
Bygnings- og eiendomsdata
Fylke: Oslo

Kommune: 301/Oslo kommune

Opprinnelig funksjon: Lærehjem

Nåværende funksjon: Fengsel, forvarings- og
sikringsanstalt for
kvinner

Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Totalt antall bygg: 11 Situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr
8299 ADM.BYGNING 1921 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør/Utomhus 080773064 91/1

13441 AGREGATBYGNING 1921 Verneklasse 1, fredning Eksteriør 080773064 91/1

8305 ARBEIDSDRIFTENS VERKSTED/LAGER 1921 Verneklasse 1, fredning Eksteriør 080227671 91/1

8308 FORBINDELSESGANG 1921 Verneklasse 1, fredning Eksteriør 080943016 91/1

8300 INTERNATBYGNING 1921 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør 080109264 91/1

8301 KIRKE OG FESTSAL 1921 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør 080773064 91/1

8302 TÅRN (LAGERROM) 1921 Verneklasse 1, fredning Eksteriør 080773064 91/1

8303 VASKERIBYGNING 1921 Verneklasse 1, fredning Eksteriør 080773064 91/1

Vern kompleks
Formål: Formålet med fredningen er å bevare det opprinnelige anlegget fra 1921 som interessant institusjonsdannelse i en periode

hvor det ikke ble bygget fengsler eller andre anlegg for kriminelle og straffedømte. Anlegget har høy arkitektonisk kvalitet,
utformet etter samtidens idealer, i nybarokk stil. Et påkostet anlegg med utsmykninger som kan vitne om veldedighet og
forbedringsoptimisme.

Formålet med vernet av utomhusarealer er, ved fremtidige utbygginger, å sikre det frittliggende preget på anleggets
hovedfasader og eksponering mot omgivelsene. Dette gjelder særlig hovedfasadene mot adkomsten (sør), samt siktlinjer
til tårnet fra nord og vest.

Begrunnelse: Anlegget er godt bevart, i god teknisk stand og fungerer godt til formålet.

Anlegget ble etablert for unge lovbrytere med antatt forbedringspotensiale. Målet var at arbeid og opplæring skulle virke
karakterdannende og motvirke vanekriminalitet.

Anlegget er unikt: Bredtveit lærehjem var det eneste i sitt slag. Anlegget må sees i sammenheng med datidens
forbedringsidealer. Opstad tvangsarbeidshus for løsgjengere er et annet samtidig justisanlegg basert på samme
ideologien.

Anlegget har en tilbaketrukket beliggenhet og monumental utforming. Begge deler kommer tydelig til uttrykk gjennom
eksponeringen mot det omkringliggende kulturlandskapet. Disse verdiene bør det tas hensyn til ved fremtidige
utbygginger. Området som vernes er trukket opp skjematisk med utgangspunkt i ferdselsveiene og hovedadkomsten.

Omfang: Fredningen omfatter anleggets første byggetrinn: Administrasjonsbygning, internatbygning, gymnastikksal (kirke og
festsal) med fyrhustilbygg, tårn, vaskeribygning og snekkerverksted. Eksteriør og nærmere beskrevet interiør.

Førtitallstilbygget til verkstedet, brooverbygget fra 1960-tallet mellom internat og administrasjonsbygg og skolebygget fra
1990-tallet er ikke omfattet av fredningen.

Fredningen omfatter også en del av eiendommens utomhusareale angitt i kart.
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Beskrivelse kulturmiljø
Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt ligger i Oslo kommune, like nordøst for sentrum, og er i dag en landsdekkende anstalt for kvinnelige
forvaringsdømte, domfelte og varetektsfengslete. Fengselet har også en avdeling med lavere sikkerhetsnivå i Bredtveitveien 2 b (leide lokaler). Totalt har
anstalten ordinær kapasitet på 54 plasser. Avdeling for åpen soning flyttet i januar 2008 fra Østensjøveien 50 til Bredtvedtveien 2b. Østensjøveien 50,
som eies av JD, er under avhending.

Fengselet ligger i et grøntområde omkranset av boliger/drabantbyene i Groruddalen og næringsvirksomhet.

Fra 1874 ble det gitt anledning til å plassere barn mellom 10 og 15 år i oppdragelses- og redningsanstalter når de hadde begått kriminelle handlinger.

Justisdepartementet utarbeidet utkastet til Lov om forsømte barn av juni 1896. Loven var forberedt innenfor strafferettsorganene, men det ble bestemt at
de nye lovene skulle overføres til undervisningsvesenet. Loven åpnet for at barnekriminaliteten kunne bekjempes med vergeråd, tvangsskoler og
skolehjem (jf. O.S. Wister i Enkelte trekk fra norsk fengselshistorie).

I 1916 sendte den daværende sekretæren i Justisdepartementet, Otto Morgenstierne, en utredning til den departementale barnevernskomiteen som
hadde blitt opprettet året før. Denne utredningen var grunnlaget for en egen lærehjems  og vernebevegelse i Norge. Det ble besluttet å opprette et eget
lærehjem på Bredtveit som skulle virke karakterdannende for ungdommene. Gjennom dette forsøket ville en gi ungdommene et alternativ til korte
frihetsstraffer, og dermed sette fokus på å motarbeide kriminaliteten før de ble vanekriminelle.

Bredtveit lærehjem var resultatet av det første forsøket i Norge på å gi kriminelle ungdommer med et antatt forbedringspotensiale en oppdraende
behandling med yrkesopplæring. Dette skulle være et alternativ til kortere frihetsstraffer.

Initiativet ble tatt av Justisdepartementet i 1916, men ble et samarbeid mellom private interesser og departementet, styrt av en privat lærehjemsforening.
Privatpersoner stod bak finansieringen, og lærehjemmet ble opprettet gjennom private innsamlinger.  En tomt på Bredtveit ved Grorud ble kjøpt til
formålet. Byggherre for Bredtveit lærehjem var Det norske lærehjem og verneforbund. Lærehjemmet mottok støtte fra JD til driften.

Nye bestemmelser ble tatt inn i Straffeloven: Unge lovbrytere under 21 år som trengte oppdragelse og opplæring, kunne bli gitt et opphold på Bredtveit
lærehjem. Dette ble tatt inn som et ledd i en påtaleunnlatelse, og oppholdet var frivillig for de unge lovbryterne. Ungdommene kunne bli holdt der så lenge
anstaltens styre bestemte, dog ikke lengre enn 3 år (Harald Natvik: Arbeidsskoleloven av 1928, s. 30).

At oppholdet på Bredtveit lærehjem var frivillig ble ansett som en svakhet for god måloppnåelse. JD ønsket å forsterke skolens muligheter til å
gjennomføre sin vilje mot elevenes. Løsningen ble en ny lov for behandling under tvang over lengre tid: Arbeidsskoleloven (Harald Natvik:
Arbeidsskoleloven av 1928, s. 31).

Lærehjemmet ble avviklet etter bare to år, muligens pga. en kombinasjon av disipilinærproblemer, rømninger (oppholdet var frivillig) og dårlig økonomi.
Anlegget ble overtatt av staten i 1923.

I 1938, da Ila fengsel for kvinner var under oppføring, ble kvinner som skulle sone på Ila overført til Bredtveit i påvente av at kvinnefengselet skulle bli
ferdig. I 1941 ble anlegget på Bredtveit tatt i bruk som politisk fengsel og i 1945 som kvinnefengsel. I 1949 ble fengselet og arbeidshuset for kvinner
(Tukthuset) flyttet til stedet. Anlegget fikk sitt nåværende navn ved endringene av løsgjengerloven i 1970.

Frem til etableringen av kvinnefengselet på Bredtveit sonet kvinner i samme fengsel som menn, men under direktørfruens omsorg. I dag finnes tre rene
kvinnefengsler (hvorav to eies av staten) i tillegg til plasser på øvrige fengsler. Nærhetsprinsippet begrenser muligheten til å bygge egne
kvinneavdelinger. Bredtveit var kvinnefengsel for landssvikere fra 1945, og ordinært kvinnefengsel fra 1949.

Eiendomshistorikk
1817: Bredtvdt gård gitt i gave til H. N. Hauge.
1919/1920: Oppført som lærehjem for gutter. Byggherre: Det norske lærehjem og verneforbund. Lærehjemmet mottok støtte fra JD til driften.
1923: Driften som lærehjem avviklet.
1923: Staten overtar eierskapet. Ingen kjent bruk av anlegget før 1938.
1929: Administrasjon av eiendommen gått over til JD, fengselsvesenet jf. St meld nr 10 1932 s. 86.
1938: Tatt i bruk av staten som midlertidig kvinnefengsel i påvente av Ila, for kvinner fra tukthuset i Storgata (nedlagt i -36).
1942: I bruk som fengsel for politiske kvinnelige fanger
1945: Fengsel for kvinnelige landssviksdømte
1949: tatt i bruk som ordinært kvinnefengsel.

Bygget med en bestyrerbolig som senere er revet.
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Verneverdige bygg

Byggnr: 8299

GAB nr: 080773064

Navn: ADM.BYGNING

Oppført: 1921

Byggnr: 8300

GAB nr: 080109264

Navn:

INTERNATBYGNING

Oppført: 1921

Byggnr: 8301

GAB nr: 080773064

Navn: KIRKE OG

FESTSAL

Oppført: 1921

Byggnr: 8302

GAB nr: 080773064

Navn: TÅRN

(LAGERROM)

Oppført: 1921

Byggnr: 8303

GAB nr: 080773064

Navn: VASKERIBYGNING

Oppført: 1921

Byggnr: 8305

GAB nr: 080227671

Navn:

ARBEIDSDRIFTENS

VERKSTED/LAGER

Oppført: 1921

Byggnr: 8308

GAB nr: 080943016

Navn:

FORBINDELSESGANG

Oppført: 1921

Byggnr: 13441

GAB nr: 080773064

Navn:

AGREGATBYGNING

Oppført: 1921
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Bygningsmassen sett fra syd. Opphavsrett: Statsbygg. Kart over fredete bygninger og utomhus. Opphavsrett: Statsbygg.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: KRIM.OMSORG. REG. ØST

GAB nr: 080773064

Gnr/bnr: 91/1

Oppført: 1921

Byggherre: Det norske lærehjem og verneforbund

Arkitekt: Christian Morgenstierne og Arne Eide.

Opprinnelig funksjon:

Nåværende funksjon:

Bygningsart: Internat/forlegning

Regulering: Regulert: null

Vernestatus: Annet vern: Oppført på Byantikvaren i Oslos gule liste.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Støpt betong 2 1/2 etasje. Kjeller: Kjøkken med tilhørende rom. 1. etg: Kontorer, lagerrom, sykerom og rom for kjøkkenbetjening. 2. etg: Skolerom og
privatbolig for funksjonærer. 3. etg: Leilighet for kasserer og bokholder (st.meld nr 10 1923).

Vern
Formål: Formålet med fredningen er å bevare det opprinnelige anlegget fra 1921 som interessant institusjonsdannelse i en periode

hvor det ikke ble bygget fengsler eller andre anlegg for kriminelle og straffedømte.  Anlegget har høy arkitektonisk kvalitet,
utformet etter samtidens idealer, nybarokk. Et påkostet anlegg med utsmykninger som kan vitne om veldedighet og
utviklings-/forbedringsoptimisme.

Begrunnelse: Bygningen er den del av det opprinnelige anlegget. Den er godt bevart og i god teknisk stand.

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør.
Interiør:  Opprinnelig struktur, rominndeling og overflater.

Fredningen omfatter også en del av eiendommens utomhusareale angitt i kart.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Interiør

Interiørnr: 1

Interiørnavn: Interiør.

Beskrivelse: Cellegang.

Administrasjonsbygget sørveggen Foto: LVP Statsbygg Opphavsrett: LVP
Statsbygg Nordveggen. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 8299 ADM.BYGNING
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Inngangspartiet. Opphavsrett: Statsbygg. Cellegang. Opphavsrett: Statsbygg.

Fra cellegang. Opphavsrett: Statsbygg.
Administrasjonsbygningen med tårnet til høyre og forbindelsesgang til internatbygget til venstre
Opphavsrett: Statsbygg.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: KRIM.OMSORG. REG. ØST

GAB nr: 080773064

Gnr/bnr: 91/1

Oppført: 1921

Byggherre: Det norske lærehjem og verneforbund.

Arkitekt: Christian Morgenstierne og Arne Eide.

Opprinnelig funksjon:

Nåværende funksjon:

Bygningsart:

Regulering: Ikke registrert: null

Vernestatus: Annet vern: Oppført på Byantikvaren i Oslos gule liste.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Er en del av gymsal/festsal.

Vern
Formål: Formålet med fredningen av aggregatbygningen er å bevare bygningen som del av det opprinnelige anlegget fra 1921

som interessant institusjonsdannelse i en periode hvor det ikke ble bygget fengsler eller andre anlegg for kriminelle og
straffedømte.  Anlegget har høy arkitektonisk kvalitet, utformet etter samtidens idealer, nybarokk. Et påkostet anlegg med
utsmykninger som kan vitne om veldedighet og utviklings-/forbedringsoptimisme.

Begrunnelse: Bygningen er den del av det opprinnelige anlegget. Den er godt bevart, i god teknisk stand.

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Agregatbygning vestsiden. Opphavsrett: Statsbygg. Aggregatbygningen og kirken østvegg. Opphavsrett: Statsbygg.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: KRIM.OMSORG. REG. ØST

GAB nr: 080227671

Gnr/bnr: 91/1

Oppført: 1921

Byggherre: Det norske lærehjem og verneforbund.

Arkitekt: Christian Morgenstierne og Arne Eide.

Opprinnelig funksjon:

Nåværende funksjon:

Bygningsart:

Regulering: Regulert: null

Vernestatus: Annet vern: Oppført på Byantikvaren i Oslos gule liste.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Oppr snekkerverksted  av 1 1/2 stens mur i en etasje.

Sammendrag bygningshistorie
St.meld 10 1932 s. 86: Snekkerverksted er tilbygget maskinverksted og smie. Begge av fak-mur. Bevilgete midler i 1924-25.

Vern
Formål: Formålet med fredningen er å bevare Arbeidsdriftens verksted/lager som del av det opprinnelige anlegget fra 1921 som

interessant institusjonsdannelse i en periode hvor det ikke ble bygget fengsler eller andre anlegg for kriminelle og
straffedømte.  Anlegget har høy arkitektonisk kvalitet, utformet etter samtidens idealer, nybarokk. Et påkostet anlegg med
utsmykninger som kan vitne om veldelighet og utviklings-/forbedringsoptimisme.

Begrunnelse: Bygningen er den del av det opprinnelige anlegget. Den er godt bevart, i god teknisk stand og fungerer godt til formålet.

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør. Tilbygg i vinkel fra senere i 1920-årene omfattes ikke.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Opprinnelig snekkerverksted. I dag systue. Opphavsrett: Statsbygg.  Opphavsrett: Statsbygg.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: KRIM.OMSORG. REG. ØST

GAB nr: 080943016

Gnr/bnr: 91/1

Oppført: 1921

Byggherre: Det norske lærehjem og verneforbund.

Arkitekt: Christian Morgenstierne og Arne Eide.

Opprinnelig funksjon:

Nåværende funksjon:

Bygningsart:

Regulering: Regulert: null

Vernestatus: Annet vern: Oppført på Byantikvaren i Oslos gule liste.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Buegangen i grorudgranitt er oppført samtidig med administrasjonsbygget og internatbygget. Overbygget i tre er fra 1961. Forbindelsesgangen kalles i
dag for "brua", er også kalt "sukkenes bro".

Vern
Formål: Formålet med fredningen er å bevare Forbindelsesgangen er som del av det opprinnelige anlegget fra 1921 som

interessant institusjonsdannelse i en periode hvor det ikke ble bygget fengsler eller andre anlegg for kriminelle og
straffedømte.  Anlegget har høy arkitektonisk kvalitet, utformet etter samtidens idealer, nybarokk. Et påkostet anlegg med
utsmykninger som kan vitne om veldedighet og utviklings-/forbedringsoptimisme.

Begrunnelse: Bygningen er den del av det opprinnelige anlegget. Den er godt bevart, i god teknisk stand.

Omfang: Fredningen omfatter broen, men ikke overbygget.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Forbindelsesgangen mellom adminstrasjons- og internatbygg. Sørsiden.
Opphavsrett: Statsbygg. Forbindelsesgang nordsiden. Opphavsrett: Statsbygg.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: KRIM.OMSORG. REG. ØST

GAB nr: 080109264

Gnr/bnr: 91/1

Oppført: 1921

Byggherre: Det norske lærehjem og verneforbund.

Arkitekt: Christian Morgenstierne og Arne Eide.

Opprinnelig funksjon:

Nåværende funksjon:

Bygningsart:

Regulering: Regulert: null

Vernestatus: Annet vern: Oppført på Byantikvaren i Oslos gule liste.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
I støpt betong, opprinnelig 2 1/2 etg. 56 elevrom. (st.meld nr 10 1923). Bygget til med en etasje på 1960-70-tallet.

Vern
Formål: Formålet er å bevare Internatbygningen er som del av det opprinnelige anlegget fra 1921 som interessant

institusjonsdannelse i en periode hvor det ikke ble bygget fengsler eller andre anlegg for kriminelle og straffedømte.
Anlegget har høy arkitektonisk kvalitet, utformet etter samtidens idealer, nybarokk. Et påkostet anlegg med utsmykninger
som kan vitne om veldedighet og utviklings-/forbedringsoptimisme.

Begrunnelse: Bygningen er den del av det opprinnelige anlegget. Den er godt bevart, i god teknisk stand.

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør.
Interiør: opprinnelig struktur, rominndeling og overflater.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Internatbygningen. Sør og østsiden Opphavsrett: Statsbygg. Internatbygning, nordsiden. Opphavsrett: Statsbygg.
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Parafinlykt på internatbygningens sørøstre hjørne. Opphavsrett: Statsbygg. Internatbygning, vest- og sørsiden. Opphavsrett: Statsbygg.

Internatbygning. Østsiden Foto: Statsbygg Opphavsrett:
Statsbygg
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: KRIM.OMSORG. REG. ØST

GAB nr: 080773064

Gnr/bnr: 91/1

Oppført: 1921

Byggherre: Det norske lærehjem og verneforbund.

Arkitekt: Christian Morgenstierne og Arne Eide.

Opprinnelig funksjon:

Nåværende funksjon:

Bygningsart:

Regulering: Regulert: null

Vernestatus: Annet vern: Oppført på Byantikvaren i Oslos gule liste.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Opprinnelig gymnastikksal i støpt betong i en etg. Bad, garderobe og koksrom, fyrhus og apparatrom i kjeller (st.meld nr 10 1923).
Kirken er vigslet.

Sammendrag bygningshistorie
Oppført som gymnastikksal. Senere ble det innredet kirkerom i den ene delen. Rommet kan deles i to med en foldevegg, hvorav en del er kirke og den
andre gymsal. I kirkedelen er inventar fra tukthuset i Storgata (bl.a. alterring, orgel, døpefont) og maleri/tegning og altertavle av Maria Vigeland, utført for
det planlagte Ila kvinnefengsel.

Bygningshistorikk
1938 Midlertidig tatt i bruk som kvinnefengsel. Skulle brukes til Ila kvinnefengsel stod ferdig.

Vern
Formål: Formålet er å bevare Kirke og festsal som del av det opprinnelige anlegget fra 1921 som interessant institusjonsdannelse i

en periode hvor det ikke ble bygget fengsler eller andre anlegg for kriminelle og straffedømte.  Anlegget har høy
arkitektonisk kvalitet, utformet etter samtidens idealer, nybarokk. Et påkostet anlegg med utsmykninger som kan vitne om
veldedighet og utviklings-/forbedringsoptimisme.

Begrunnelse: Bygningen er den del av det opprinnelige anlegget. Den er godt bevart, i god teknisk stand.

Omfang: Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Interiør: opprinnelig struktur, rominndeling og overflater, samt kirkeinventar.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Kirken og tårnet ligger i tilknytning til administrasjonsbygningen. Sørsiden. Opphavsrett:
Statsbygg. Gymsalen i kirken. Opphavsrett: Statsbygg.
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Altertavlen. Opphavsrett: Statsbygg. Orgel fra Tukthuset. Opphavsrett: Statsbygg.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: KRIM.OMSORG. REG. ØST

GAB nr: 080773064

Gnr/bnr: 91/1

Oppført: 1921

Byggherre: Det norske lærehjem og verneforbund.

Arkitekt: Christian Morgenstierne og Arne Eide.

Opprinnelig funksjon:

Nåværende funksjon:

Bygningsart:

Regulering: Regulert: null

Vernestatus: Annet vern: Oppført på Byantikvaren i Oslos gule liste.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Tårn støpt i betong med kobbertak (st.meld nr 10 1923).

Sammendrag bygningshistorie
Klokken i tårnet er fra 1700-tallet.

I tårnet oppbevares arkivmateriale fra tukthuset i Storgata.

Vern
Formål: Formålet med fredningen er å bevare det opprinnelige anlegget fra 1921 som interessant institusjonsdannelse i en periode

hvor det ikke ble bygget fengsler eller andre anlegg for kriminelle og straffedømte.  Anlegget har høy arkitektonisk kvalitet,
utformet etter samtidens idealer, nybarokk. Et påkostet anlegg med utsmykninger som kan vitne om veldedighet og
utviklings-/forbedringsoptimisme.

Begrunnelse: Bygningen er den del av det opprinnelige anlegget. Den er godt bevart, i god teknisk stand og fungerer godt til formålet.

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Tårnets sørside med administrasjonsbygning til venstre og kirken til høyre.
Opphavsrett: Statsbygg. Inngang til tårnet. Nordsiden.  Opphavsrett: Statsbygg.
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Tårnets vestside. Kirken skimtes bakenfor og adminstrasjonsbygningen til
høyre. Opphavsrett: Statsbygg. Trapp. Opphavsrett: Statsbygg.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: KRIM.OMSORG. REG. ØST

GAB nr: 080773064

Gnr/bnr: 91/1

Oppført: 1921

Byggherre: Det norske lærehjem og verneforbund.

Arkitekt: Christian Morgenstierne og Arne Eide.

Opprinnelig funksjon:

Nåværende funksjon:

Bygningsart:

Regulering: Regulert: null

Vernestatus: Annet vern: Oppført på Byantikvaren i Oslos gule liste.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygning av råkop i to etasjer (st.meld nr 10 1923).

Første etasjen er ombygd til leilighet for mødre som får besøk av sine barn. I kjelleren er det vaskeri.

Vinduene er kopier av de opprinnelige.

Vern
Formål: Formålet med fredningen av Vaskeribygningen er å bevare den som del av det opprinnelige anlegget fra 1921 som

interessant institusjonsdannelse i en periode hvor det ikke ble bygget fengsler eller andre anlegg for kriminelle og
straffedømte.  Anlegget har høy arkitektonisk kvalitet, utformet etter samtidens idealer, nybarokk. Et påkostet anlegg med
utsmykninger som kan vitne om veldedighet og utviklings-/forbedringsoptimisme.

Begrunnelse: Bygningen er den del av det opprinnelige anlegget. Den er godt bevart, i god teknisk stand.

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør.
interiør: opprinnelig struktur, rominndeling og overflater.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Vaskeribygningen har to etasjer. Østsiden sett fra gangveien utenfor
fengselet. Opphavsrett: Statsbygg.

Vaskeribygningens vestside sett fra administrasjonsbygningen.
Opphavsrett: Statsbygg.
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Vaskeribygningens første etasje er ombygd til besøksleilighet for barn av innsatte.
Vestsiden.  Opphavsrett: Statsbygg.
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