
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Nygade 11

Matr.nr.
161g, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år: 1929
Om-/tilbygn. år: 1976

BBR
Samlet etageareal: 202+118= 
320 m2

Antal boliger:  2

Antal erhverv:  1

Nygade 11

Hoveddør

Glaspartier

Skilte

Vinduer

Kviste

Tag

Skorsten

Rammedør i olieret hårdtræ, udført 
med rude i den øvre del og sidepar-
ti. Døren er placeret i mindre niche, 
hvori der i højre side er placeret en 
rammedør i grå aluminium. Ram-
medøren er ikke synlig fra gaden.

Et-fags glaspartier i hvidmalet træ.

Skiltningen er udført som hvide 
enkeltbogstaver.

Et-fags vinduer i varieret størrelse 
udført i hvidmalet træ.

Kviste med fl adt tag, udført med 
fl unke i zink. 

Sadeltag belagt med røde vinge-
tegl.

Bygningen har en skorsten.

Stueetagen

Registrering foretaget:
juni 2012



Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen vil fremstå mere klar, hvis farvesætningen af facaden bliver 
bearbejdet ensartet ud fra farverne i den klassiske jordfarveskala, 
samt hvis placeringen og formen af glaspartierne i stueetagen bliver 
genovervejet. Ligeledes kan vinduerne med fordel udføres som danne-
brogsvinduer og frederiksbergvinduer.

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

Facaden fremstår pudset, malet 
dels i en grå nuance ved stueetagen 
og dels i en lys blå nuance ved 1. 
sal. Materialemæssigt er der over-
ordnet fi n harmoni mellem facaden, 
trævinduerne og tegltaget. Farve-
sætningen bevirker dog at bygnin-
gen fremstår meget dominerende 
hvilket delvis virker forstyrrende 
for den arkitektoniske opfattelse af 
bygningen. Tagrende og nedløb er 
udført i zink.

Fem-fags bygning med enkelte de-
taljer som bæltegesims og aftrappet 
gesims båret af konsoller. Overord-
net fremstår bygningen særligt via 
facadeforlægningerne og kvistene 
symmetrisk. Symmetrien sløres dog 
delvis af glaspartierne ved 1. sal. 
Ligeledes bevirker særligt farvesæt-
ningen og udformningen af vindu-
erne, at bygningens arkitektoniske 
greb sløres. 

Bygningen virker delvis styrkende 
for gadebilledet. Bygningen matcher 
de øvrige bygninger i gaden i for-
hold til højde, drøjde og arkitektur. 


