
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Algade 46A, B

Matr.nr.
154a, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år: 1887
Omb. år: 1972

BBR
Samlet etageareal: 422 m2

Antal boliger:  2

Antal erhverv:  1

Algade 46A, B

Portåbning

Hoveddør

Glasparti

Skilte

Vinduer

Kviste

Tag

Skorsten

Retkantet portåbning.

Rammedør i hvidmalet træ med 
overvindue.

En-fags glaspartier i hvidmalet træ, 
sprosseinddelt med fi re glasfelter.

Skiltningen er udført som enkelt-
bogstaver på facaden.

Tre-fags dannebrogsvinduer i hvid-
malet træ med termoglas.

En kvist med fl adt tag og fl unke i 
zink, samt en buet kvist med tag og 
fl unke i zink. 

Sadeltag belagt med røde vinge-
teglsten. Tagfl aden brydes af et 
ovenlysvinduer.

Bygningen har ingen skorsten.

Stueetagen

Registrering foretaget:
maj 2012



Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen vil fremstå mere klar, hvis kvistene i fremtiden bliver form-
mæssigt afstemt, og placeret således at disse optog facadeinddelingen 
fra de underliggende etager, samt hvis fl iserne ved soklen blev fjernet.

Se også Lokalplan for Korsør bymidte. 

SAVE

Arkitektonisk værdi  4

Kulturhistorisk værdi  5

Miljømæssig værdi  4

Originalitet   5

Tilstand    5

Bevaringsværdi  4

Bygningen er kategoriseret 
med en middel bevarings-
værdi.

Ved stueetagen fremstår facaden 
i en grov grålig puds. Ved 1. sal 
fremstår facaden i blank rød mur, 
med enkelte gulmalede detaljer. 
Farve- og materialemæssigt er der 
god harmoni mellem facaden, de 
hvide vinduer og den blå nuance 
ved bindingsværket. Soklen skil-
ler sig dog ud ved at være beklædt 
med blå, glaserede fl iser. Tagrende 
og nedløb er udført i zink.

Velproportioneret etagebygning 
med enkelte detaljer som facade-
karnap udført i bindingsværk med 
profi leringer i træet og tavler muret 
med formsten. De fi ne detaljer 
bevirker, sammen med farvesætnin-
gen, at bygningen fremstår meget 
autentisk og virker derved under-
byggende for det samlede arkitek-
toniske udtryk.

Bygningen virker styrkende for 
gadebilledet.


