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A.5 Nye anbefalinger om udhængende tagaltaner i skrå 
tage mod gården

En række af periodens bygninger med skrå tage er udført med 
en såkaldt ”trempelkonstruktion”, hvilket ofte ses på 4. sal. Det 
betyder, at tagetagens etagedæk er placeret lavt i forhold til 
tagfoden, hvilket medfører en relativ stor murflade over faca-
dens øverste vinduer. I disse situationer vil et udeopholdsrum 
indenfor tagfladen ofte være forbundet med store udfordringer 
af både byggeteknisk og bevaringsmæssig karakter. Derfor gi-
ves i stedet mulighed for, at der her kan etableres en udhæn-
gende altan, såfremt den med sin højdeplacering på murfladen 
har tydeligt tilhørsforhold til den lodrette facade.

• Altanen bør kunne placeres således, at maksimalt 50% af 
værnhøjden er placeret over tagfod.

• En udhængende tagaltan er placeret som led i et underlig-
gende kolonnesystem, og er udformet på samme måde.

• Udhængende tagaltaltaner bør udføres i samme længde som 
underliggende altaner. Tagfladen, der ikke bør ændres, kan 
reducere opholdsmuligheder i de yderste dele af altanen.

• Udhængende tagaltaner bør været udformet med en redu-
ceret dybde i forhold til underliggende altaner. Dette gælder 
ligeledes for etablering af udhængende tagltaner i mansard-
tage.

• Altanværnets afslutning mod taget, afvandingsforhold fra 
tagrende mm. bør bearbejdes således, at de mange kompli-
cerede sammenstød ikke skæmmer bygningens arkitektur.

• Det statiske ophængningsprincip bør være uden synlige 
fastholdelsesmidler. Det vil sige, at altanen opsættes indmu-
ret eller indspændt i murværk eller etagedæk.

• Dørpartier bør tilpasses eksisterende vinduer i farve, mate-
rialer og opsprosning.

• Dørpartier bør placeres med samme falsdybde som eksiste-
rende vinduer og være udadgående. Dørpartier kan i nogle 
tilfælde udføres som foldedøre, således at der kan åbnes 
maksimalt mellem inde og ude. 

Maks. 50%

Min. 50%

Saddeltag med kviste 

Udhængende tagaltan

Altanens højdeplacering

Altanen udføres med let reduceret 
dybde, og som afslutning på et forløb




