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«Straff er en reaksjon samfunnet benytter for å beskytte seg mot lovbrudd 
og uønskede handlinger. Det er samtidig et mål at den som blir straffet 
ikke skal lide urimelig overlast som følge av selve straffereaksjonen. Når en   
person får en dom skal den “sone” straffen sin, det vil si gjennomføre en 
straff. Det er frihetsberøvelsen som er straffen, og det er et sentralt prinsipp 
at alle de andre rettighetene som den domfelte har skal ivaretas.»

                           -Kriminalomsorgen, Norge
                     2016

“Den som straffer med fornuft, straffer ikke fordi en forbrytelse er begått, 
for det som har skjedd, lar seg ikke gjøre om; men han straffer av hensyn til 
fremtiden, for at hverken gjerningsmannen selv eller andre som ser at han 
blir straffet, skal begå ny urett”

                               -Protagoras, gresk filosof 
                                      481 f.Kr. – 411 f.Kr

Straff

PROLOG
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Introduksjon

De siste årene har det vært problematiske tilstander i den norske 
kriminalomsorgen. Det er lange soningskøer og flere av fengslene er 
utdaterte og har ikke mulighet for å følge rettsystemets utvikling.1 

Dette er høyst relevant i Haugesund, som i mange år har stått på 
listen over steder som har behov for nye soningsforhold.

For å løse plass-problemet har Norge leid et fengsel i Holland, hvor 
norske fanger sendes for å sone. Dette bryter med grunnprinsippet i 
de kriminelles rettigheter.2

Samtidig er det markante endringer i det norske landbruk, som 
gjør at store deler av det norske landskapet gror igjen. Dette er ikke 
nødvendigvis en negativ utvikling, men på vestkysten er en økende 
forekomst av en uønsket type gran, sitkagran, utbredt. 
Tresorten kjennetegnes med tett bevoksning og hurtig spredning, 
hvor eksisterende økosystemer forsvinner. Dette krever naturpleie 
i utsatte områder.3 

Videre er det et behov for å markere, bearbeide og vedlike-                 
holde turstier i Norge. Dette er en sekundær problemstilling. Den 
handler om de innsattes aktiviteter som skal henvende seg til                                     
offentligheten. Dette vil synliggjør fengselets rolle, og gi tilbake til 
samfunnet. Denne form for vedlikehold av natur og turområder vil 
skape en positiv link til fengselet.

Prosjektet handler å knytte sammen nevnte problemstillinger. 
Et åpent fengsel vil være en lokal forankring for de innsatte og 
deres nærmeste. Et åpent fengsel være med å forkorte soningskøen, 
skape soningsforhold som fremmer rehabilitering og samtidig gi       
fengselsinstitusjonen et positivt profil utad.
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Straff gjennom tiden

Under den romerske keisertid ble slaver og frie menn av de lavere 
klasser dømt til straffearbeid for staten.  Som fattig ble man idømt 
en straff mye strengere enn hva en rikere person ville få for samme 
forbrytelse. Dette regnes som opprinnelsen til det vi i dag kjenner 
som fengselsstraff.4 Under middelalderen ble kirken brukt som    
soningsanstalt for å straffe kirkens tjenere. Politiske motstandere og 
forbrytere ble låst inne i slott og festninger, uten dom.  

Inspirert av den renselsen av sjel og sinn som fant sted i kloster-   
tilværelsen, utvikles etter hvert fengselscellen som et fysisk rom for 
avstraffelse. Fengselscellen kan leses som en romlig konsekvens av 
ens skjebne.5 

“Kastet ut i ensomheten begynner den dømte å tenke over livet sitt. Alene, 
ansikt til ansikt med sin forbrytelse, og såfremt sjelen hans ennå ikke er 
blitt herdet av ondskapen, vil angeren overvelde ham”

              -Foucault, fransk filosof
                              1926 - 1984

Frihetsberøvelse er i dag den mest normale form for straffemetode i 
Norge og Norden. Denne straffemetoden er omtrent 200 år gammel 
og har opprinnelse i England og USAs humanistiske reformatorers 
straffesystem. 

Årene 1903 og 1953 står som to viktige vendepunkter i Norges krim-
inalomsorg, hvor man blant annet tok et oppgjør med de psykiske 
skader de innsatte pådro seg i isolasjon. Dette var en reformperiode, 
hvor man blant annet skiftet ut “arbeidsplikt” med “aktivitetsplikt”, 
og gav de innsatte rett på en mer spesialisert soningsform. Åpne 
fengsler skulle ta hånd om de med mindre alvorlige dommer og de 
innsatte fikk flere rettigheter og mer verdige soningsforhold.6 

Til venstre: Blåtårn, Hammershus Borg, Bornholm

AVSETT
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Straff og menneskesyn

Fengselsarkitekturen kan leses som den ærligste avspeilingen på 
menneskesynet opp igjennom historien.7 Hvordan man velger å   
behandle personer som ikke “fortjener“ å bli behandlet godt kan 
rive og slite i menneskets samvittighet, sammen med ønske om 
hevn og rettsfølelse.  

I det norske samfunnet er humanisme et grunnleggende premiss. 
Vi har sterke etiske retningslinjer og det finnes en grense for hvor 
dårlig man kan behandle et annet menneske. Dette er særdeles    
viktig når det kommer til straff. Den straff man idømmes skal ikke                     
nødvendigvis reflektere den urett som er begått, men skal stå som 
en rettferdiggjørende dom. Slik har det ikke alltid vært. Det har vært 
en lang reise til dit vi står i dag. Det ser fremdeles ikke ut som vi 
helt har svaret på hvilken måte som er mest forsvarlig å behandle       
mennesker som ikke klarer å forholde seg til de rammer vi har satt 
for å beskytte vårt samfunn. Fengselet er et nødvendig onde som 
skal forebygge med avskrekkelse, beskytte samfunnet mot overgrep 
og misbruk og sørge for samfunnets rettsbevissthet.8 

Hvilket menneskesyn de moderne fengselsinstitusjonene skal         
avspeile er en uavklart diskusjon som stadig er høyst relevant. 
Norge blir ofte kritisert for å ha “for gode” fengselsforhold, men 
våre strafferammer er en av de strengeste i Europa. Dette betyr at 
det er en lavere grense for å bli satt i fengsel, men forholdene er 
generelt gode. 

Man skiller i dag mellom to typer sikkerhet: Statisk og dynamisk. 
Dynamisk sikkerhet handler om fengselspersonalets tilstedeværelse  
og mennesklig kontakt. Statisk sikkerhet er noe som har oppstått i 
den senere tid, med utvikling av elektronisk overvåking. Dynamisk 
sikkerhet er mer kostbar, men også mer human, og har bevist bedre 
resultater.9 Soning med eletrisk fotlenke blir i noen tilfeller brukt og 
kategoriseres under lavere sikkerhet sammen med åpne fengsler.

Norges nyeste fengsel, Halden fengsel (bygget i 2010), har vært 
grunnlaget for mye diskusjon og fått stempel som et luksuriøst    
fengsel. Utover å være et nytt byggeri, følges den tradisjonelle 
fengselsarkitekturen. Man kan stille spørsmål til begrepet “luksus”. 
De innsatte lever en klostertilværelse, avskåret fra omverden, men 
med alle de rettigheter og standarder man har rett på i Norge.  
Til venstre: Fransk trebur, 1800-tallet



Fengsler i Norge

Begge avdelinger
Høy sikkerhet
Kvinnefengsler

Lav sikkerhet
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Problematikk

Den 28. Oktober 2015 besluttet Oslo tingrett at det skal være lovlig 
å overføre norske fanger til Norgerhaven fengsel i Nederland for 
å sone. Dette for å avlaste Norges overbelastede fengsler. Hele 226 
innsatte skal sone utenfor landets grenser. 33 av fangene nektet å bli 
overført, de ble senere sendt på tvangssoning og har nå saksøkt den 
norske stat for brudd på menneskerettskonvensjonen.10

Dette er dårlig kriminalomsorg, ettersom ikke bare de innsatte blir 
straffet, men også deres familie. Det bryter med kriminalomsorgens 
nærhetsprinsipp som sier at man skal ha mulighet til å sone sin 
straff i nærheten av sitt hjemsted.11 Med hensyn til rehabilitering er 
dette grunnleggende og man skal ha mulighet for å opprettholde 
kontakten med nærmiljøet mens man soner. Ved å sone langt borte 
fra sitt hjemsted risikerer man at den innsatte straffes i større grad 
ettersom det kan ta lang tid og komme tilbake til det samfunnet man 
har vært avskåret fra under soningen.12  

I Norge er det kriminalomsorgen som har ansvaret for at alle 
innsatte i Norge får den behandling man har rett på.   

Det er omkring 60 fengsel og fengselsinstitusjoner i tre typer 
sikkerhetsnivå; høyere og lavere sikkerhetsnivå, i tillegg til 
overgangsboliger. 

Svært mange av fengselsstraffene er korte. Gjennomsnittet er 
noe over tre måneder, og omtrent halvparten av dommene 
er under to måneder. Kun en av ti dommer varer over ett år. 

Statistikk viser at over 20% blir dømt for nye kriminelle     
handlinger innen to år etter løslatelse. Dette er problematiske 
tall og disse gjengangerne er en økonomisk belastning. 

• 

• 

• 

• Lav sikkerhet

Fakta: Norges kriminalomsorg
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Motivasjon

“Det er frihetsberøvelsen som er straffen når vi setter folk i fengsel. Ut over 
det er oppgaven å gjøre folk i stand til å reise seg igjen etterpå. Mange av 
dagens fengsler er bygget etter Philadelphiamodellen som var moderne og 
nyinvinnende for sin tid. Men det er mer enn 150 år siden! Når vi bygger 
et fengsel [...] benytter vi en tidsmessig arkitektur som legger til rette for å 
gjennomføre straff som virker. “
                Knut Storberget, justisminister
                      2010

Den tradisjonelle fengselsarkitekturen i Norge er uvennlig og 
statisk.13 Under kategorien fengsel med lav sikkerhet, finner man 
det åpne fengselet som kan ses som et oppgjør med denne form 
for arkitektur. I et åpent fengsel vektlegges aktiviteter og fysiske 
omgivelser som bidrar til de innsattes rehabilitering.

“De fleste fengselene i Norge er gammeldagse og på kollisjonskurs med 
dagens straffeidelogi om rehabilitering”
                                    -Fri Fagbevegelse

Færre av de løslatte utfører nye kriminelle handlinger om de har 
mulighet til å opprettholde kontakten med familie under sonin-
gen.14  Oppgavens hovedformål er å skape gode soningsforhold hvor 
man som innsatt ikke blir flyttet langt fra sitt nærområde og isoleres 
fra samfunnet. Fortrinnsvis bør soningsforholdet gi mulighet for      
resosialisering og samtidig bidra positivt til lokalsamfunnet. Utover 
dette, kan et åpent fengsel avlaste eksisterende fengsler med hensyn 
til kapasitet, der hvor det er forsvarlig. 

Jeg vil derfor arbeide med et åpent fengsel. Programmet ønsker å 
belyse og diskutere hvordan dagens humanistiske menneskesyn 
kan gi verdige og gode soningsforhold. I tillegg til å sørge for de 
innsattes helbrede, skal det tas hensyn til omgivelsene og med mål 
om å kunne tilbakeføre noe godt til samfunnet. 

Oppgaven tar utgangspungt i å kunne tilby et soninsforhold til 
60 innsatte. Dette er å regne som en mindre institusjon som er          
økonomisk forsvarlig, uten å bli for stor. Den gode kontakt mellom 
innsatte og ansatte er de mindre fengslers styrke. Den dynamiske 
sikkerheten er viktig å ivareta for å få bedre rehabiliteringsforhold. 

Til venstre: Celle, Vollan fengsel, Trondheim, 1945
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Åpen Soning

“Fengsel med lavere sikkerhetsnivå (også betegnet som åpent fengsel) har 
færre  fysiske sikkerhetstiltak enn fengsler med høyt  sikkerhetsnivå og  
innsatte har ikke lov til å forlate området. Fengselsbygningene er låst om 
natten, men de innsatte låses ikke inn i cellene. Innsatte kan dele hus eller 
rom med andre.
Det legges stor vekt på muligheten for kontakt med det øvrige samfunn 
gjennom ulike typer utgang, besøksordninger og lempeligere kontrolltiltak. 
Det vil være lokale tilpasninger.”
    -Kriminalomsorgen

Det finnes 8 åpne fengsler i Norge. Et åpent fengsel har fleksible ram-
mer for de innsatte. De soner sin straff i en hverdagslig tilværelse, 
hvor følelsen av frihet og samhold mellom de innsatte og ansatte 
fremmes.16  Denne form for åpenhet vil kunne påvirke omgivelsene 
og man vil kunne oppleve institusjonens bidrag til lokalsamfunnet. 
Dette vil kunne motarbeide fremmedfrykt og stigma knyttet til 
denne typen institusjon.

Et åpent fengsel kan ha åpenhet på flere nivå. Man bør legge til 
rette for den interne åpenhet, med gode soningsforhold som skaper 
samarbeidsvilje og en positivitet hos de innsatte. Dette er bevist å 
fremme rehabiliteringsprosessen, hvilket er avgjørende for å hindre 
tilbakefall til kriminalitet etter endt soning. Den eksterne åpenhet 
er også en viktig faktor, da denne strekker seg ut til nærområdet 
og synliggjøre institusjonen for offentligheten. Å fremme det åpne 
fengselet som mer enn “et nødvendig onde”, gir de innsatte verdig 
soning og en følelse av medmenneskelighet. 

Særlig for åpne fengsel er fengselspersonalets tilstedeværelse. Dette 
er de mindre institusjonenes styrke. Menneskelige relasjoner sørger 
for dynamisk sikkerhet som fremmer rehabiliteringsprosessen.

Åpen soning er en soningstype man kan søke seg inn på om man 
er dømt for en mindre alvorlig kriminell handling. Man skal                 
godkjennes av kriminalomsorgen. Det kan også fungere som en     
utslusing og resosialisering for innsatte som har kortere tid igjen 
av sin dom. Det er et tilbud til innsatte som vurderes å ikke være 
til fare for omgivelsene, slik at en normalisert overgang tilbake til 
hverdagen muliggjøres ved møte med omverdenen under soning-
soppholdet.  
Til venstre: Sitkagran 

ÅPEN SONING
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Sandeid fengsel er et åpent fengsel som ligger i Vindafjord kom-
mune, to timers kjøring fra Haugesund. Fengselet har 88 soning-
splasser, hvor 8 er til kvinnelige innsatte og 52 ansatte. Opprinnelig 
var Sandeid en leir eid av Sivilforsvaret, totalt finnes det 4 slike an-
stalter i Norge.  

Sandeid ligger naturlig skjermet, med lange avstander til nærmeste    
bebyggelse.  Til gjengjeld ligger det i et skjønt naturområde, hvor 
det arrangeres fjellturer for de innsatte. 

Det arkitektoniske uttrykket bygger på den tradisjonelle norske 
byggeskikk, med trehus som hviler på en støpt grunnmur. Om man 
ikke er klar over bygningenes funksjon, kan det enkelt forveksles 
med en bondegård, med et stort indre gårdsrom med mye grønt og 
store bygningselementer som omkranser den. 

De innsatte har mange forskjellige oppgaver, og selger forskjellige 
typer tjenester og produkter. Daglige gjøremål består av arbeid på 
vaskeri, vedhugging, tømmerarbeid, og annen fysisk aktivitet. 

De fysiske avgrensniner i fengselet innebærer kun et 3 meter høyt 
gjerde, som inkranser området. Det er ikke synlig fra gårdsplassen, 
som  ligger på en topp, da gjerdet er satt nedenfor. Gjerdet kan ses 
som en hindring av impulsive rømningsforsøk, men er absolutt ikke 
umulig og overkomme. Soningstilbudet på Sandeid hviler på et 
tillitsforhold til de innsatte.17

Til venstre: Øverst: Plan Sandeid. Nederst: Sandeid fengsel

Aktiviteter Sandeid fengsel:
  • Pallespikring
  • Møbelproduksjon
  • Skogsarbeid
  • Vedopphugging
  • Lys støperi
  • Bilvask
  • Sveise
  • Grønt og vedlikehold
  • Snømåking
  • Vaskeri
  • Mekanikk 

Arealer Sandeid fengsel:
Produksjon/verksted:      960m2

Administrasjon/vakt:       230m2

Spisesal/kjøkken:              350m2

Boenheter:                          960m2

Lager/vaskeri:                   670m2

Treningslokale:                   85m2

Kontor/ansatte:                 370m2

Kontor/samtalerom:         150m2

Velferdslokale/bibliotek: 320m2

Totalt:                 4100m2

Grunden:              35000m2

Eksempel på åpent fengsel: Sandeid





23

Mitt besøk ved Sandeid fengsel

Det første som møter meg ved ankomst er en lukket metallport. På forhånd 
har jeg blitt fortalt det ville være mulig at porten vil stå åpen ved ankomst. 
Da dette ikke er tilfellet ringer jeg på klokken, forklarer mitt ærend og hvem 
jeg har avtale med. 
Jeg merker en underlig følelse av at det ville være en lettere ankomst om 
porten hadde stått åpen. Porten åpner til siden (og lukker igjen bak meg). 
Jeg kjører inn i en  liten rundkjøring, som fungerer som parkeringsplass for 
de ansatte. Det er ikke mye ekstra plass og bilen må stå nesten ute i veien, 
men man kan fremdeles komme  forbi med varelevering. Veien fortsetter 
videre inn til en større gårdsplass, men er sperret av en bom, og man skal 
ha klarering for å komme videre inn med kjøretøy.  

Det strømmer menn og noen få kvinner forbi meg, inn i et lite nærliggende 
trehus. Det ser ut som det skjer noe særlig på denne tiden av dagen. Noen 
minutter senere kommer en kvinnelig fengselsbetjent ut med et stykke       
papir som skal signeres på grunn av besøkendes taushetsplikt.

Ferdig signert og uten mobil eller kamera blir jeg ført videre inn i områ-
det. En av de eldre innsatte flirer av bilen som står parkert, han slenger 
en  kommentar; “Står nøkkelen i..?” Men stemningen er lett og munter, 
mange hilser og nikker. Noen av de innsatte holder likevel avstand og et par 
enkelte unngår øyenkontakt.  

Det er en særlig atmosfære. Mange forskjellige typer mennesker låst inne 
på et område.  Ingen her er ens, men her alle har det samme utgangspunkt 
og blir behandlet deretter. De skal fullføre sin dom og komme ut av metall-
porten, som frie mennesker med et bedre grunnlag.  

Jeg blir ført inn i en bygning hvor de innsatte ikke har adgang. Øverst 
på trappen, møter jeg Jan Helge, Sandeids fengselsleder, som er midt i en 
diskusjon. Jeg holder pusten. Han hilser blidt og tilbyr meg en kopp kaffe. 
Jeg starter spørsmålsrunden, får noen ja og noen nei, men det meste er 
utfyllende svar, med bekymringer, skryt, og erfaringer som har blitt            
samlet gjennom noen år i tjeneste. Etter en liten time har jeg fått de svar 
jeg var kommet for, og tiden er ute. Besøket reverseres da jeg blir fulgt over 
til bilen, håndhilser farvel og igjen møter metallporten som åpner opp, ut 
mot friheten. 

Til venstre: Ankomst Sandeid



HAUGESUND

BERGEN

STAVANGER
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Vestlandet

Haugesund er en by nord i Rogaland fylke, på Norges vestkyst. Byen 
ligger mellom Bergen og Stavanger.   Grunnet  Haugesunds behov 
for nye og bedre soningsforhold, vil prosjektet lokaliseres der. 

Vestlandet har mange forskjellige former for naturopplevelser. 
Man kjenner til de høye fjellene og de dype dalene som tar pus-
ten fra beskueren, og som inviterer mennesker fra hele verden til å 
komme å oppleve skuet. Det er også andre, mindre dramatiske, men       
fremdeles fantastiske opplevelser man kan oppsøke. Naturen kan 
være overveldende, allsidig og altoppslukende. Denne muligheten 
for fullstendig fordypelse, er noe jeg ønsker å ta fatt i, i løsningen av 
prosjektet. At naturen heler er ingen hemmelighet og med så mye 
natur er det en god mulighet å utnytte dette i planleggingen av en 
anstalt med et grunnleggende rehabiliteringsbehov.  

På Vestlandet i Norge har man tidligere har hatt agrikultur bestående 
av selvstendige små landbruk. I dag er det mer industrialisert, 
sentralisert og effektivisert. Dette resulterer i store landområder 
hvor vegetasjonen som tidligere har blitt holdt nede med sau, nå 
gror igjen med kratt og tett granskog. Dette skaper noen utfordringer 
med hvordan man opplever og  beveger seg i det norske landskapet. 
I lokalsamfunnet er det ofte opp til foreninger og ildsjeler å ved-
likeholde turområder. Mange steder er dette ikke nok og grønne 
tuneller og sitkagranskoger er et utbredt problem i regionen. 

Sitkagran er en uønsket type grantre som ble innført i Haugesund 
på 1800-tallet. Spesielt for denne type skog, er dens gode vekstvilkår 
på veskysten. Dette skaper en utfordring ettersom den vokser så 
tett at den ødelegger eksisterende økosystemer. Med nedgang og         
opphør i beite og slått får denne type natur raskt fotfeste, og sprer 
seg hurtig til omkringliggende arealer. Artsdatabankens Fremmede 
arter svartelistet sitkagran i 2012. 

Til venstre: Rogaland Fylke. Krysset markerer valgte sted i Haugesund.

STED



HAUGESUND
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Til venstre: Situasjonskart 1:40 000, sirkelen markerer prosjektets lokalitet.

Befolkning: 350 000

Været:
Gjennomsnittstemperaturer 
Vinter: 0,8° - 11°
Sommer: 13,4° - 16°
Regndager pr år: ca 220

Haugesund
   
Det planlegges et nytt fengsel i Haugesundsområdet. Haugesund 
fengsel er utdatert og lever ikke lenger opp til sitt behov, det er 100 
år gammelt og har kun 18 plasser. Dette fører til at de som blir dømt 
til soning ikke har en plass å sone. Ofte ser man seg tvunget til å 
løslate innsatte etter kortere tid, eller overføre dem til et annet feng-
sel for å sone. Et annet problem som kan oppstå på grunn av plass-
mangel er at de som skal i varetekt risikerer å plasseres på glattcelle 
(isolasjon). Dette er et brudd på menneskerettighetene. 

På listen over Norske byer med høy kriminalitet har Haugesund 
vært å finne blandt de øverste. Dette er bekymringsverdig, spesielt 
med    henblikk på antall soningsplasser i bykommunen. Det er flest 
vold og narkotika dommer. Denne typen domfelte er aktuelle pro-
filer til å sone i åpent fengsel, hvor man kan sørge for at dommen 
og tiden man sitter i fengsel, ikke har en konsekvens ut over selve 
soningsperioden.
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Til venstre: Situasjonsplan Tuastad, 1:7500

Tuastad

Stedet er utvalgt på bakgrunn av noen fysiske rammer som skaper 
naturlig avgrensninger. Det er god mulighet for å knytte seg på en 
eksiterende infrastruktur og et nærliggende lokalsamfunn. 

Området har tidligere fungert som turområde, da det ligger avsides 
nok til at man virkelig føler man er midt i naturen. I 2015 åpnet det 
en ny høyhastighets vei rett øst for turområdet, og avskar halvøya 
fra omgivelsene. I dag lukker området seg om seg selv med tett og 
vill natur. Da det ikke er lagt noen videre planer for dette området 
og det ikke lenger er et like populært tur sted, er det nok ikke lang 
tid før området blir fullstendig utilgjengelig. 

Hele området er ca 7 hektar, delvis avskåret av vann, og ellers 
avskjermet fra resten av området med et belte av skog og et høyere 
landskap. Området består av et stort mangfold trær, busker og plan-
tetyper, men står i fare for å gro igjen av sitkagran, som allerede har 
fått fotfeste på deler av halvøya. Området er kupert og regnes som 
typisk vestlandsnatur, hvor planter gror på klippegrunn.  

Regionale avstander:
Haugesund:    11 km
Bergen:          115 km
Stavanger:       72 km 

Lokale avstander:
Buss: 800 m
Tuastad Gård -Rusmottak: 2 km
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Tilstede på Tuastad

“Tuastad byr på mangfold og stillhet. Den tette granskogen avskjermer 
verden utenfor, og lyden av vind og fuglesang er fremtredende i freden. 
Luften er fylt av et samspill av forskjellige dufter fra planter og trær, 
myrvann og mose. Man kan sitte på en sten i timevis, og fremdeles oppdage 
nye planter, og er man heldig kommer det forbi et pinnsvin, eller enda, et 
rådyr.”
          Tanker fra stedet
            September 2016

“En tidlig morgen i September hersker det en troldsk stemning over 
halvøya Tuastad. Det glitrer i perledråper som henger klyngevis i edder-
koppenes spindelvev. Lave skyer pakker inn de øverste fjelltoppene, og jages 
først vekk når sola står tydelig i horisonten. Vannoverflatens skarpe linje 
skjules delvis i en svevende tåkedis. Det står klart hvor man har hentet 
inspirasjonen til de gamle sagn, og små barns frykt for nøkken og huldra, 
virker plutselig fornuftig. Det råder en tvil over dets fiktive karakter, luften 
er fullt med forventniger.”
          Tanker fra stedet
            September 2016

Til venstre: Tuastad: Vormedalsvatnet.
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FOTOREGISTRERING

Tuastad -Møtet mellom vann og berg





35

Tuastad -Gjengrodd sitkaskog
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Tuastad -Mangfolig økosystem
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Tuastad -Det åpne landskapet
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Tuastad -Kuppert terreng
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Arkitektonisk potensiale

God fengselsarkitektur kan ha en positiv påvirkning på rehabilit-
eringen av de innsatte.18

Sanselig potensiale
Fengselsarkitektur og fengselets materialer påvirker de som lever 
og arbeider der.19 Man lever sammen med, og interagerer med de 
materialer man omgås. Om man soner i fengsel, omgås man de 
samme omgivelsene hver dag, og det er desto viktigere at material-
iteten fremmer en taktil opplevelse  og en positiv tilværelse.
En del av en sanselige opplevelsen bør være å fremme en følelse 
av tilhørighet. Den perioden en innsatt sitter i det åpne fengselet, 
fungerer institusjonen som vedkommendes hjem, derfor bør den 
ikke fremmedgjøres i sitt utrykk. Åpenhet er et annet stikkord 
for den sanselige opplevelsen. Både for fangene, men også mot                
omgivelsene. 

Å bygge i naturen, setter noen krav til hvordan man tilrettelegger 
for en symbiose mellom arkitektur og omgivelser. Man kan tillate 
at arkitekturen står frem i landskapet og synliggjør dets motiv, eller 
man kan føye seg etter naturens prinsipper, og sette et så lite spor 
som mulig.

Eksisterende fengselsarkitektur viser tydelig at de er en institusjon i 
sitt formspråk: Et sted hvor man samler mennesker som skiller seg 
ut fra samfunnet, og som har særlige behov. Når man ser videre på 
de åpne fengslene endrer dette seg. Den velkjente fengselsmuren 
blir mindre fremtredende, noen ganger ikke eksisterende, og byg-
ningene blir mindre institusjonalisert. 
Arkitekturen adapterer et annet utrykk, ord som gårdssamfunn og 
leir kan brukes til å beskrive åpne fengsler i dag. 

Temaer som daglige gjøremål og sosialt samhold er viktig. Arkitek-
turens hovedoppgave er å sørge for brukerens frihetsberøvelse.
Denne rollen bør utfordres slik at institusjons-stempelet minskes. 
Brukeren skal ha en fornemmelse av frihet til å leve i fangenskap. 
Man bør unngå å skape lukkede murer og klaustrofobiske rom, men 
heller henter inn omgivelsene og gi de innsatte mulighet til å skue 
over et variert landskap. 

Til venstre: Tuastad. -Sitkaskog

OPPGAVEN
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Historisk potensiale
Fengselsarkitekturen har en lang historie og er et behov som alltid 
vil eksistere. Med utgangspungt i åpent fengsel har vi mulighet til å 
tenke nytt i forhold til den eksisterende typologi, og binde sammen 
lokalsamfunn og institusjon.

Lokalt potensiale
En fengselsinstitusjon kan skape nye arbeidsplasser, og muliggjør 
samarbeid med andre institusjoner i nærområdet.  Ut over dette er 
det et potensiale i å bruke naturen i de insattes rehabilitering. 
Området er kjent for sine velbrukte turstier. En del av disse står til 
fremtidig gjenngroing, og vedlikehold av stiforløp er nødvendig. 
Bekjempelse av Sitkagran er et bidrag til områdets naturpleie. 

Logistisk muligheter
Valgte sted ligger i nærheten av en god infrastruktur som knytter 
sammen Bergen, Haugesund og Stavanger, hvilket muliggjør bedre 
besøksforhold, med buss og bil. Det er også lettere å transportere de 
innsatte i rettssammenheng, eller om de f.eks skal ut å arbeide i et 
område som ligger lenger vekk en den umiddelbare avstand. Dette 
muliggjør et mer omfattende samarbeid med lokalsamfunnet.  

Tektonisk potensiale
Det stilles krav til sammenheng mellom form og funksjon, for å 
gjøre de ansattes arbeidsforhold så gode som mulig. Videre stilles 
det krav til det tektoniske uttrykk. 
En særlig viktig sone er overgangen mellom offentlig og privat.        
Å sørge for en noenlunde skjermet boligsituasjon gjør at de innsatte 
kan føle seg mer hjemme i fengselet.  

Oppgaven stiller spørsmål til dagens tilbud i kriminalomsorgen, 
og den måten de løser den nåværende situasjon på. Den stiller seg 
også kritisk til institusjonens arkitektoniske kvaliteter, og vil forsøke 
å gi et bud på et annerledes soningsopphold, som rettferdiggjør          
straffeloven. 

Til venstre: Ankomst Hassel fengsel, åpen soning
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Brukere

“Kriminalpolitikken bygger på humanitet, rettssikkerhet og likebehandling. 
En fengselsstraff skal være berøvelse eller innskrenkning av frihet, ikke tap 
av andre grunnleggende menneskerettigheter. Kriminalomsorgen utøver 
stor makt over enkeltmennesker, og et fengsel er på mange måter et lukket 
samfunn. Derfor legger kriminalomsorgen vekt på åpenhet og innsyn.“

                          -Kriminalomsorgen

Når man designer et åpent fengsel er det tre forskjellige                               
brukergrupper man skal ta særlig hensyn til: 

Innsatte 
Da det åpne fengselet skal fungere som et midlertidig hjem, er det 
særdeles viktig at institusjonen ikke fremmedgjøres i sitt utrykk. 
De innsatte har rett på privatliv, med en liten cellebolig, men det 
vektlegges også det sosiale, og deltagelse i daglige gjøremål.             
De innsattes hverdag skal være så nær normalen som mulig, og                  
velger ved ankomst hvilke aktivitetstilbud de ønsker å delta i under          
soningen.

Ansatte 
De ansatte er et av de viktigste midlene i de innsattes rehabiliter-
ing og det er ofte flere ansatte enn innsatte i et fengsel. De ansattes 
tilstedeværelse er grunnlaget for en dynamisk sikkerhet i det åpne 
fengselet, samtidig er det viktig at arkitekturen ivaretar sikkerhets-
messige hensyn slik at de ansatte føler seg trygge. 

Besøkende
Ankomsten er usedvanlig viktig i et åpent fengsel: Førsteinntrykket 
spiller stor rolle for oppfattelsen av hele institusjonen. 
Det vektlegges normalisert besøksforhold og gode besøksrom som 
tar hensyn til de innsattes familie, spesielt barna. Det er en fordel å 
kunne tilby besøksboliger til familiemedlemmer.

Til venstre: Celle, Norgerhaven i Holland



Fjerne søppel i naturen

Gjenåpning af gjenvoksede stier Opprydning etter stormvær

Reparasjon av demning Redusere spredning av Sitka-gran

Forhindre gjørmeutvikling
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Aktivere og naturpleie

“Færre løsladte begår ny kriminalitet, når de tilegner sig en sundere     
livsstil.”
                             -Kriminalforsorgen

De innsatte skal tilbys noen aktiviteter som henvender seg ut til      
offentligheten, synliggjør fengselets rolle, og som gir noe tilbake til 
samfunnet. 

Som et av aktivitetstilbudene i det åpne fengselet skal de innsatte 
ha mulighet til utendørs opphold. Forslag til aktivitetet kan være 
turer i nærområdet, fjerning av søppel, opprydning etter stormvær, 
reperasjon og vedlikehold av tursier, åpning av gjenngrodde sti-
forløp og bekjempelse av sitkagran. Disse oppgavene er generelle, 
og kan også utføres andre steder i regionen. Andre viktige tilbud 
i et  åpent  fengsel  kan være  utdanning,  fysisk   aktivitet,  kurs,   
fritidsaktiviteter og produksjon. 

Jeg ønsker å ta utgangspunkt i det påvirkningsforholdet som           
ligger i mellom mennesket og naturen, og kropp og sinn. Å utnytte 
naturen til å forbedre fangenes syn på egen tilværelse, på en slik 
måte at det også blir en løsning på noen opplevelses-scenarioer og                
økoklimatiske forhold i den norske natur. 
Denne form for vedlikehold av natur og turområder vil skape en 
positiv link til fengselet. 

På bakgrunn av dette stilles en arkitektonisk oppgave, som tar        
utgangspunkt i den overordnede diskusjon, og hvordan arkitektur 
og natur kan skape gode soningsforhold for de innsatte. 

Til venstre: Eksempel på naturpleie og tursti-bearbeidning



ankomst

administrasjon

besøksfasiliteter

fellesområder

bolig

Romdiagram
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Veiledende romprogram
med forbehold om endringer

Ankomst og skjærmet enhet            150m2

Ankomsten henvender seg til de besøkende og skal har gode  
besøksrom. Plasseres i relasjon til administrasjonen. 
-Ankomstsone, visitasjonsrom, wc innsatte, effektlager, besøksrom, hc/wc, 
Skjermingsenhet med bad

Administrasjon             150m2

Arbeidsplass for driftsansatte og tilknyttet funksjoner som lege, 
psykepleier og psykolog. Administrasjonen hendvender seg mot de 
innsatte.
-Garderobe kvinner/menn, kontorlokaler, lager sikkerhetsutstyr, hc/wc, 
nattevaktlokale m/baderom, møterom, te-kjøkken med spiseplass, 
restitusjonsrom, printerrom, teknikkrom

Fellesområder             700m2

Det vektlegges gode fellesområder og mulighet for sosialt samhold 
blandt de innsatt. Variasjon i romlighetene kan understreke dets 
bruk og atmosfære. 
-Oppholdsrom, kjøkken, kjølig lager, spisesal, verkstedslokale, garasje, 
grovverksted, lesesal/undervisningslokale, bibliotek, samtalerom, vaktrom, 
vaskerom, tøylager, bøttekott, wc/hc, treningslokale, omkledning, dysj, wc

Bolig             1000m2

Gode boforhold med små private celler, og fellesrom inklusiv kjøk-
ken, stue og bad, pr 4-6 værelse, fokus på felleskap. Det bør være en 
relasjon mellom bolig og natur.
-Soveværelse, stue/kjøkken, baderom, hc/wc

Besøksfasiliteter             100m2

Skal sikre trygge og imøtekommende besøksforhold for de                       
insattes familie, med mulighet for overnatning for 2 mindre              
grupper besøkende.
-Stue/kjøkken, 2x soveværelse, mindre værelse, bad/wc

Totalt               2100m2
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Avleveringsformat

Prosjektet vil ta form gjennom tre overordnede fokusområder: 
Sted, bygning og tektonikk. Avleveringslisten er veiledende, og kan 
endres i prosjektperioden.

Område og grund
Her arbeides det med de overordnede strategiske overveielser med 
hensyn til infrastruktur og bygningens plassering i landskapet. 
Fotoregistrering og opplevelse av stedet er relevant. 

Situasjonsplan 

Grund og bygning
Her arbeides det med bygningens overordnede grep, den indre or-
ganisering og utforming av enkeltdeler i relasjon til deres plassering 
og helhetsinntrykk.

Plan og snitt
Plan, snitt og oppstalt

Bygning og detalje
Her arbeides det med fokus på tektonikk og detalje.

Delsnitt
Detalje 

Fysiske modeller
Skissemodeller
Endelig modell 

Romlige illustrasjoner 
eksteriør og interiør

1:2000

1:500 
1:200
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