
Bygnings- og eiendomsdata
Fylke: Sør-Trøndelag

Kommune: 1601/Trondheim

Opprinnelig funksjon: Fengsel

Nåværende funksjon: Fengsel

Foreslått vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

Totalt antall bygg: 10 Situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr
8612 ADMINISTRASJONSBYGG 1971 Verneklasse 2, bevaring Eksteriør 182255831 16/48

8610 Forlegningsbygg 1971 Verneklasse 2, bevaring Eksteriør/Interiør/Utomhus 182225886 16/48

8609 SALSBYGG D 1971 Verneklasse 2, bevaring Eksteriør/Interiør 182225886 16/48

8606 SENTRALBYGG A 1971 Verneklasse 2, bevaring Eksteriør 182255831 16/48

8608 TEKNISK MELLOMBYGG C 1971 Verneklasse 2, bevaring Eksteriør 182225886 16/48

8607 VERKSTED B 1971 Verneklasse 2, bevaring Eksteriør 182225886 16/48

Vern kompleks
Formål: Formålet er å sikre et fengsel som er tydelig forankret i fengselsloven av 1958: Innsatte skulle ha arbeid, fritids- og

helsetilbud. Bebyggelsen skulle være lav innenfor en høy ringmur.

Formålet er å sikre bygningene som viser dette: Separat forlegning med fellesskapsrom, fabrikkbygning i gangavstand fra
boenheten, administrasjonsbygning med kontorplass til helsetjeneste og store utearealer med idrettsplass.

Begrunnelse: Ved kongelig resolusjon ble det i 1951 oppnevnt en fengselsreformkomite med mandat til å utrede reformer i fengsels- og
tvangsarbeidsvesenet. Komiteens konklusjoner dannet grunnlag for fengselsloven i 1958. Prinsipper som ble lagt til grunn
for den nye fengselsloven var bl.a. mer fellesskap mellom innsatte, større bruk av åpne anstalter, arbeidsdrift som en
effektiv behandlingsmetode, mer undervisning.

Trondheim fengsel er den beste representante til å vise de endringer som kom innenfor straffegjennomføring som følge av
fengselsloven fra 1958.

Omfang: Vernet omfatter eksteriøret til det opprinnelige fengselsanlegget fra 1971, utearealene for idrett og aktivitet samt interiør i
bygning 8610 og 8609.

Beskrivelse kulturmiljø
Ved kongelig resolusjon ble det i 1951 oppnevnt en fengselsreformkomite med mandat til å utrede reformer i fengsels- og tvangsarbeidsvesenet.
Komiteens konklusjoner dannet grunnlag for fengselsloven i 1958. Prinsipper som ble lagt til grunn for den nye fengselsloven var bl.a. mer fellesskap
mellom innsatte, større bruk av åpne anstalter, arbeidsdrift som en effektiv behandlingsmetode, mer undervisning.

Det ble planlagt to nye landsfengsler og i mai 1961 forelå det romprogram for Ullersmo og Trondheim fengsel. Av økonomiske grunner hadde
finansdepartementet innvendinger mot romprogrammet i Trondheim og det endte med at Trondheim skulle være et rent kretsfengsel med 124 plasser.

Trondheim er en mindre utgave enn Ullersmo. Anlegget er autentisk og av god kvalitet. Senere tilbygg forringer ikke lesbarheten til det opprinnelige
anlegget. Selv om Trondheim fengsel ble drevet som et kretsfengsel, ble det planlagt å være landsfengsel for Midt- og Nord-Norge og er den beste
representante til å vise de endringer som kom innenfor straffegjennomføring som følge av fengselsloven fra 1958.

Trondheim fengsel ligger på Nermarka, ca. 4 km øst for sentrum av Trondheim. Fengslet har avdelinger med lav og høy sikkerhet, 144 plasser for
innsatte. Fengselsområdet er på 125 mål og omkranses av en 1030 m lang mur. Utenfor muren er det en smal skogkledt sikkerhetssone som i alt utgjør
60 mål med skog. Både fengselsområdet og arealende rundt er flatt. Rundt fengslet ligger boligområder og lett industri.

Fengslet har ti bygninger; administrasjonsbygg, cellebygg, skolebygg, verksteder og garasjer, samt et bibliotek midlertidig plassert i brakker. Fengslets
bygninger var i utgangspunktet lokalisert på den nordøstre halvparten av fengselstomten, og området mot sørvest var aktivitetsområde med idrettsplass
og plenareal. På plenarealet ble det i 2004 oppført et modulbygg,  i 2009 pågår bygging av forvaringsavdeling.

Bygningene er plassert i forhold til hverandre slik at det mellom administrasjon og celleavdelinger dannes en åpen plass som dels har beplanting og dels
er asfaltert. Her ligger et vannreservoar som på 1980-tallet ble brukt som svømmebasseng. Mellom Salsbygg og Verksted er det et asfaltert gårdsrom.

Fengselet har skoletilbud, mekanisk verksted, lakkeringsverksted og monteringsverksted. De innsatte har også mulighet til å jobbe med vedlikehold av
utendørsarealet. Fritidstilbudet er i all hovedsak basert på idrett.
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Eiendomshistorikk
1968: Oppføringen av Trondheim fengsel startes opp.
1971: Fengslet tas i bruk.
1990: Ny administrasjonsfløy tilbygges Sentralbygg A
2001: Ny ringmur, muren fra 1971 rives.
2003: Ombygging og tilbygging av nye helselokaler i Sentralbygg A. Medfører at fengslet utvider med 11 soningsplasser.
2004: Nytt modulbygg med 15 nye soningsplasser.
2004/5: Ny garasje oppført.
2008: Bibliotek flyttes til midlertidige oppsatte brakker ved vannreservoaret.

Det tidligere garasjebygget er tatt i bruk som produksjonslokale for vedproduksjon og som kontorlokale.

De opprinnelige bygningene er oppført i betong med fasade av tegl. Det er i hovedsak originale vinduer med trerammene.

Verneverdige bygg

Byggnr: 8606

GAB nr: 182255831

Navn: SENTRALBYGG A

Oppført: 1971

Byggnr: 8607

GAB nr: 182225886

Navn: VERKSTED B

Oppført: 1971

Byggnr: 8608

GAB nr: 182225886

Navn: TEKNISK

MELLOMBYGG C

Oppført: 1971

Byggnr: 8609

GAB nr: 182225886

Navn: SALSBYGG D

Oppført: 1971

Byggnr: 8610

GAB nr: 182225886

Navn: Forlegningsbygg

Oppført: 1971

Byggnr: 8612

GAB nr: 182255831

Navn:

ADMINISTRASJONSBYG

G

Oppført: 1971
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Luftfoto Opphavsrett: Kriminalomsorgen region nord
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: Statsbygg Midt-Norge

GAB nr: 182255831

Gnr/bnr: 16/48

Oppført: 1971

Byggherre:

Arkitekt:

Opprinnelig funksjon:

Nåværende funksjon:

Bygningsart: Fengsel

Regulering: Regulert: Regulert til fengselstomt, reguleringsplan R0207
ikraftredelsesdato 29.6.1960.

Vernestatus:

Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Administrasjosnbygget er et tilbygg til 8606 Sentralbygg A. Det er bygget på tilsvarende måte som 8606 Sentralbygg A. Det består av to etasjer, med
besøksmottak og personalkantine i første og kontorer i annen etasje.

Bygningshistorikk
1990 Oppført.

Vern
Formål: Formålet er å bevare administrasjonsbygningen som en del av det komplette anlegget.

Begrunnelse: En egen administrasjonsbygning viser en ny type drift av fengsler med behov for plass til administrativt personale. Tydelig
definerte soner for mottak, sikkerhetsavdeling, helseavd og kontorer.

Omfang: Vernet omfatter bygningens eksteriør.

Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

Administrasjonsbygning. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8612 ADMINISTRASJONSBYGG
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: Statsbygg Midt-Norge

GAB nr: 182225886

Gnr/bnr: 16/48

Oppført: 1971

Byggherre:

Arkitekt: Ullving og Zernichov, Oslo

Opprinnelig funksjon:

Nåværende funksjon:

Bygningsart: Fengsel

Regulering: Regulert: Regulert til fengselstomt, reguleringsplan R0207
ikraftredelsesdato 29.6.1960.

Vernestatus:

Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
To-etasjes rektangulær bygning, oppført i betong forblendet med tegl. Forbundet mot nordøst med 8609 Salsbygg. Innvendig delt opp i fire avdelinger.
Hver avdeling har 20 celler, oppholdsrom. Noen celler er tatt i bruk til kontor/administrasjon.

Sammendrag bygningshistorie
1971: Tatt i bruk

Vern
Formål: Formålet er å bevare forlegningsbygningen som en del av det komplette anlegget.

Begrunnelse: Både Trondheim og Ullersmo fengsel ble bygd med gangavstand mellom Forlegningsbygning og Verksteder for at det
skulle være gangtid mellom bosted og arbeidssted. Dette var en del av tankegangen i rehabiliteringstilbudet; dagliglivet for
innsatte skulle følge rutiner og være mest mulig likt det daglige liv utenfor fengslet.

Omfang: Eksteriør.
Interiør: Celleavdeling med fellesskapsrom.
Utomhus: uteareal for idrett og fritidsaktivitet begrenset av mur som markert på situasjonskart.

Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

Forlegningsbygningen. Opphavsrett: Statsbygg. Fasade fra nordvest. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8610 Forlegningsbygg
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Utsnitt situasjonskart med utomhusvern. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8610 Forlegningsbygg
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: Statsbygg Midt-Norge

GAB nr: 182225886

Gnr/bnr: 16/48

Oppført: 1971

Byggherre:

Arkitekt: Ullving og Zernichov, Oslo

Opprinnelig funksjon:

Nåværende funksjon:

Bygningsart: Fengsel

Regulering: Regulert: Regulert til fengselstomt, reguleringsplan R0207
ikraftredelsesdato 29.6.1960.

Vernestatus:

Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygningen er i halvannen etasje, bygd i betong og forblendet med tegl. Den rommer gymsal/forsamlingslokale, hovedkjøkken, insattes egen butikk,
undervisningsrom for skolen.

Bygningshistorikk
1971 Oppført.

Vern
Formål: Formålet er å bevare Salsbygg D som en del av det komplette anlegget.

Begrunnelse: Idrett og fritidssyssler ble en viktig del av soningstilbudet som inngikk i rehabilitering av de innsatte.
Bygningen ligger med avstand - i en kulvert - til Forlegningsbygning og Verksteder for at det skulle være gangtid mellom
bosted, arbeid og fritid. Dette var en del av tankegangen i rehabiliteringstilbudet; dagliglivet for innsatte skulle følge rutiner
og være mest mulig likt det daglige liv utenfor fengslet.

Omfang: Eksteriør.
Interiør: gymsal, undervisningsrom, butikk og kulvert mellom bygning 8609 Salsbygg (D), bygning 8610 Forlegningsbygg
(E) og bygning 8607 Verksted (B).

Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

Salsbygg fra sørvest. Opphavsrett: Statsbygg. Fasade fra nordøst. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8609 SALSBYGG D
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: Statsbygg Midt-Norge

GAB nr: 182255831

Gnr/bnr: 16/48

Oppført: 1971

Byggherre:

Arkitekt: Ullving og Zernichow, Oslo

Opprinnelig funksjon:

Nåværende funksjon:

Bygningsart: Fengsel

Regulering: Regulert: Regulert til fengselstomt, reguleringsplan R0207
ikraftredelsesdato 29.6.1960.

Vernestatus:

Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Sentralbygg A er et korsformet to etasjes bygg med kjeller, oppført i teglforblendet betong.  Kjelleren rommer bl.a. garderober for ansatte, tilfluktsrom som
brukes til oppbevaringa av innsattes personlige eiendeler. 1. etasje inneholder bla. a. lukket celleavdeling, sentralvakt, kontorer, besøksavdeling, mottak
og tøylager. Annen etasje har helseavdeling, forvaringsavdeling, kontorer.

Sammendrag bygningshistorie
Bygget er oppført i 1971. I 1990 ble 8612 Administrasjonsbygg tilbygget mot sørvest. I 2003 ble det bygget helseavdeling i byggets fløy mot nordvest ved
at man laget overbygg på luftestråler og bygget om eksisterende bygningsmasse.

Vern
Formål: Formålet er å bevare Sentralbygg A som en del av det komplette anlegget.

Begrunnelse: Sentralbygningen inneholdt viktige funksjoner som administrasjon, helse, syke- og lukket avdeling

Omfang: Vernet omfatter bygningens eksteriør.

Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

Fasade nordøst. Opphavsrett: Statsbygg. Inngang sentralvakt. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8606 SENTRALBYGG A
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Fasade fra sydvest. Opphavsrett: Statsbygg. Fasade nordøst. Helseavd. Opphavsrett: Statsbygg.

Luftestråle. Opphavsrett: Statsbygg. Vindu utvendig. Opphavsrett: Statsbygg.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: Statsbygg Midt-Norge

GAB nr: 182225886

Gnr/bnr: 16/48

Oppført: 1971

Byggherre:

Arkitekt:

Opprinnelig funksjon:

Nåværende funksjon:

Bygningsart: Fengsel

Regulering: Regulert: Regulert til fengselstomt, reguleringsplan R0207
ikraftredelsesdato 29.6.1960.

Vernestatus:

Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Enetasjes rektangulær bygning i betong og teglforblendet som forbinder 8609 Salsbygg og 8607 Verksted B. Teknisk avdeling i kjeller. Kontorer, verksted
for vedlikeholdspersonalet i første etasje.

Bygningshistorikk
1971 Oppført.

Vern
Formål: Formålet er å bevare Teknisk mellombygg som en del av det komplette anlegget.

Begrunnelse: Teknisk mellombygg er en del av det opprinnelige anlegget.

Omfang: Vernet omfatter bygningens eksteriør.

Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

Fasade mot sørøst. Opphavsrett: Statsbygg. Fasade mot nordvest. Opphavsrett: Statsbygg.
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Kompleks 2598 TRONDHEIM FENGSEL

Side 1



Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: Statsbygg Midt-Norge

GAB nr: 182225886

Gnr/bnr: 16/48

Oppført: 1971

Byggherre:

Arkitekt:

Opprinnelig funksjon:

Nåværende funksjon:

Bygningsart: Fengsel

Regulering: Regulert: Regulert til fengselstomt, reguleringsplan R0207
ikraftredelsesdato 29.6.1960.

Vernestatus:

Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Verkstedet er en atriumsbygning, oppført i betongelementer. Den inneholder snekkerverksted, mekanisk verksted, garderobe og spiserom for ansatte og
for insatte, undervisningslokale. Bygget er selvforsynt med tjenster på dagtid.

Bygningshistorikk
1971 Oppført.

Vern
Formål: Formålet er å bevare Verksted B som en del av det komplette anlegget.

Begrunnelse: Både Trondheim og Ullersmo fengsel ble bygd med gangavstand mellom Forlegningsbygning og Verksteder for at det
skulle være gangtid mellom bosted og arbeidssted. Dette var en del av tankegangen i rehabiliteringstilbudet; dagliglivet for
innsatte skulle følge rutiner og være mest mulig likt det daglige liv utenfor fengslet. Det var derfor viktig at fengslet kunne
tilby arbeidsplasser til de innsatte.

Omfang: Vernet omfatter bygningens eksteriør.

Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

Fasade sørvest. Opphavsrett: Statsbygg. Verksted og skolebygg 2. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8607 VERKSTED B
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Fasade nordvest. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8607 VERKSTED B
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