
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Algade 56A, B

Matr.nr.
149a, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år: 1780
Omb. år: 1992

BBR
Samlet etageareal: 410 m2

Antal boliger:  5

Antal erhverv:  2

Algade 56A, B

Hoveddør

Glaspartier

Skilte mm.

Vinduer

Kviste

Tag

Skorsten

Rundbuet portåbning, med overvin-
due udført som vifte i blåmalet træ.

Glasparti udført i grå alu med ram-
medør placeret midt for. To-fags 
glasparti i grå aluminium.

Skiltningen er udført som sorte 
enkeltbogstaver, pladeskilt og på-
klæbning på vinduer. Bygningen har 
endvidere to større faldmarkiser, 
placeret over glaspartierne.

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

Kviste med fl adt tag. Udført med 
to-fags vinduer og fl unke i plade-
materiale. 

Sadeltag belagt med sort/grå eter-
nitplader.

Bygningen har to skorstene.

Stueetagen

Registrering foretaget:
maj 2012



Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen ville fremstå mere klar, hvis taget i fremtiden bliver belagt 
med røde vingetegl og kvistene tilpasset det overordnede arkitekto-
niske udtryk, samt hvis glaspartierne i stueetagen udformes så disse 
optager takten og proportionerne fra vinduerne på 1. sal.

Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte. 

SAVE

Arkitektonisk værdi  4

Kulturhistorisk værdi  4

Miljømæssig værdi  3

Originalitet   4

Tilstand    5

Bevaringsværdi  4

Bygningen er kategoriseret 
med en middel bevarings-
værdi.

Facade fremstår pudset i en gul 
nuance med enkelte detaljer malet 
i en hvid nuance. Farvemæssigt er 
der god harmoni mellem facaden 
og de hvide vinduer. Materialemæs-
sigt sløres helhedsindtrykket dog 
væsentligt af det sortgrå eternittag 
og glaspartierne i alu, der til en vis 
grad også bryder med farvesætnin-
gen. Tagrende og nedløb er udført 
i zink.

Velproportioneret ni-fags bygning 
med fi ne detaljer som lisener, truk-
ket gesims og bæltegesims. Særligt 
udformningen af glaspartierne i 
stueetagen og kvistene ved taget er 
medvirkende til at sløre bygningens 
ellers fi ne arkitektoniske greb.

Bygningens overordnede proportion 
virker styrkende for gadebilledet.


