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LIDT OM JER

Jeg forestiller mig,  

• at I beskæftiger jer med drift og vedligehold af bygninger

• at I gerne vil klædes godt på til at vurdere, om ”jeres” altaner er sikre at færdes på

• at I gerne vil høre om hvilket eftersyn, der bør udføres, hvilke vedligehold, der er 
nødvendig og hvor ofte

• at I gerne vil høre om, hvad I selv kan gøre og, hvornår I evt. er nødt til at hente 
ekstern bistand

• økonomi??



AGENDA CA. 30 MINUTTER

• Hvorfor interessere sig for altansikkerhed?

• Altantyper, eksisterende bygninger

• Skader

• Undersøgelser, reparation, drift og vedligehold

• Eksempler

• Nye altaner – hvis der er tid



ALTANSIKKERHED – HVORFOR?

Hvad er en altan?

Balkoner og karnapper blev gængs 
byggeskik fra 1850. 

Altaner blev kendt i forbindelse 
med almene boliger i ca. 1920.

I dag indgår disse bygningsdele 
ofte under begrebet ALTAN. 

Ved ALTAN forstås balkoner, 
karnapper, altangange, 
svalegange, enkelte altaner  m.m.  

Altaner kan være udkragede, 
indeliggende, understøttede og 
der imellem er der mange 
varianter



ALTANSIKKERHED – HVORFOR?

• Mangel på eftersyn og vedligehold kan være fatal

• Altankollaps 31. juli 2016 i Nykøbing Falster–
6 personer falder ned

• Hændelser med altankollaps er ikke noget nyt; 
det sker nu og da, når en altan belastes fuldt ud 
og ikke længere har fuld bæreevne.

• Belastningen kan f.eks. være af mange personer 
samtidigt. Altanen styrter UVARSLET ned – ofte 
med personskade til følge. 

• Jævnlige eftersyn og tilstandsundersøgelse er 
vital for at kunne udføre en optimal planlægning 
af reparation, drift og vedligehold.

• Der er god økonomi i rettidigt vedligehold 



ALTANSIKKERHED – HVORFOR?

Andre risici

• Afskalninger af beton eller murværk - fare for 
nedfald 

• Rækværk, som ikke længere er fastmonteret

• Miljøskadelige stoffer (PCB, Asbest, tungmetaller)  



.

I perioden fra ca. 1890 frem til 1950 var det foretrukne konstruktionsprincip udkragede 
stålprofiler omstøbt af en altanplade i armeret beton og evt. påført et dekorativt pudslag af 
cementmørtel på undersiden. 

ALTANTYPER – UDKRAGEDE (UDLIGGERJERN)



Plan StueFacade

Ejendom fra 1904 med karnapper og balkoner med bærende udliggerjern monteret i bjælkelag 
gennem murede ydervægge. 

ALTANTYPER - UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN



I perioden fra ca. 1890 frem til 1950 var det foretrukne konstruktionsprincip udkragede 
stålprofiler med en stålplade som altandæk eller omstøbt af en altanplade i armeret beton og 
evt. påført et dekorativt pudslag af cementmørtel på undersiden. 

I Danmark er langt de fleste rene stål løsninger udskiftet, men de ses ofte f.eks.                    
i Norge (på bygninger opført ”da Norge var dansk”).

ALTANTYPER - UDKRAGEDE (UDLIGGERJERN)



Altaner med udkraget altanplade af armeret beton er altaner, hvor altanpladen er direkte 
indspændt i etagedækket. Både altanplade og etageadskillelse er udført af armeret beton, 
som er støbt og armeret sammen. Dette konstruktionspricip er ofte udført for bygninger efter 
ca. 1950. Bærende hovedarmering er indtegnet. 

ALTANTYPER - UDKRAGEDE BETONPLADER



Altanplader understøttet af udkragede betonbjælker/konsoller. På figuren er markeret den 
bærende hovedarmerings placering i hhv. altanplade og bjælke. 

Bærende dele giver sikkerhed mod kollaps.

ALTANTYPER - UDKRAGEDE BETONPLADER



Ud over de udkragede altaner er der de simpelt understøttede altanplader.

Det vigtige er, om det sted, hvor altanen er værst påvirket af last, fugt elkler andet sidder 
synligt eller om det værst påvirkede tværsnit er placeret et sted, man ikke kan se udefra.

ALTANTYPER – ANDRE TYPER



ALTANER – SKADER 

Skadesårsager – materialekvaliteter – miljøpåvirkning – design og udførelse

Holdbarhed af beton

Basisbetonbeskrivelsen blev indført i 1986. Inden da var der ikke klare krav til betonens 
sammensætning. Holdbarheden kan derfor være tvivlsom.

Betonskader viser sig oftest som afskalninger, rustudtræk, revner, udfældninger

Holdbarhed af murværk

Afmeling af teglsten, forvitring/udfald af fuger, kosmetiske skader – oftest grundet salt og fugt

Temperaturbetingede revner (mangel på dilatationsfuger)

Holdbarhed af stål

Ringe Stålkvalitet og manglende overfladebehandling/korrosionsbeskyttelse.



ALTANER – SKADER - BETON

Afskalning over armering 
omkring hjørne i forkant. 
Armeringen ligger her med 
reduceret dæklag
omkringaltanens drypnæse 
på undersiden. 

Afskalning over armering i underside 
af altan, hvor armeringen generelt 
ligger meget yderligt - med meget 

lille dæklag.

FARE for at få noget i hovedet



ALTANER – SKADER - BETON

Altanplade med revner i overfladen og 
afskalninger på kant – der har tidligere siddet 
et andet rækværk



Betonaltan i muret ejendom opført i 1966 

SKADER – INDELIGGENDE/UDKRAGEDE ALTANER



Betonaltan i muret ejendom opført i 1966 Altanbund støbt sammen med 
indvendigt dæk

Skjult bærende betonbjælke

Udkraget plade

Fare: Grubetæring i armering

SKADER – INDELIGGENDE/UDKRAGEDE ALTANER



Indvendige altangange med utætte 
gulvvarmeslanger!

Og måske ”forkert” rengøringsmiddel anvendt 
”i tidernes morgen” lige efter 1941.

OBS. Kend historikken! Så er det lettere 
at opdage faresignaler og vide , hvad 
man skal kigge efter

Indvendig udkraget altangang i armeret beton fra 1941

SKADER – INDENDØRS ALTANGANG



Plan StueFacade

Udliggerjern monteret i bjælkelag gennem murede 
ydervægge. SALT, FUGT og KORROSION

Kuldebro = kondens= 
fugt (+salt i mur) = 

Korrosion (og ingen 
beskyttelse fra høj pH) 

Kalkmørtel karbonatiserer – neutral pH   
– beskytter ikke mod korrosion i stål

Risiko for 
uvarslet
brud

SKADER – UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN 



• Tøsaltning– særlig på altangange

• Kloridholdige salte har tidligere været anvendt som frysepunktssænkende 

middel til mørtel ved vinterbyggeri. Det blev imidlertid forbudt med 3. 

udgave af Murværksnormen i 1984.

• Strandsandsmørtel kan have et mindre indhold af klorid af natriumklorid fra 

saltholdigt havvand.

• Teglmaterialerne, hvor særligt lavt brændte sten kan have et forhøjet indhold 

af salte

• Salte fra murstenenes tidligere anvendelse kan være en udfordring i 

forbindelse med bygninger opført af genbrugsmursten

• Bygningens tidligere anvendelse kan have forurenet murværket med salte, 

eksempelvis industribygninger, pakhuse, stalde etc der senere er indrettet til 

beboelse 

• Opstigende grundfugt kan opsuget salte fra terræn, er primært aktuelt for 

altaner forholdsvis tæt på terræn.

• Facadeafrensning og afsyring af murværk med syrebaseret afrensning midler

MURVÆRK OG SALTE



SKADER - MØRTEL OG STÅL ER EN DÅRLIG KOMBINATION



Murværk som forskalling

SKADER – MØRTEL OG STÅL ER EN DÅRLIG KOMBINATION



Der er også rust- og syrefast stål f.eks. EN 1.4301 hhv. EN 1. 4404, som skal 
anvendes, når stål er i direkte kontakt med mørtel.

I atmosfærisk luft kan anvendes :

KORROSIONSKATEGORIER 



EKSEMPLER – UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN



EKSEMPLER – UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN



EKSEMPLER – UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN



EKSEMPLER – UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN



EKSEMPLER – UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN



EKSEMPLER – UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN

Stålprofiler, hvor betonen omkring stålet er 
hugget bort. Det ses her, hvor meget 
korrosionsprodukterne fra jernet fylder (markeret 
med pil). Det er netop pga. udvidelsen af stålet 
fra disse korrosionsprodukter at betonen over 
stålet buler op/skaller af, men foregår korrosionen 
udelukkende i området bag facademuren, er det 
ikke sikkert at korrosionen vil efterlade synlige 
tegn på betonoverfladen.

Tværsnitsreduktion som 
følge af korrosion af 
udliggerjern udgør en 
risiko for uvarslet
kollaps af altaner af 
denne konstruktionstype



EKSEMPLER – UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN

De dele af 
udliggerjern der er 
er skjult af 
murværket er 
særlig kritiske



ALTANER – INDLEDENDE UNDERSØGELSER

Find ud af så meget som muligt om bygningen 

• hvordan er den oprindeligt konstrueret

• hvordan er den bygget om hen ad vejen

Herved øges muligheden for at vurdere, hvilke tiltag, der er nødvendige for at bringe 
sikkerhedsniveauet op og forlænge restlevetiden til det ønskede niveau 

OG 

at de udførte reparationer eller tiltag virker efter hensigten. 



ALTANER – INDLEDENDE UNDERSØGELSER

Bygningstegninger m.v. af eksisterende forhold evt. findes på https://www.weblager.dk/

Bemærk, at eksisterende forhold ud fra tegninger altid skal kontrolleres på stedet. Det hænder, 
at bygningen ikke er udført som tegnet eller er ombygget siden opførelsestidspunktet.

Derfor suppleres med en besigtigelse på stedet.

Ofte vil en rådgiver også blot ved at udføre en visuel besigtigelse af altanen kunne bestemme 
altanens statiske virkemåde og få en ide om, hvilke forhold der er omkring altanen, skader 
m.v.

• Visuel besigtigelse af bygningen og forholdene på stedet evt. 
suppleret med mindre ikke destruktive undersøgelser

• Evt. suppleret med destruktive undersøgelser : Udtag af 
betonborekerner eller opluk i murværk 

• Besigtigelse og skadesregistrering alene kan være upålidelige 
indikatorer for  konstruktionens tilstand

https://www.weblager.dk/


UNDERSØGELSER – BETONKERNER TIL ANALYSE 



UNDERSØGELSER – DS/EN 1504-SERIEN



UNDERSØGELSER – FREMGANGSMÅDE

Når en fagperson planlægger en tilstandsundersøgelse af altaner vil undersøgelsen typisk 
indeholde følgende aktiviteter fra start til slut i pågældende rækkefølge:

Indledende undersøgelse – kan der skaffes oplysninger om altanen – f.eks. 
arbejdsbeskrivelser, tegninger eller andet. Mange kommuner har digitaliseret alt 
projektmateriale på weblager og materialet kan som regel frit downloades. Hvis ikke dette er 
muligt, er det en god ide at spørge bygherren, om han har noget liggende eller kan skaffe det.

Indledende besigtigelse. Altantype bestemmes og der skabes et overblik over altanernes 
visuelle tilstand, herunder omfang af eventuelle synlige skader.

Planlægning af undersøgelse. På baggrund af den indledende besigtigelse udvælges de 
altaner, hvorfra der skal udtages prøver til nærmere analyse.

Feltundersøgelse. Der udtages boreprøver, ophugninger og evt. ”ikke destruktive” 
undersøgelser på de udvalgte altaner.



UNDERSØGELSER – FREMGANGSMÅDE

Laboratorieundersøgelser. På prøver udtaget ved feltundersøgelsen udføres 
laboratorieanalyser, såsom karbonatiseringsbestemmelse, chloridbestemmelse, makroanalyse 
og mikroanalyse.

Analyse af resultaterne fra felt- og laboratorieundersøgelserne udføres og danner grundlag for 
en rapport med vurdering af altanernes tilstand og skønnede restlevetid. 

Rapporten indeholder ofte reparationsforslag og anbefalinger.

Der udføres evt. supplerende undersøgelser på yderligere altaner på baggrund af 
konklusionerne i rapporten.



ALTANER I HØJDEN – INSPEKTION MED DRONER

Det er bygningsejerens ansvar, at altanen er i forsvarlig stand, men den daglige 
bruger har brug for vejledning for at kunne bidrage til at identificere faresignaler 
eller udfordringer. Det bidrager til at øge sikkerheden mod nedstyrtning af altan 
eller dele af denne.  

Bruger kan som lægmand identificere de mest åbenlyse faresignaler, og 
almindelig bevidstgørelse om emnet vil hjælpe et stykke på vej. Men bruger kan 
ikke se ydersiden af altanen, hvis den er i højden, og har ingen fagekspertise.

En systematisk tilgang til inspektion og vedligehold af altaner

Brugervejledning er et vigtigt værktøj til at overvåge altaners tilstand – se BPS 
skema.

Men ind i mellem er der behov for en langt mere systematisk tilgang til inspektion 
og vedligehold af altaner. Dette kan f.eks. gøres ved anvendelse af droner. 



• Tilstandsundersøgelse af altaner i 
boligblokke

• Visuel besigtigelse og 
tilstandsundersøgelse af 6 altanplader og -
brystninger.

• Udtagning og petrografisk analyse af 6 
borekerner.

• Analyse af borekerner 

• Rapport med anbefalinger

CASE – TILSTANDSUNDERSØGELSE OG ANBEFALING TIL UDBEDRING

Beliggenhed af den 
skjulte bjælke i 
underside af 
altanpladen. Selve 
pladen er udkraget hen 
over bjælken og 
hovedarmeringen ø6 
mm pr. 12 cm ligger i 
oversiden af pladen 



• Tilstandsundersøgelse af altaner i boligblokke

• Visuel besigtigelse og tilstandsundersøgelse 
af 6 altanplader og -brystninger.

• Udtagning af og petrografisk analyse af 6 
borekerner og analyse af kerner.

• Vurdering af, om altaner bør bevares og 
renoveres eller nedbrydes og erstattes af nye. 
Herunder restlevetid af de eksisterende altaner, 
Vurdering/beskrivelse af hvilken renoveringsindsats der bør 
udføres nu og hvad der evt. kan vente til et senere tidspunkt, 
estimat for omkostninger til renoveringen, estimat for 
etablering af nye altaner. Øvrige forhold som kan have 
indflydelse på vurderingen, f.eks. vurdering af kuldebro og 
risiko for skimmelsvamp.

• Anbefalinger

CASE – TILSTANDSUNDERSØGELSE OG ANBEFALING TIL UDBEDRING

Altan med huller efter 
borekerner i altanplade 
og –brystning.

Brystninger er ca. 100 
mm i tykkelsen og 
betonaltanpladen er ca. 
180 mm i tykkelsen jf. 
målinger. Projekteret 
tykkelse jf. tegning fra 
1952 er 200 mm.



Øvrige forhold som kan have indflydelse på 
vurderingen er kuldebro og risiko for 

skimmelsvamp.

CASE – TILSTANDSUNDERSØGELSE OG ANBEFALING TIL UDBEDRING

Udsnit af oprindelig arkitekttegning (snittegning) fra 
1949. Altankonstruktionen kan udgøre en kuldebro, 
hvis altanpladen er ført ind i etageadskillelsen. 
Træbjælkelag er senere i projekteringsfasen 
erstattet med røselerdæk.

Udsnit af ingeniørtegning d. 23.01.1952, hvor det 
ses, at altanpladen ikke er støbt sammen med det 
indvendige dæk.



EKSEMPLER - EKSISTERENDE VS. NYE ALTANER

Eksisterende/
Oprindelig.

Hvis disse er 
gode nok, 
hvorfor er 
dem til 
venstre så 
skiftet??? 

NY eftermonteret

ALTAN

Kunne man have beholdt de 
eksisterende altaner? (Sikkerhed 
frem for Økonomi!)

Lidt mere krudt på undersøgelser havde 
været ønskelig



TAK for nu – er der spørgsmål? 



Murværk, beton og stål…..



NYE ALTANER

Byfornyelse og renovering tog for alvor fart i den ældre boligmasse fra ca. midten af 

1990érne og deraf udgår også ønsket om, at de nyrenoverede lejligheder skal have adgang 

til en altan. 

Ejere og lejere af etageejendomme, som ikke er opført med altan, ønsker en ny altan 

eftermonteret og særligt gennem de seneste årti har opførelse altaner på de ældre 

bygninger taget fart. 

Dertil kommer det utal af eksisterende altaner, hvor bæreevnen er udtømt, og hvor der er 

et fortsat ønske om en altan og måske endda en større altan end den oprindelige.

Altanen giver let adgang til en stund i lys og luft – det er for så vidt ikke noget nyt. 



NYE ALTANER

Der mangler i stor udstrækning planer for Drifts- og Vedligehold af nye altaner. 

Disse ældes også, og en plan for drift og vedligehold øger sandsynligheden for at 

altanen bliver efterset og renoveret i tide inden skaden har udviklet sig alvorligt. 

Jo tidligere en nødvendig renovering bliver opdaget, jo billigere er den at udføre. 

Og eftersyn giver mulighed for at planlægge, hvornår en renovering er mest 

fordelagtige at få udført.



NYE ALTANER

På grundlag af en visuel undersøgelse og evt. en nærmere inspektion fra mobil 

lift eller stillads, kan man beslutte, om et renoveringsprojekt skal iværksættes. 

Fokuspunkter ved altaner:

• Afvanding og fald på altanplade

• Tilslutning til facadebeklædning

• Niveaufri adgang og optagelse af tolerancer og differensbevægelser 

mellem bygning og altan

• Fuger ved bundkarme af adgangsdøre og vinduespartier skal være 

mulige af vedligeholde. 

• Bygbarhed og mulighed for udskiftning af konstruktionselementer.

Ved valg af altantype bør det kontrolleres, at altanens konstruktionsdele 

kan vedligeholdes og evt. udskiftes, hvis de bliver beskadiget.



Udliggerjern

Facadeopstalt

NYE ALTANER - OPHÆNGNINGSPRINCIPPER

Plan



Udliggerjern

Snit

NYE ALTANER - OPHÆNGNINGSPRINCIPPER

Plan



Indspænding

Facade

NYE ALTANER - OPHÆNGNINGSPRINCIPPER

Plan



Indspænding

Plan og snit

NYE ALTANER - OPHÆNGNINGSPRINCIPPER

Plan



Indspænding

Detalje

NYE ALTANER - OPHÆNGNINGSPRINCIPPER



Lisener

Facade

NYE ALTANER - OPHÆNGNINGSPRINCIPPER



Lisener

Snit

NYE ALTANER - OPHÆNGNINGSPRINCIPPER



Lisener

Plan

NYE ALTANER - OPHÆNGNINGSPRINCIPPER



Søjler

Plan og facade

NYE ALTANER - OPHÆNGNINGSPRINCIPPER



Søjler

Snit

NYE ALTANER - OPHÆNGNINGSPRINCIPPER



Søjler

Detaljer

NYE ALTANER - OPHÆNGNINGSPRINCIPPER



Manchet

Facade

NYE ALTANER - OPHÆNGNINGSPRINCIPPER



Manchet

Snit

NYE ALTANER - OPHÆNGNINGSPRINCIPPER

Plan



Konsoller

Facade

NYE ALTANER - OPHÆNGNINGSPRINCIPPER



Konsoller/indstøbt 
vederlagsplade

Plan og snit

NYE ALTANER - OPHÆNGNINGSPRINCIPPER



Skråstag

Facade

NYE ALTANER - OPHÆNGNINGSPRINCIPPER



Skråstag

Snit

NYE ALTANER - OPHÆNGNINGSPRINCIPPER


