
BBR
Samlet etageareal: 1.745 m2

Antal boliger:  13

Antal erhverv:  6

Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Stueetagen

Byggesager
Ejendommen blev opført i 
1957.

Beboelse/erhverv
I stueetagen er der service-
erhverv og på de øvrige eta-
ger er der beboelse.

Matr.nr.
214a, Slagelse bygrunde

Adresse
Rådhuspladsen 3+5

Portåbning

Indgangspartier

Glaspartier

Skiltning

Øvrige etager

Vinduer 

Altan

Tag

Skorsten

Firkantet portåbning, udført uden 
detaljer.

To indgangsdøre, udført som ram-
medøre i hvid plast. Dørene er 
placeret i gennemgående vertikale 
glaspartier, ved bygningens trap-
peopgange. Begge glaspartier er 
udført i kombination af hvid plastik 
eller hvidmalet stål.

Glaspartier hovedsagligt udfør i grå 
alu, med rammedør, sidepartier, 
overvinduer etc. Fælles for parti-
erne er at de ikke indordner sig 
vinduesrytmen fra de overliggende 
etager.

Skiltningen er udført som plade-
skilte, udhængsskilte og påklæb-
ning på vindurene. Pladeskiltene er 
placeret i et gråt bånd over glaspar-
tierne. Skiltene er ikke indbyrdes 
afstemt i proportion, farver eller 
udtryk.  

Et-fags vinduer i hvid plast med 
termoglas.

Tagetagen er trukket tilbage fra 
facaden, hvorved der er fremkom-
mer altaner. Gelænderet er udført i 
galvaniseret stål.

Taget er beklædt med tagpap.

Bygningen har to skorstene.

Rådhuspladsen 3+5
Registrering foretaget:
dec. 2011



Anbefalinger
Bygningen vil fremstå mere klart, hvis man i fremtiden  bearbejder 
stueetagen i forhold til bygningens oprindelige arkitektur og materia-
levalg, afstemmer skiltningen, samt materialevalget ved vinduer og 
indgangspartier.

Hele facaden

Materialevalg og 
farvesammensæt-
ning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Facaden fremstår i blank rød mur, 
med sokkel beklædt med brunsorte 
fliser. Stueetagen fremstår af glas-
partier og enkelte murpiller. Den 
tilbagetrukne tagetage er udført 
med hvid pladebeklædning.

16-fags bygning, med vertikale 
glaspartier der inddeler facaden. I 
stueetagen fremstår facaden meget 
varieret uden nogen tilpasning 
butikkerne imellem. Skiltningen 
underbygger denne variation. På 
dele af gelænderet er placeret blå 
sejldug.

Bygningen er fint tilpasset de øvrige 
bygninger omkring Rådhuspladsen.
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