to etasjer høy og samler
klosterdelen og kirkens sideskip i et sluttet
volum. Dette volumet er storrelsesmessig
beslektet med bebyggelsen i Sohirmers gate
og med Erkebispegårdens vestvegg.

Hovedskipet vokser opp gjennom dette
volumet og ut mot forplassen, og uttrykker
det sentrale kirkerommets dimensjon og
dominans.

Hovedbæresyslem, ytre overflater og lildels
de indre overflatene utføres i teglstein. Det
etlerstrebes Iargenyanser og materialkvalitet
tilsvarende områdets finere murarkitektur.

Hovedskipets tak utføres som en lett
trekonstruksjon med bærende trespiler
lagt i en kryssmatrise som understetter et
transparent glasstak. Trespilene skal tiltrere
dagslyset og redusere direkte solinnstråling
(på samme måten som bladverk pâ trær
eller blyglassvinduer). Taket lyssettes
innvendig slik at den avgir et behagelig varmt
lys om natten. Det etterstrebes en riktig
balanse mellom kirketakets lysvirkning og
Nidarosdomens fasadebelysning.

Kirketåmet plasseres fritt fra kirken, som et
romdannende element mot Schirmers gate
og fond mot Hadrians plass.

Det understrekes at “Trinitas” må undergå
form- og lysstudier for det besluttes
endelig valg av materialer, overganger og
lysvirkninger.
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Videre bearbeidelse

Hovedinnhold i videre bearbeidelse av skisseprosjektet vil være:

-justere planløsningene i samarbeid med byggherren
-arealekonomiserin9
-utvikle hovedformen og takløsn ngen
-prøve ut materalalterntiver, romløsn ng og dagslyslorhold
(modelilorsek)

Odett satt fra yte ko.tgsgård. stad tåmat 09 fotpleesan
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Snitt A

Kirken fra nord sett ss I0t~angarovargangan — Schsiz gate.

Schiritiers gate tatt fra vant
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Snitt B
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