
Bygnings- og eiendomsdata
Fylke: Finnmark

Kommune: 2003/Vadsø

Opprinnelig funksjon: Fengsel

Nåværende funksjon: Fengsel

Foreslått vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

Totalt antall bygg: 4 Situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr
8592 FENGSELSBYGNING 1957 - 1960 Verneklasse 2, bevaring Eksteriør 11640605 10/516

8594 INSPEKTØRBOLIG 1957 - 1960 Verneklasse 2, bevaring Eksteriør 192351766 10/516

Vern kompleks
Formål: Formålet er å ta vare på et fengsel fra gjenreisningsperioden i Finnmark.

Begrunnelse: Vadsø fengsel er eksempel på gjenreisningen av statsfunksjoner i Finnmark etter 2. verdenskrig.

Vadsø fengsel ble i stor grad bygget etter samme prinipper som det gamle 1860-fengselet: To etasjes cellefløy, åpent
mellom etasjene, bolig til inspektøren i tilknytning til fengselet og verksted i samme bygning som cellene.

Nøkternt utformet, i betong med skifertekket saltak fremstår fengselet i tråd med mye annen gjenreisningsarkitektur.

Anlegget har vært i kontinuerlig bruk som fengsel. Tross betydelige endringer har anlegget et tydelig fengselspreg og
fremstår med det samme arkitektoniske uttrykket som opprinnelig.

Omfang: Fengselsbygningens og inspektørboligens eksteriør.

Beskrivelse kulturmiljø
Vadsø fengsel ligger på en høyde noe tilbaketrukket fra Vadsø sentrum med utsikt over Varangerfjorden. Tomten ble innkjøpt i 1954 for å erstatte det
gamle fengslet som brant i 1944. (Det gamle fengslet lå på en annen tomt som kommunen overtok). Fengslet stod ferdig i 1960, og er en del av
gjenreisningsbebyggelsen.

Bygningsarealet er på 3.210 m2. Dette omfatter fengselsbygg inkludert inspektørbolig (åpen avdeling )med to etasjer, samt loft og kjeller som til sammen
er på 2360 m2, et verkstedbygg på 778 m2 som inneholder to etasjer samt loft, og en frittstående garasje på 72 m2. Tomtearealet er på 25 mål. Fengslet
er oppført i betong/leca og tre.

Eiendomshistorikk
Det gamle fengselet i Vadsø brant ned i 1944, og fengselet leide to rom i boligen til en betjent frem til 1960. Da sto det nye fengselet ferdig på ny tomt.

Fengslet ble tatt i bruk i januar 1960 og hadde da plass til 24 innsatte.

Fenselet er senere utvidet i flere byggetrinn:
- 1984 Ny verkstedbyging.
- 1985 Forlengelse av fengselsfløyen mot syd.
- 1987 Forlengelse mot nord

Utvidelsene har gitt en dobling av den gamle bygningsmassen. Etter at alt var blitt ombygd og renovert, ble fengselet nyåpnet i 14. juni 1988 med plass til
30 innsatte.

Sommeren 2005 ble fengslet utvidet med to nye lukkede plasser, og har i dag 34 plasser.
Høsten 2005 ble det i tillegg åpnet 6 åpne plasser i den gamle inspektørboligen som ligger vegg i vegg med fengselsfløyen.

Kilde:
St.meld. nr. 10 1962-63 side 10.
SBED Ferdigmelding nr. 340.
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Verneverdige bygg

Byggnr: 8592

GAB nr: 11640605

Navn:

FENGSELSBYGNING

Oppført: 1957 - 1960

Byggnr: 8594

GAB nr: 192351766

Navn: INSPEKTØRBOLIG

Oppført: 1957 - 1960

Vadsø fengsel med direktørboligen i forgrunnen. Opphavsrett: Statsbygg.
Vadsø fengsel mot luftegården. Adminstrasjonsdelen til venstre og
celledelen til høyre. Bygget til i begge ender. Opphavsrett: Statsbygg.

Vadsø fengsel, administrasjon og cellefløy mot luftegården. Opphavsrett: Statsbygg.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG NORD

GAB nr: 11640605

Gnr/bnr: 10/516

Oppført: 1957 - 1960

Byggherre: Justisdepartementet.

Arkitekt:

Opprinnelig funksjon:

Nåværende funksjon:

Bygningsart: Fengsel

Regulering: Ikke registrert: null

Vernestatus:

Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: STATSBYGG

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Fengslesbygning i betong, tekket med asfaltpapp, oppført i 2 etasjer, kjeller og loft, avdelt i en administrasjonsavdeling og en celleavdeling. I kjelleren var
det opprinnelig snekkerverksted, metallverksted, malerverksted, materialrom, verktøyrom, vaskeri, tøylager, matrom, fyrrom, kontrollrom, toalett, dusj og
en isolasjonsavedling med to celler.

Ved en ombygging på 1980-tallet ble cellebygningen forlenget i begge ender. Innvendig ble det da støpt helt gulv mellom etasjene. Senere er
verkstedene flyttet ut av cellebygningen.

Sammendrag bygningshistorie
I 1904 overtok staten alt ansvar for fenglsene i landet. I Vadsø var det da et fengsel med 9 plasser. I 1913 ble det lagt inn bad i kjelleren og samme år fikk
fengslet elektrisk lys. Dette fengslet brant under siste verdenskrig. Fra 1944 - 1957 leide staten et hus med noen celler og bolig til vaktmester.

Planer for nytt fengsel ble realisert på en annen tomt enn der det opprinnelige fengslet hadde stått. Tomten, der dagens fengsel ligger, ble kjøpt i 1954,
byggearbeider påbegynt i 1957 og fengslet ble tatt i bruk i 1960 under navnet Vadsø kretsfengsel. Dette fengslet var det siste som ble bygget etter "1860-
modellen" med inngang til cellene fra bred midtgang med åpen trapp (galleri). To forlegningsetasjer med plass til 24 innsatte, og kjeller med to mindre
verksteder. En kvinneavdeling med to dobbeltceller lå for seg.

Kilde:
St.meld. nr. 10 1962-63 side 10.
SBED ferdigmelding nr. 340, 1988.

Vern
Formål: Formålet med vernet er å ta vare på fengselsbygningen som den sentrale delen av gjenreisningsfengselet i Vadsø.

Begrunnelse: Vadsø fengsel ble i stor grad gjenreist etter samme prinipper som det gamle 1860-fengselet: To etasjes cellefløy, åpent
mellom etasjene, bolig til inspektøren i tilknytning til fengselet og verksted i samme bygning som cellene.

Nøkternt utformet, i betong med skifertekket saltak fremstår fengselet som mye annen gjenreisningsarkitektur.

Tross betydelige endringer har anlegget et tydelig fengselspreg og fremstår med det samme arkitektoniske uttrykket som
opprinnelig.

Omfang: Vernet omfatter bygningens eksteriør.

Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

BYGNING 8592 FENGSELSBYGNING
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Fengselsbygningen, Inspektørboligen til høyre. Opphavsrett:
Statsbygg.

Cellefløy. Nytt tilbygg fra venstre til og med karnappvindu. Opphavsrett:
Statsbygg.

Cellebygning. Nytt tilbygg fra venstre til og med karnapp.  Opphavsrett:
Statsbygg. Utsnitt av vegg, med vindus og gitter.  Opphavsrett: Statsbygg.

Cellefløy, opprinnelig del. Opphavsrett: Statsbygg. Cellefløy, ny del.  Opphavsrett: Statsbygg.
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Cellebygning sett fra verksted.  Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8592 FENGSELSBYGNING
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG NORD

GAB nr: 192351766

Gnr/bnr: 10/516

Oppført: 1957 - 1960

Byggherre: Justisdepartementet.

Arkitekt:

Opprinnelig funksjon:

Nåværende funksjon:

Bygningsart: Bolig

Regulering: Ikke registrert: null

Vernestatus:

Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: STATSBYGG

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bolig i to etasjer oppført i tilknytning til fengselet for fengselsinspektøren. Bygningen fremstår eksteriørt som opprinnelig. Boligen en del av fengselet som
tilbud til lettere soning, og i den forbindelse endret innvendig. Planløsning og en del interiørelementer, bla. noen dører og innvendig trapp, er bevart etter
at boligen ble innlemmet i fengselet.

Sammendrag bygningshistorie
Bygningen var opprinnelig inspektørbolig, men brukes i dag til soning med lavt sikkerhetsnivå.

Vern
Formål: Formålet med vernet er å bevare inspektørboligen som en del av fengselet.

Begrunnelse: Vadsø fengsel ble i stor grad gjenreist etter samme prinipper som det gamle 1860-fengselet: To etasjes cellefløy, åpent
mellom etasjene, bolig til inspektøren i tilknytning til fengselet og verksted i samme bygning som cellene.

Boligen var opprinnelig malt i en grønn farge, men er ellers lite endret fra det opprinnelige.

Omfang: Vernet omfatter bygningens eksteriør.

Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

Inspektørboligen og cellebygningen fra hovedadkomsten.  Opphavsrett:
Statsbygg. Inspektørboligen en bygd sammen med fengselet. Opphavsrett: Statsbygg.
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Utvendig trapp til hovedinngang. Opphavsrett: Statsbygg. Opprinnelig trapp. Opphavsrett: Statsbygg.

Dør fra entre. Opphavsrett: Statsbygg. Bindeledd mellom fengsel og Inspektørboligen. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8594 INSPEKTØRBOLIG
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