
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Algade 11

Matr.nr.
6a, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år: 1900

BBR
Samlet etageareal: 348 m2

Antal boliger:  3

Antal erhverv:  0

Algade 11

Portåbning

Hoveddør

Glasparti

Vinduer

Tag

Skorsten

Retkantet portåbning. Porten er 
udført i træ som fyldningsdør med 
sidepartier.

Dobbelt fyldningsdør i grønmalet 
træ med overvindue.

Tre-fags glasparti med træbeklædt 
brystning og lodret opsprossede 
overvinduer.

To-fags dannebrogsvinduer i grøn-
malet træ og med termoglas.

Københavnertag belagt med skifer 
på mansarden og tagpap øverst. 
Tagfl aden brydes af fem tagvinduer.

Bygningen har ingen skorsten.

Stueetagen

Registrering foretaget:
maj 2012



Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen ville fremstå mere klar, hvis hele taget i fremtiden bliver  
belagt med skifer, og tagrende og nedløb udført i hvidmalet zink. Lige-
ledes at glaspartiet til højre for hoveddøren i fremtiden bliver ændret 
til dannebrogsvinduer som følger de øvrige vindueshullers takt.  

Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte. 
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Bygningen er kategoriseret 
med en middel bevarings-
værdi.

Ved stueetagen fremstår facaden i 
kvadremurværk, malet i en lys blå 
og hvid nuance. Ved 1. sal fremstår 
facaden i blank gul mur med en-
kelte hvidmalede detaljer. Farve- og 
materialemæssigt er der fi n har-
moni mellem facaden og de grønne 
vinduer, dør og port. Tagrende og 
nedløb er udført i plast, hvilket vir-
ker afvigende fra det overordnede 
materialevalg. Ligeledes er den øvre 
del af taget belagt med tagpap.

Velproportioneret ni-fags etage-
bygning med mange fi ne detaljer 
som kvadremurværk udført som 
almindelig bosse, profi leret pudset 
bæltegesims, aftrappet sålbænk be-
lagt med skifer og profi leret pudset 
gesims. Overordnet set er bygnin-
gen symmetrisk opbygget omkring 
midterste vinduesfag og hoveddør. 
Portåbningen og glaspartiet afviger 
dog delvis fra denne overordnende 
symmetri.

Bygningen virker grundet sin høje 
detaljering og proportioner meget 
styrkende for gadeforløbet.


