
Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: KRIM.OMSORG REG. SØRVEST

GAB nr: 171517389

Gnr/bnr: 36/1

Oppført: 1913

Byggherre: Justisdepartementet.

Arkitekt: O. Ekman

Opprinnelig funksjon: Bolig/bosetning

Nåværende funksjon: Bolig/bosetning

Bygningsart: Bolig

Regulering: Regulert: null

Vernestatus:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Tjenestebolig vertikalt delt i to leiligheter. Opprinnelig et av seks like beboelseshus i Rødgata med tilhørende garasje/uthus. Trebygning over to etasjer og
med kjeller (gråsteinsmur).

Eksteriør - taket har saltaksform og er tekket med skifer. Bygningen er kledd med stående tømmermannspanel. Alt opprinnelig liggende dobbelfalspanel
er utskiftet, vinduer og dører er også skiftet. Volum og form er formodentlig opprinnelig foruten bislag. Takvinduer er nyere.

Interiør - ikke befart innvendig. Totalrenovert ca 1983.

Garasje - taket har saltaksform og er tekket med skifer. Vegger er kledd med stående tømmermannspanel, formodentlig ikke opprinnelig. Formodentlig
uendret i form og volum.

Vern
Formål: Bevare bygninger oppført etter planen for Opstad tvangsarbeidsanstalt 1910-1925.

Begrunnelse: Rødhuset fra 1913 med tilhørende uthus er oppført etter planen for tvangsarbeidsanstalten.

Omfang: Vernet omfatter skifertaket, bygningsvolumet og farge.

Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

Rødgata 1 ble oppført i 1913, fem år før de øvrige Rødgatehusene.
Opphavsrett: Statsbygg.

Rødgata 1 var opprinnelig bolig for to familier, samt med rom for
besøkende til anlegget. Stor hage hører til.  Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8542 RØDHUS 1
Kompleks 2589 ÅNA FENGSEL
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Inngangspartiet i utbygg på galvveggen med et snev av jærhusets skuter.
Opphavsrett: Statsbygg. Eldre kjellerdør og nyere kledning. Opphavsrett: Statsbygg.

Pipe og lynavleder.  Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8542 RØDHUS 1
Kompleks 2589 ÅNA FENGSEL
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: KRIM.OMSORG REG. SØRVEST

GAB nr: 171517397

Gnr/bnr: 36/1

Oppført: 1918

Byggherre: Justisdepartemenetet.

Arkitekt: O. Ekman.

Opprinnelig funksjon: Bolig/bosetning

Nåværende funksjon: Bolig/bosetning

Bygningsart: Bolig

Regulering: Regulert: null

Vernestatus:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Tjenestebolig vertikalt delt i to leiligheter. Opprinnelig et av seks like beboelseshus i Rødgata med tilhørende garasje. Trebygning over to etasjer og med
kjeller (gråsteinsmur).

Eksteriør - taket har saltaksform og er tekket med skifer. Bygningen er kledd med stående tømmermannspanel. Alt opprinnelig liggende dobbelfalspanel
er utskiftet. Vinduer er en blanding av nyere og opprinnelige vinduer. Ytterdører er skiftet. Volum og form er formodentlig opprinnelig foruten vindfang.

Interiør - bygningen har stor grad av opprinnelig planløsning bevart. Dette er det minst endrede av husene i Rødgata  på Åna. Overfaltene innvendig
bærer preg av oppussing på 1960-70-tallet, men dører og trapp er bevart. I tørkerom på loft ligger stadig opprinnelig gulvbelegg (brun linoleum). Nyere
vedovn i første etasje, eldre vedovn i andre etasje.

Garasje - taket har saltaksform og er tekket med skifer. Vegger er kledd med stående tømmermannspanel, formodentlig ikke opprinnelig. Formodentlig
uendret i form og volum.

Vern
Formål: Bevare bygninger oppført etter planen for Opstad tvangsarbeidsanstalt 1910-1925.

Begrunnelse: Rødhuset fra 1918 med tilhørende uthus er oppført etter planen for tvangsarbeidsanstalten og fremstår som lite endret
både ut- og innvendig.

Omfang: Vernet omfatter Rødgata 2 og tilhørende uthus. For begge bygningene omfatter vernet skifertaket, bygningsvolumet, farge
og originalt eksteriør. Vernet omfatter også bygningens planløsning og originale interiørelementer.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Rødgata 2 med uthus.  Opphavsrett: Statsbygg.
Hvert av husene i Rødgata hadde opprinnelig to leiligheter.  Opphavsrett:
Statsbygg.

BYGNING 8543 RØDHUS 2
Kompleks 2589 ÅNA FENGSEL
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Eldre vinduer mot hagen.  Opphavsrett: Statsbygg. Fasade mot øst.  Opphavsrett: Statsbygg.

Eldre vindu på soverom i 2. et. Opphavsrett: Statsbygg. Eldre vindu i stua.  Opphavsrett: Statsbygg.

Eldre linoleum på strie på loftsgulv.  Opphavsrett: Statsbygg.
Trapp fra 1. til 2. et, og kjellerdør til høyre.
Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8543 RØDHUS 2
Kompleks 2589 ÅNA FENGSEL
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Lagerbod i kjelleren.  Opphavsrett: Statsbygg. Vaskekjeller.  Opphavsrett: Statsbygg.

Plantegning fra 1959.  Opphavsrett: Statsbygg.
Tilhørende uthus er lite endret fra det opprinnelige. Opphavsrett:
Statsbygg.

BYGNING 8543 RØDHUS 2
Kompleks 2589 ÅNA FENGSEL
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: KRIM.OMSORG REG. SØRVEST

GAB nr: 171517400

Gnr/bnr: 36/1

Oppført: 1918

Byggherre: Justisdepartemenetet.

Arkitekt: O. Ekman

Opprinnelig funksjon: Bolig/bosetning

Nåværende funksjon: Offentlig forvaltning

Bygningsart: Bolig

Regulering: Regulert: null

Vernestatus:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Opprinnelig et av seks like beboelseshus i Rødgata med tilhørende uthus/garasje. I dag brukt til undervisning, besøksleilighet og undervisning.

Trebygning over to etasjer og med kjeller (gråsteinsmur).

Eksteriør - taket har saltaksform og er tekket med skifer. Bygningen er kledd med stående tømmermannspanel. Alt opprinnelig liggende dobbelfalspanel
er utskiftet. Vinduer og dører er alt skiftet ut, nyere veluxvinduer på tak. Volum og form er formodentlig opprinnelig, foruten vindfang.

Garasje - taket har saltaksform og er tekket med skifer. Vegger er kledd med stående tømmermannspanel. Formodentlig uendret i form og volum.
Totalrenovert og innvending ombygget i 2006.

Rødgata 2 til 6 (8543, 8544, 8545, 8546) er like og alle oppført i 1918.

Fra St.meld.nr. 10: Husene er oppført på betongfundament av 3pløyde planker i reisverk med ut- og innvendig panel og tekket med skifer. Grunnflaten er
105 m2. Hvert hus er for to gifte betjenter, og inneholder to leiligheter på to rom og kjøkken. Loftet er delt med en tverrvegg og hver familie har eget
tørkeloft. Hver familie har adskilt kjeller med bestående av tre rom.

Garasje har gabnr. 171517532

Vern
Formål: Bevare bygninger oppført etter planen for Opstad tvangsarbeidsanstalt 1910-1925.

Begrunnelse: Rødhuset fra 1918 med tilhørende uthus er oppført etter planen for tvangsarbeidsanstalten og fremstår som lite endret
både ut- og innvendig.

Omfang: Vernet omfatter skifertaket, bygningsvolumet og farge.

Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

Rødhus 3. Fasader mot øst.  Opphavsrett: Statsbygg.

Flere av husene i Rødgata har i dag tilbud om soning under lavere
sikkerhet, og er dermed fortsatt i bruk til boligformål. Opphavsrett:
Statsbygg.

BYGNING 8544 RØDHUS 3
Kompleks 2589 ÅNA FENGSEL
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Rødgata 3 - 6 med hager. Fasader mot sør.  Opphavsrett: Statsbygg. Tilhørende uthus.  Opphavsrett: Statsbygg.

Rødgata mot nordøst med nummer 3 i forgrunnen.  Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8544 RØDHUS 3
Kompleks 2589 ÅNA FENGSEL
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: KRIM.OMSORG REG. SØRVEST

GAB nr: 171517419

Gnr/bnr: 36/1

Oppført: 1918

Byggherre: Justisdepartementet.

Arkitekt: O. Ekman

Opprinnelig funksjon: Bolig/bosetning

Nåværende funksjon: Bolig/bosetning

Bygningsart: Bolig

Regulering: Regulert: null

Vernestatus:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Opprinnelig et av seks like beboelseshus i rødgata med tilhørende garasje. I dag brukt til overgangsbolig.

Trebygning over to etasjer og med kjeller (gråsteinsmur).

Eksteriør - taket har saltaksform og er tekket med skifer. Bygningen er kledd med stående tømmermannspanel. Alt opprinnelig liggende dobbelfalspanel
er utskiftet. Vinduer og dører er alt skiftet ut. Volum og form er formodentlig opprinnelig, foruten vindfang. Totalrenovert og innvending ombygget i 2006-
2008.

Garasje - taket har saltaksform og er tekket med skifer. Vegger er kledd med stående tømmermannspanel. Formodentlig uendret i form og volum.

Rødgata 2 til 6 (8543, 8544, 8545, 8546) er like og alle oppført i 1918.

Vern
Formål: Bevare bygninger oppført etter planen for Opstad tvangsarbeidsanstalt 1910-1925.

Begrunnelse: Rødhuset fra 1918 med tilhørende uthus er oppført etter planen for tvangsarbeidsanstalten og fremstår som lite endret
både ut- og innvendig.

Omfang: Vernet omfatter skifertaket, bygningsvolumet og farge.

Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

Rødgata 4. Fasade mot nordvest/Rødgata.  Opphavsrett: Statsbygg. Fasader mot hagen, sør. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8545 RØDHUS 4
Kompleks 2589 ÅNA FENGSEL

Side 1



Tilhørende uthus. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8545 RØDHUS 4
Kompleks 2589 ÅNA FENGSEL
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: KRIM.OMSORG REG. SØRVEST

GAB nr: 171517427

Gnr/bnr: 36/1

Oppført: 1918

Byggherre: Justisdepartementet.

Arkitekt: O. Ekman

Opprinnelig funksjon: Bolig/bosetning

Nåværende funksjon: Bolig/bosetning

Bygningsart: Bolig

Regulering: Regulert: null

Vernestatus:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Opprinnelig et av seks like beboelseshus i rødgata med tilhørende garasje. I dag brukt til overgangsbolig.

Trebygning over to etasjer og med kjeller (gråsteinsmur).

Eksteriør - taket har saltaksform og er tekket med skifer. Bygningen er kledd med stående tømmermannspanel. Alt opprinnelig liggende dobbelfalspanel
er utskiftet. Vinduer og dører er alt skiftet ut. Volum og form er formodentlig opprinnelig, foruten vindfang. Totalrenovert og innvending ombygget i 2006-
2008.

Garasje - taket har saltaksform og er tekket med skifer. Vegger er kledd med stående tømmermannspanel. Formodentlig uendret i form og volum.

Rødgata 2 til 6 (8543, 8544, 8545, 8546) er like og alle oppført i 1918.

Garasje GAB nr. 171517559

Opprinnelig tjenestebolig vertikalt delt i to leiligheter. i dag boenhet for åpen fengselsavdeling.  Totalrenovert og innvendig ombygd i 2006.

Rødhus 2 til 6 (8543, 8544, 8545, 8546) er like og alle oppført i 1918. Fra St.meld.nr. 10: Husene er oppført på betongfundament av 3pløyde planker i
reisverk med ut- og innvendig panel og tekket med skifer. Grunnflaten er 105 m2. Hvert hus er for to gifte betjenter, og inneholder to leiligheter på to rom
og kjøkken. Loftet er delt med en tverrvegg og hver familie har eget tørkeloft. Hver familie har adskilt kjeller med bestående av tre rom.

Vern
Formål: Bevare bygninger oppført etter planen for Opstad tvangsarbeidsanstalt 1910-1925.

Begrunnelse: Rødhuset fra 1918 med tilhørende uthus er oppført etter planen for tvangsarbeidsanstalten og fremstår som lite endret
både ut- og innvendig.

Omfang: Vernet omfatter skifertaket, bygningsvolumet og farge.

Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

Rødgata 5. Hovedbygningen skimtes i bakgrunnen. Opphavsrett: Statsbygg. Rødhus 5. Bolig fra 1918. Opphavsrett: Kriminalomsorgen

BYGNING 8546 RØDHUS 5
Kompleks 2589 ÅNA FENGSEL
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Uthuset til Rødgata 5. Fotballbanen i bakgrunnen.  Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8546 RØDHUS 5
Kompleks 2589 ÅNA FENGSEL
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: KRIM.OMSORG REG. SØRVEST

GAB nr: 171517435

Gnr/bnr: 36/1

Oppført:  - 1918

Byggherre: Staten

Arkitekt: O. Ekman

Opprinnelig funksjon: Bolig/bosetning

Nåværende funksjon: Bolig/bosetning

Bygningsart: Bolig

Regulering: Regulert: null

Vernestatus:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Opprinnelig et av seks like beboelseshus i Rødhus med tilhørende garasje. I dag brukt til overgangsbolig.

Trebygning over to etasjer og med kjeller (gråsteinsmur). Eksteriør - taket har saltaksform og er tekket med skifer. Bygningen er kledd med stående
tømmermannspanel. Alt opprinnelig liggende dobbelfalspanel er utskiftet. Vinduer og dører er alt skiftet ut. Volum og form er formodentlig opprinnelig,
foruten vindfang. Totalrenovert og innvending ombygget i 2006-2008.

Garasje - taket har saltaksform og er tekket med skifer. Vegger er kledd med stående tømmermannspanel. Formodentlig uendret i form og volum.

Rødgata 2 til 6 (8543, 8544, 8545, 8546) er like og alle oppført i 1918.

Garasje GAB nr. 171517587.

Opprinnelig tjenestebolig vertikalt delt i to leiligheter. I dag boenhet for åpen fengselavdeling.
Rødhus 2 til 6 (8543, 8544, 8545, 8546) er like og alle oppført i 1918. Fra St.meld.nr.10: Husene er oppført på betongfundament av 3pløyde planker i
reisverk med ut- og innvendig panel og tekket med skifer. Grunnflaten er 105 m2. Hvert hus er for to gifte betjenter, og inneholder to leiligheter på to rom
og kjøkken. Loftet er delt med en tverrvegg og hver familie har eget tørkeloft. Hver familie har adskilt kjeller med bestående av tre rom.
Totalrenovert og innvendig ombygging i 2006.

Vern
Formål: Bevare bygninger oppført etter planen for Opstad tvangsarbeidsanstalt 1910-1925.

Begrunnelse: Rødhuset fra 1918 med tilhørende uthus er oppført etter planen for tvangsarbeidsanstalten og fremstår som lite endret
både ut- og innvendig.

Omfang: Vernet omfatter skifertaket, bygningsvolumet og farge.

Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

Bolig fra 1918. Opphavsrett: Kriminalomsorgen.
Rødgata 6 er lik nr 3,4 og 5. Her sees hele rekken av boliger i Rødgata, sett fra
hagesiden.  Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8547 RØDHUS 6
Kompleks 2589 ÅNA FENGSEL

Side 1



Rødgata med alle de seks boligene nedover. Rødgata 6 i forgrunnen.  Opphavsrett:
Statsbygg.

BYGNING 8547 RØDHUS 6
Kompleks 2589 ÅNA FENGSEL
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