
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Jernbanegade 14

Matr.nr.
232, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år: 1890
Om-/tilbygn. år: 1989

BBR
Samlet etageareal:  212 + 
106= 318 m2

Antal boliger:  4

Antal erhverv:  2

Jernbanegade 14

Hoveddøre

Glaspartier

Skilte

Vinduer

Kviste

Tag

Skorsten

Tre franske døre i hvidmalet træ 
med fi re glasfelter. Dørene er place-
ret samlet i en mindre niche. 

Tre et-fags glaspartier i hvidmalet 
træ. Partierne er placeret i fl adbu-
ede murhuller.

Til højre for nichen er placeret et 
pladeskilt med logo, samt en marki-
se. Til venstre for nichen er placeret 
et skilt udført som enkeltbogstaver 
samt et logo. Alle tre glaspartier 
har påklæbet skilte nederst.  

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

Bygningen har tre mansardkviste i 
to forskellige størrelser.
 
Mansardtag med røde vingetagsten.

Bygningen har en skorsten.

Stueetagen

Registrering foretaget:
marts. 2012



Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen vil fremstå mere klart, hvis særligt farvesætning af stue-
etagen i fremtiden fremstår mere neutral og skiltningen er ens afstemt 
med enkeltbogstaver.
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Bygningen er kategoriseret 
med en middel bevarings-
værdi.

Ved stueetagen fremstår facaden 
pudset i en gul nuance. Ved 1. sal 
fremstår facaden i blank rød mur. 
Den gule nuance ved stueetagen 
virker en anelse for cremet til at 
spille ordentligt sammen med den 
øvrige facade.  Der er god harmoni 
mellem de øvrige elementer som 
den røde facade, de hvidmalede 
vinduer og det røde tag. Tagrende 
og nedløb er udført i zink.

Fem fags etagebygning med enkelte 
murede detaljer, som buet stik og 
aftrappet gesims. Særligt den pud-
sede del af facaden er medvirkende 
til at inddele facaden i en øvre og 
nedre del, hvilket virker uhensigts-
mæssigt, idet også mansardtaget 
skaber et etageudtryk. Kvistene er 
symmetrisk placeret i tagetagen. 
Symmetrien optages ikke af eta-
gerne under. 

Bygningen virker styrkende for 
gadeforløbet.


