STORSTRØM FÆNGSEL
Bygherre: Direktoratet for
Kriminalforsorgen
Byggeår: Marts 2015 - maj 2017
Entrepriseform: Fagentreprise
Omfang: 34.896 m2
Arkitekt: C.F. Møller A/S
Ingeniør: Rambøll Danmark A/S

Nyt stort højsikret statsfængsel til 250
indsatte beliggende på Nordfalster
Danmarks sikreste fængsel med et bygningsareal på
omkring 35.000 m2 omgivet af en halvanden kilometer
lang og 6 meter høj mur, der omkranser de 170.000 m 2
store fængsel

nedhængte lofter – akustikpudsede gipslofter,
hygiejnelofter, mineraluldslofter, træbetonplader, faste
gipslofter, stållofter perforerede og sikkerhedslofter.

Fængslet er disponeret som en landsby i et stjerneformet
anlæg med bygninger i 1 eller 2 etager. Fængslet
beståraf 10 bygninger, herunder fire normalafdelinger,
en særligt sikret afdeling, et kulturhus, en kirke og
særlige besøgsafsnit og en sportsplads. Rundt om
fængslet er der en halvanden kilometer lang og 6 meter
høj ringmur.
Hver enkelt bygning i det samlede kompleks har sin egen
identitet. Fængslet udgør hele den indsattes verden, og
forskellige bygningsudtryk er en vigtig del af den
indsattes oplevelsesunivers.
Der er etableret kælder under nogle af bygningerne samt
en underjordisk gangtunnel fra en særligt sikret afdeling
til besøgsafdelingen. Udenfor det sikrede område er
personalehus og garager placeret.
Indvendig komplettering af nyt byggeri
Jakon var fagentreprenør på kompletteringsentreprisen
der omfattede tømrer, maler, inventar, gulv, glasvægge
og køkkener.
Jakons egenproduktion bestod af
- halvtage og beklædninger, lette etagedæk, indervægge
i gips/stål, indvendige døre/ dørpartier og vinduer,
indvendige luger og lemme, bevægelige indervægge,
Side 1 af 2

STORSTRØM FÆNGSEL
fortsat
Øvrige arbejder
Inventar - lager-, kompakt- og vægreoler, fast inventar til
køkkener og vaskerum, borde, hylder samt bænke,
gardinstænger, inventar til kirkerum, specialskranker,
glasvægge.
Gulvarbejder - sportsgulve m. opstrengning og inventar/
udstyr, måtterammer m.m., opbyggede gulve, belægninger
på gulve og trapper, epoxygulve.
Malerarbejde - div. malerarbejder på betonvægge/lofter,
gipsvægge/lofter samt varmerør, radiatorer dørplade m.m.,
div. udsmykningsarbejder.
Særlige sikkerhedskrav
Byggeriet af et fængsel stiller helt særlige krav mht.
sikkerheden, som skal tilgodeses for at undgå undvigelser fra
fængslet og for at opnå sikre afsoningsforhold for de indsatte
og et sikkert arbejdsmiljø for personalet. Det er vigtigt, at der
ikke gås på kompromis med disse krav.
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