
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Jernbanegade 16

Matr.nr.
233, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Off.år: 1900
Om- /tilbygn.år: 1989

BBR
Samlet etageareal:  
163+78+20= 261 m2

Antal boliger:  2

Antal erhverv:  1

Jernbanegade 16

Port

Hoveddør

Glasparti

Skilte

Vinduer

Kviste

Tag

Skorsten

Dobbelt fyldningsport i gråmalet 
træ. Placeret i buet portåbning.

Rammedør i hvidmalet træ med et 
glasfelt og overvindue.

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

Pladeskilt samt udhængsskilt og på-
klæbning på vinduerne. Alle skilte 
er udført i en karakteristisk grøn 
farve.
 
To-fags dannebrogsvinduer i hvid-
malet træ med termoglas.

Bygningen har fi re københavnerkvi-
ste. Kvistene optager ikke vindues-
rytmen fra de underliggende etager.
 
Sadeltag med røde vingetagsten.

Bygningen har ingen skorsten.

Stueetagen

Registrering foretaget:
marts. 2012



Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen vil fremstå mere klart, hvis facaden i fremtiden bliver malet 
i en ensartet jordfarve, og gesims og bæltegesims bliver markeret 
med en hvid farve. Port, vinduer og kviste kan ligeledes afstemmes 
indbyrdes i en ens hvid, mens døren med fordel kan udskiftes med en 
fyldningsdør.
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Bygningen er kategoriseret 
med en middel bevarings-
værdi.

Facaden er pudset og fremstår dels 
malet i en laksefarvet nuance og 
dels i en gul nuance. De to faca-
defarver harmonerer dårligt ind-
byrdes, og er medvirkende til at 
inddele bygningen i to vandrette 
lag. Skiltningen gør farvesætningen 
yderligere uharmonisk. Tagrende og 
nedløb er udfør i zink.

Syv fags etagebygning med en-
kelte detaljer som bæltegesims og 
pudset gesims. Bygningen har fi ne 
enkeltdele som vinduer, port og fa-
cadedetaljer, men der mangler i høj 
grad et overordnet samspil mellem 
disse elementer. Kvistene er sym-
metrisk placeret i tagetagen, men 
symmetrien harmonerer ikke med 
etagerne under. 

Bygningen virker grundlæggende 
styrkende for gadeforløbet, men 
særligt farvesætningen er medvir-
kende til at gøre bygningens kvali-
teter overset i gadebilledet.


