
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Batterivej 15, 17, 19

Matr.nr.
232a, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år: 1904
Omb. år: 1989

BBR
Samlet etageareal: 792 m2

Antal boliger:  6

Antal erhverv:  0

Batterivej 15, 17, 19

Hoveddør

Vinduer

Kviste

Tag

Skorsten

Rammedøre i hvidmalet træ, med 
sideparti og tre-fags småsprosset 
overvindue. En dør er udført uden 
sideparti og med to-fags overvin-
due. 

Tre-fags småsprossede vinduer i 
hvidmalet træ. Vinduer er alle ud-
ført vandret sammenstillet i større 
vinduespartier. 

Mansardkviste udført med fron-
tispice og tre-fags småsprossede 
vinduer, vandret sammenstillet.

Mansardtag belagt med røde vin-
getegl på mansarden og tagpap på 
den øverste tagfl ade. 

Bygningen har ingen skorsten.

Stueetagen

Registrering foretaget:
august 2012



Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen ville fremstå mere klar, hvis de to af kvistene blev placeret 
over vinduerne, samt hvis hele tagfl aden var belagt med røde vinge-
tegl. Ligeledes kunne helstensvæggen med fordel farvesættes tilsva-
rende bygningen.

Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte.
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Bygningen er kategoriseret 
med en middel bevarings-
værdi.

Facaden fremstår pudset, malet 
i en lys gul nuance med enkelte 
hvidmarkerede detaljer. Farve- og 
materialemæssigt er der fi n harmo-
ni mellem facaden, de hvide trævin-
duer, den sorttjærede sokkel og det 
røde tegltag. Tagrende og nedløb er 
udført i zink.

To-etages længebygning med 
enkelte fi ne detaljer som truk-
ket gesims med brystningsfrise og 
betonsøjler med afskårne hjørner 
mellem vinduespartierne. Bygnin-
gen fremstår velproportioneret og 
med en fi n horisontal inddeling af 
facaden. Særligt to af kvistene bry-
der dog den vertikale takt, hvilket 
virker delvis slørende for det arki-
tektoniske udtryk.

Bygningen fremstår sammenbygget 
med Sylowsvej 1, dog ude at der 
er en arkitektonisk sammenhæng 
indbyrdes mellem de to. Bygningen 
er placeret tilbagetrukket fra Bat-
terivej, bag en hvidpudset hel-
stensvæg. Sammen med bygningen 
danner helstensvæggen en mindre 
gårdsplads, der er belagt med per-
lesten. 


