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Nærværende notat er udarbejdet af Link Arkitektur, mhp. at redegøre for principielle tilgange til renovering af tegl-beklædte beton-altaner på sydfacaden af Bygning 2, Regionshospital Randers.
I nærværende notat er de to rapporter, udarbejdet af Teknologisk Institut 26. sep. 2018 og 30. nov. 2018, taget i betragtning. Statiske vurderinger er ikke foretaget ifm udarbejdelse af nærværende notat og forslagene heri skal således betragtes som grundlag for videre dialog og analyse.
Forslagene er inddelt i to kategorier: I den ene kategori (A) indebære forslagene, at brystninger på altaner nedbrydes. I
den anden kategori (B) bevares brystningerne. Ifm. hvert forslag findes en kort beskrivelse af forslagets indhold og eventuelle fordele og ulemper.
Rev. A:
På møde den 27.02.2019 med deltagelse af Regionshospital Randers (Steen, Monika og Karina) samt Link Arkitektur
A/S (Arne), blev det aftalt at arbejde videre med variant A3 og B2.
Efterfølgende har Monika oplyst at Stokvad Rådgivende Ingeniører A/S har afvist variant B2.
På den baggrund er forslaget viderebearbejdet med udgangspunkt i variant A3.
Arkitektonisk redegørelse
Forslaget tager sit afsæt i en fortolkning af det eksisterende bygningsdesign, hvor intensionen er, at altanrenoveringen
skal være diskret og se ud, som var den etableret som en del af bygningen omkring 1950.
Forslaget viderefører brystningshøjden fra vinduerne, som de eksisterende altaner, som i princippet gør det muligt for
patienterne at se ud over altanen mens de er sengeliggende. Da de nye altanbånd tænkes fremstillet i stål, bliver de
slankere end de eksisterende, hvorved altanernes nettodybde øges en anelse.
De nye værn forslås udført med lodrette balustre i fladstål, der gør altanbåndene til en sammenhængende flader fra side
til side, trods de samlinger, der naturligvis må være på de ca. 17 m. lange altanbånd. Samtidig giver balustrene både
den fornødne styrke til værnene og giver et fint spil pga. reliefvirkningen.
Bag balustrene etableres en stålplade i samme farve som balustrene, der giver altanerne et monolitisk og tungt udtryk,
svarende til de eksisterende altaner med overflader af murværk.
På toppen af altanbåndene placeres værn/håndliste i form af rør eller. lignende. Værn/håndliste på toppen af altanbåndene kan tillige fremstilles af indspændt glas for at skabe bedre udsyn og læ på samme tid.
For at skabe materialemæssig/farvemæssig sammenhæng med hospitalet, og for at få altanerne til at fremstå så diskret
som muligt på bygningsfacaden af rødbrune teglsten, forslås altanerne afsluttet med en såkaldt ”dobbelt-lakering” der
giver et udtryk som korrosionstrægt stål (Corten) med et spil i farven, men uden misfarvning af tilstødende bygningsdele,
som korrosionstrægt stål kan give. Farve som Vestjysk Industrilakering A/S ”VI-RUSTY R82078279”, ”CORTEN 5RT8279” eller tilsvarende.
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A: Brystninger nedbrydes
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A1: Altaner og brystninger nedbrydes i deres helhed og murværk etableres. Løsningen kan kombineres med energirenovering (kuldebro ved dækkanter). Lette altaner kan senere tilføjes.
A2: Brystninger nedbrydes og erstattes af lette værn. Altanplade og murværk på underside renoveres.
A3: Brystninger nedbrydes og erstattes af konstruktionstål der kombinerer let værn på front og loftplade på underside.
Tegl på undersider af altanplader nedbrydes. Altanplade renoveres i øvrigt. (Rev. Pladebeklædning på underside erstattes af pudset/slebet overflade for lettere tilsyn af eks. altanplade fremover)
A4: Brystninger nedbrydes og erstattes af konsol elementer, der kombinerer lette værn og konstruktion/loft til at fastholde tegl på undersider af altanplader. Konsol elementerne udformes således at altanerne udvides så anvendeligheden
øges og altanerne kan evt. bliver tilgængelige for kørestolsbrugere. Konstruktionen kan evt. suppleres med kabler til bæring. Altanplade renoveres i øvrigt.
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B: Brystninger bevares

B1: Altanplader og brystninger renoveres. Bygingens arkitektoniske udtryk er uændret.
B2: Brystning og altanbund omsluttes af konsol elementer, der fastholder brystninger og teglbeklædninger. Altanplade
renoveres.
B3: Altaner inddækkes i deres helhed med glasfacade. Altanplade og brystning renoveres i fornødent omfang. Det er
usikkert om løsningen kan godkendes ift. brand og redning, og hvad det i givet fald vil kræve. Løsningen giver en markant ændring af bygningens udtryk.
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Forslag til princip for nye altanbånd

side 4 af 8

Eksisterende altanbånd
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Visualisering af nye altanbånd
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Eksisterende altanbånd
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Visualisering af nye altanbånd
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