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Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Brogade 1

Matr.nr.
190a, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år: 1844

BBR
Samlet etageareal: 427 m2

Antal boliger:  2

Antal erhverv:  1

Brogade 1

Hoveddør

Glaspartier

Skilte

Vinduer

Kviste

Tag

Skorsten

Rammedør i hvidmalet træ udført 
med viftevindue og tre-mindre fyld-
ninger. Dørpartiet har overvindue.

To-fags glaspartier i hvidmalet træ 
udført med en afblænding af de 
øverste glasfelter.

Skiltningen er udført som udhængs-
skilte, enkeltbogstaver med logo og 
påklæbning på glaspartierne.

To-fags dannebrogsvinduer i hvid-
malet træ med termorude

Buede kviste med front og tag i 
zink, samt fl unke i glas.

Halvvalmet sadeltag belagt med rød 
vingetegl.

Bygningen har en ingen skorsten.

Stueetagen



Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen ville fremstå mere klar, hvis stueetagen blev arkitektonisk 
bearbejdet ud fra en hensyntagen til de overliggende etager, samt hvis 
indgangsdøren blev udført som fyldningsdør og skiltningen afstemt 
med det arkitektoniske udtryk. 

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 detaljer 
markeret i en hvid nuance. Farve- 
og materialemæssigt er der fi n 
harmoni mellem facaden, de hvide 
glaspartier, trævinduerne og døren 
samt det røde tegltag. Særligt skilt-
ningens farvesætning kunne dog 
være tilpasset bedre til bygningen. 
Tagrende og nedløb er udført i zink.

Hjørnebygning med enkelte detal-
jer som trukket gesims, profi lerede 
overliggere over vindueshullerne og 
konisk søjle ved hjørnenichen. Ar-
kitektonisk synes der i særlig grad 
at mangle en sammenhæng mellem 
stue og 1. sal. Særligt glasparti-
erne virker meget dominerende i 
deres størrelse og er placeret uden 
hensyntagen til vinduestakten fra 
vinduerne på 1. sal. Ligeledes virker 
særligt skiltningen og facadebelys-
ningen mod Batterivej slørende for 
bygningens arkitektoniske udtryk.

Bygningen virker styrkende for 
gadebilledet.


