
 

 Side 1 

EJERFORENINGEN ROLIGHEDSVEJ/SOLBAKKEN 
 
 
Oversigt over bygningernes vedligeholdelsestilstand, samt potentielle behov for byg-
ningsmæssige forbedringer / indretninger. 
 
 
Privat ejer: Rolighedsvej 17 st. 1 
  

pensioneret arkitekt maa 
Lars Jørgen Jakobsen 
 
 
Anvendte tilstandskarakterer: 
Karaktersystemet er hentet fra tilstandsrapporter brugt ved salg af ejerboliger. 
HUSK: Karakteren siger ikke noget om prisen for at udbedre skaden. En Kritisk skade (K3) kan 
være relativt billig at udbedre, mens en mindre alvorlig skade (K1) kan være dyr at udbedre. 
 

Forklaringer på de enkelte karakterer er: 
Ingen bemærkninger IB betyder at undertegnede ikke har bemærkninger. 
Kosmetiske skader K0: Beskriver skader eller forhold, som ikke er kritiske men som kan påvirke ind-
trykket af bygningen. 
Mindre alvorlige skader K1: Beskriver skader, uden indflydelse på bygningsdelens/bygningens funktion 
og som kan udbedres ved passende lejlighed. 
Alvorlige skader K2: Ved skader, som kan medføre, at bygningsdelens funktion svigter inden for over-
skuelig tid. Men at dette ikke vil medføre skader på andre bygningsdele. 
Kritiske skader K3: Beskriver skader, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter inden for 
overskuelig tid. Dette svigt risikerer at medføre skade på andre bygningsdele.  
Bør undersøges nærmere UN: Beskriver forhold, hvis konsekvens ikke kan fastlægges tilstrækkeligt ved 
den visuelle gennemgang. Det kan være en alvorlig skade. Art, omfang og konsekvenser bør afklares. 
Noterne er den undertegnedes vurdering af og skøn over skadeårsager og konstruktioner. 
Lejlighedsvist er der indsat link til hjemmesider der omhandler emnet. 
 
 
 
I nærværende tilfælde gøres opmærksom på, at der kun er set løseligt på hele 
ejendommen og primært på den blok jeg selv bor i. Oversigten er derfor foreløbig 
og åben for enhver tilføjelse af konstaterede skader eller andre relevante forhold i 
øvrigt. 
 
  



 

 Side 2 

 
Bygning: Karakter: Registrering og note: 
 Den samlede bebyggelse 7 blokke  
 Der er foreløbig valgt kun skitsemæssigt at vurdere alle blokke under et. 
   
A. Primære bygningsdele   
 1. Tagkonstruktion   
          1.1 Tagsten 

 

 

K0 Algedannelser 
Problemet er primært kosmetisk og  
rensning vil normalt gøre tagfladen mere 
modtagelig for yderlig forurening!  

   
https://www.monier.dk/om-monier/nyheder/nyhedsbrev-
arkiv-2017/httpwwwmonierdkindexphpid33729.html 

   
  Formentlig vil taget kunne holde i mange år, men det er tidligere set, at tagsten ikke er hvad 

de har været. Det kan derfor overvejes om man skal opbygge en bufferfond der i givet fald vil 
kunne dække udskiftning af tagsten. Men der er altså ikke konstateret tegn på at noget sådan 
skulle være forestående inden for overskuelig tid. 

     
  1.2 Skorstene IB "Skorstenene" er til udluftning 

og de ser umiddelbart sunde ud 
     
 2. Ydervægge   
  2.1 Murværk 

 

K0 Er generelt i god stand. Spredt forekom-
mer der "smuldrede fuger. Reparation 
haster ikke. Brug i givet fald Hydraulisk 
mørtel. Test farven og prøv evt.  først med 
en mindre flade . 

  http://nordisknhl.dk/naturlige-
kalkprodukter/faerdigblandede-mortler/nhl3-5-mortel-0-
2mm-12-kkh-3565500/ 

     
  Vedrørende de foreliggende fugeskavanker kunne man overveje et "gør det selv arrangement". 

Måske når privatejerne har opnået beslutningsdygtighed! 
     
  2.2 Svalegange 

  
 

IB Er netop renset v. højtryk vand. 
Forvent evt. gentagelse hver andet år. 

    
Der afventes et planlagt fugearbejde mel-
lem mur og dækelementer. Herefter må 
der forventes en afsluttende rengøring for 
alger!  

     
Hvis der var en stige tilhørende ejendommen ville de der ønskede det kunne "feje" for egen dør. 

  



 

 Side 3 

 3. Vinduer og døre   
   Ser generelt velholdte ud. Vedligehold 

kunne privatiseres og billiggøres, men 
under forudsætning af at benytte de op-
rindelige materialer. 
Det kunne være hensigtsmæssigt at søge 
oplyst betegnelser på de anvendte hvide og 
sorte malinger! 

  

  

 

     
 4. Fundament/sokler   
  4.1 Sokkel 

 

K2 Der kan ses en skade på soklen på Sol-
bakken 3.  
Simpleste løsning er at sikre mod ind-
trængende vand og fylde jord på til 10 
cm. over den nu synlige isolering og revne, 
sådan som det oprindeligt har været (eller 
har været ment). 
Det må være muligt ar forhøje stendiget 
så det bedre kan holde på jorden. 

  

  

K1 Der er enkelte mindre sokkelrevner… 
ser ikke pænt ud, men har ikke nogen 
konstruktiv betydning 

 
 5. Kældre /terrændæk   
  

 

 Der mangler et møderum for beboerne! 
Kunne der måske laves rokader så vice-
værtrum og tilstødende lagerareal kunne 
omdannes? I kælderen under Solbakken 
1B med indgang i gavlen mod Roligheds-
vej 17! 

     
 6. Vådrum  Findes der det? 

Jeg har ikke set noget, men måske gem-
mer der sig et toilet eller så i en af kæld-
rene!? 

     
 7. Elevatorhuse IB Bygningerne som sådan er i god stand. 

Vedr. Elevatorerne ses de som en selv-
stændig sag jvf. selvstændige aftaler  
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B. Sekundære bygningsdele  Private opgaver 
 7. Gulvkonstruktion og gulve   
 8. Indervægge/skillevægge   
 9. Lofter/etageadskillelser   
 10. Indvendige døre/inventar   
     
 11. Udhuse  Skur til storskrald kunne omdannes til 

redskabsskur for havebrug eller andet! 
     
 12. Carporte 

 

 Carporte m. design fra Solbakken 3 
kunne evt. bygges på udvalgte P-pladser. 
 
Dette er en idé som nogen kunne være 
interesseret i, og andre ikke! 

     
C. Installationer   
 11. VVS-installationer 

 
  

  11.1 Ventilationssystem  Ventilationen ses som en selvstændig sag 
jvf. egne aftaler 

  11.2 Udvendige vandhaner  Findes der- og kan det tillades at bruge 
eksisterende vandhaner til havevanding?  
Måler !  
Og er der bredere interesse herfor? 

     
D. Køreveje   
 12. Asfalt   
 

 

K3 Dette er et fælt hul ved udkørslen til 
Rolighedsvej, og det kan forstyrre kørslen 
med risiko for personskade 

 
Sammenfatning:  
Overordnet findes bygningerne i fin stand og der ses ikke nogen grund til bekymring de 
nærmeste år og for så vidt heller ikke på længere sigt. 
 
Generelle kommentarer: 
Det er altid en god regel, at holde øje med husenes tilstand hvilket udmærket kan ske 
ved at fortsætte med den årlige evaluering og evt. prioritering i forbindelse med årets 
generalforsamling. 


