Helbredelse i rolige rammer
Takket være DAMPAs Clip-In kassetteloft med skjult bæreskinnesystem er det lykkedes at indfri arkitektens ambition
om helt rolige og ensartede loftsflader på Nyt Psykiatrisk Sygehus i Aabenraa.
Tekst af Martin Fogt Pollas Rønberg
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. september indviedes
den karakteristiske vifteformede bygningsstruktur med udkig til
både gårdhaver og det
omgivende kuperede landskab, hvor
Nyt Psykiatrisk Hospital Aabenraa
fremover tager imod Region Syddanmarks psykiatriske patienter.

White Arkitekter har gennemført
opgaven i totalrådgivning i spidsen
for et team bestående af DEVE Arkitekter ApS, Wessberg A/S, ARKPLAN og Ingeniørgruppen Varde.
Forud for formuleringen af byggeprogrammet gennemførte de en
omfattende brugerproces for at sikre
indfrielse af alle krav.

hov. Tilbagemeldingerne efter indflytningen har været overordentligt
positive, og brugerne har fået de
løsninger, som de ønskede, fortæller
bygningskonstruktør Peter Houd fra
White Arkitekter og fortsætter:

være det skjulte bæreskinnesystem,
de tæt perforerede kassetter og den
hvide filt syner loftet helt ensartet,
samtidig med at det naturligt leder
blikket ud mod naturen udenfor,
forklarer Peter Houd.

– Grundlæggende har det handlet
om at integrere bygningen i de naturlige omgivelser. Derfor er bygningen udformet med en kaskade af blik
og udkig til gårdhaverne og landskabet. Samtidig er de indvendige overflader designet, så de skaber ro. Både
nærheden til naturen og de rolige
rammer har afgørende indflydelse
på patienters helbredelse.

Minimalt rengørings- og
vedligeholdelsesbehov

Derudover har kassetteloftet fra
DAMPA den fordel, at kassetterne
kun kan monteres og demonteres
ved hjælp et særligt værktøj. På den
måde bliver det let for sygehusets
tekniske personale at tilgå de overliggende tekniske installationer. Patienter har til gengæld ikke mulighed
for at skrue kassetterne fri, hvilket
også var et væsentligt hensyn i dette
projekt.

Ensartet loftsflade
skaber ro

Kaskade af udkig mod
naturen

– En essentiel del af et projekt som
dette er at være opmærksom på
brugernes konkrete ønsker og be-
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Annonce

De rolige indendørs rammer er ikke
mindst skabt i kraft af den valgte
loftsløsning. Der er tale om et ClipIn kassetteloft fra DAMPA med tæt
perforerede stål-kassetter ilimet hvid

akustikfilt og ophængt i et skjult bæreskinnesystem.
– Vi ønskede, at loftet skulle fremstå
som en stor, samlet overflade. Takket

Clip-In kassetteloftet fra DAMPA er
samtidig nemt at rengøre og så godt
som vedligeholdelsesfrit med en levetid på mere end tyve år.
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