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Der er få dekorative detaljer på perio dens almene bebyg-
gelser og de er bearbejdet med stor omhu – en forening af 
æstetik og funktion. 

Med den tids byggeri blev altanen et nyt, markant facade-
element. Altanen er indbegrebet af periodens idealer om lys, 
luft og sundhed for alle og fungerer som etageboligens egen 
lille private »have«. Opholdsstuen fornemmes større, efter-
middagssolen udnyttes bedst muligt, man kan fra altanen 
nyde udsigten til de grønne omgivelser, og altandøren gør det 
lettere at lufte ud.

Altanernes udformning og størrelse har stor betydning for 
bygningens samlede arkitektoniske udtryk og giver facaden 
en markant relief- og skyggevirkning.

MATERIALER OG DETALJER
Altaner kan være indeliggende eller påhængte, nogle gange 
udformet som gennemgående bånd langs facaden. Også så
kaldte franske altaner forekommer. Nye byggetekniske me
toder gjorde det konstruktivt muligt at føre det indvendige 
etagedæk af beton ud, så det kunne danne bund i altanerne. 
Altanværnene kan være udført af beton, stål eller begge dele. 
Betonværnet kan have forskellige dekorative reliefmønstre 
enten holdt i den grå beton eller malet fx hvidt. 

Der er ofte brugt forskellige andre former for betondetaljer 
på facaderne som fx en buet plade over indgangsdøren eller 
mønstrede brystningspaneler under eller mellem vinduerne.

ALTANER OG DETALJER

Betonværnet er afsluttet med et stålrækværk øverst. Funktionelt 
fordi man kan kigge ud, mens man sidder ned.  

En betonplade over indgangsdøren markerer tydeligt, hvor man 
skal ind og beskytter samtidig mod den værste regn. 

Dekorationer i form af et præget mønster i altanens betonværn er en 
vigtig bygningsdetalje, der har betydning for den samlede arkitektur. 



VEDLIGEHOLDELSE
Beton er et holdbart og solidt materiale, men kræver lige
som alle andre materialer regelmæssig inspektion og vedli
geholdelse. 

Med tiden kan der opstå skader i betonen. Det kan have 
betydning for betonens holdbarhed, fx afskalling som følge af 
rustudslag eller andre synlige forandringer som overfladened
brydning og revnedannelser. Et særligt problem er altaner, der 
hviler på indstøbte jernprofiler. Jernprofilerne ruster i overgan
gen ved facaden og kan med tiden miste deres bæreevne. 

Man må i hvert enkelt tilfælde afgøre, hvad der er mest hen
sigtsmæssigt både byggeteknisk og økonomisk for at bevare 
de forskellige bygningsdele i beton. Det afhænger af altanens 
konstruktion, rustangrebets omfang, antallet af altaner, der 
skal repareres eller udskiftes m.m. Er rustangrebene små, kan 
skaderne som regel udbedres. Er de omfattende, kan det være 
nødvendigt at rive altanen ned og erstatte den med en ny. Det
te medfører ofte, at lejlighedens gulv må brydes op. Søg derfor 
råd hos en specialist, der kan vurdere og rådgive om, hvad der 
bør gøres.

ALTANER OG DETALJER

UDFORDRINGER:

Vigtige overvejelser, inden man går i gang med at ud
skifte eller renovere bebyggelsens altaner og detaljer: 

• Hvad er kendetegnene ved bebyggelsens 
altaner og øvrige detaljer? Hvordan bevares de 
bedst muligt?

• Hvordan er tilstanden? Hvor omfattende er evt. 
revner, rustskader m.m.?

• Hvordan repareres eller vedligeholdes fx alta
nerne bedst muligt? 

• Hvilken indflydelse får fx nye udestuer på 
varmeregningen, set i forhold til investeringen? 
Hvordan påvirker de nye tiltag det arkitektoni
ske helhedsudtryk?

• Hvilken indflydelse har de fremtidige investerin
ger på økonomien, fx huslejestigninger?

OVERORDNEDE ANBEFALINGER: 

• Søg information om bebyggelsens arkitektur 
og få råd af en bevaringskyndig rådgiver og en 
tekniker med speciale i betonkonstruktioner 
om de rette løsninger.

• Vær tro mod altanernes og detaljernes oprin
delige materialer og udformning – der er ofte 
lagt stor omhu i detaljeringen fra begyndelsen. 

• Vær kritisk overfor nye løsningsforslag – de 
skal passe til bebyggelsens arkitektur.

• Søg hjælp hos en energirådgiver i samråd med 
en bevaringskyndig arkitekt, hvis man overve
jer at erstatte altanerne med lukkede udestuer.  

• Sørg for at tage fremtidige driftsomkostninger 
med i betragtning, når den endelige løsning 
skal vælges.

Altanernes stålrækværk er afdækket med sejldug i forskellige 
farver, der lyser op på de hvidpudsede facade.



Er betonaltanværnet meget forvitret og nedbrudt, kan reli
efmønstrene genskabes og støbes i ny beton. Altaner med lod
ret stålgelænder har en lethed over sig – og opfattes næsten 
som et svævende facadeelement. Glasværn, derimod, virker 
paradoksalt nok mere bastant, fordi glasset set fra næsten alle 
vinkler ikke virker gennemsigtigt, men spejler. Derfor bør man, 
ud fra en arkitektonisk betragtning, holde sig til de oprindelige 
materialer som beton og stål og undgå mere moderne løsnin
ger, der principielt er fremmede for periodens byggeri.

Altanen bør rengøres mindst en gang årligt for skidtansam
linger, gamle blade og lignende. Husk, at syreholdige rengø
ringsmidler virker ætsende og derfor vil nedbryde betonens 
overflade.

FORNYELSE
Overvejer man at erstatte altanerne med nye lukkede ude
stuer i glas og aluminium, skal man være klar over, at det vil 
ændre bebyggelsens arkitektur funda men talt. Fordelene 
er, at lejlig hederne får tilført et ekstra rum, og glaskonstruk
tionen kan virke støj dæmpende. Ulemperne er, at man kan 
få pro ble mer med for meget varme og med at opnå tilstræk
kelig ventilation og udluftning, der kan give fugtproblemer i 
lejligheden. Dertil kommer, at udestuen vil tage lys fra op
holdsstuen. Lukkede altanudestuer er meget domine rende 
pga. deres større dimen sioner og det moderne materiale
valg. De kan næsten »udslette« balancen i bebyggelsens 
facader og arkitekturen som helhed. Det er derfor vigtigt, at 
sådanne nye tiltag gennemtænkes nøje og udføres med arki
tektonisk varsomhed.

Altanen var tænkt til at skabe samspil med bebyggelser
nes grønne områder og skulle være et sted, hvor solen og den 
friske luft kunne nydes. En ude stue, derimod, lukker af for lys 
og luft og virker hindren de på det sociale samvær mellem be
boerne.

Hvis andre detaljer, fx de buede betonafdækninger over 
indgangsdørene, skal fornys, bør man af arkitektoniske grun
de vælge at kopiere dem, da de vejer tungt på den arkitekto
niske vægtskål.

ENERGI 
De altaner, hvis bund er en forlængelse af etagedækket, er 
i sig selv kuldebroer. Energiteknisk kan dette kun løses helt 
ved at isolere hele altanen udefra og bygge den om til en al
tanudestue, hvilket vil være et stort indgreb i bygningernes 
arkitektur. Det må derfor være en arkitektonisk afvejning, 
der afgør, om et sådant indgreb kan foretages uden at virke 
ødelæggende på helheden.
 

Glasudestuerne er meget voldsomme og har overtaget hele 
facaden. Løsningen er ikke særlig nænsom over for bebyggelsens 
eksisterende arkitektur.
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REVNER I BYGNINGER
• www.byg-erfa.dk/revner

VARMEISOLERING, TÆTHED, KULDEBROER
• www.byg-erfa.dk/varmeisolering

LÆS MERE PÅ:
• www.bygningskultur.dk


