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Sammendrag 

Oppdrag og bakgrunn 
Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har gitt Statsbygg i oppdrag å gjennomføre tomtesøk og 
lokaliseringsanalyse for nytt Oslo fengsel. Hensikten med lokaliseringsavklaringen er å gi et godt 
beslutningsgrunnlag for tomtevalg. 
Fengselet skal erstatte dagens fengsel på Grønland og ha plass til mellom 200 og 300 innsatte. Det 
prosjektutløsende behovet er at dagens tilstand ved Oslo fengsel er så kritisk at fengselet står i fare for 
å bli stengt. KVU og KS1 har begge anbefalt konseptet «nybygg på ny tomt», og dette er lagt til grunn 
for arbeidet. Tomtesøk og lokaliseringsavklaring bygger videre på tidligere gjennomførte prosesser. 
Statsbygg har også tidligere gjennomført tomtesøk og lokaliseringsavklaring (2019/2020) og anbefalt at 
nytt Oslo fengsel ble samlokalisert med dagens kvinnefengsel på Bredtveit. Dette alternativet er 
tidligere stilt i bero på grunn av svært høy reguleringsrisiko. Bredtveit er referanse alternativ i 
samfunnsøkonomisk analyse.    

Lokaliseringskriterier, metode og aktuelle tomter 
JD har aktivt gått ut og bedt kommuner foreslå tomter. Det er søkt etter tomter i det private markedet, 
og tidligere tomtetilfang er gjennomgått på nytt. Nytt Oslo fengsel skal kunne brukes til både varetekt og 
dom. På grunn av at Oslo fengsel har en høy andel varetektinnsatte som medfører mye transport i 
forbindelse med fremstilling og avhør, er kjøreavstand til Oslo tinghus et viktig vurderingskriterium. Det 
er behov for 290 plasser, men 76 av disse planlegges bygd på Ullersmo. Nytt Oslo fengsel må dermed 
ha kapasitet til 214 plasser. Det er søkt etter tomter på minst 65 mål, og med maksimal kjøreavstand på 
45 minutter til Oslo sentrum. I Oslo kan det vurderes noe mindre tomter. Minste tomtestørrelse er økt 
fra forrige prosess, da 35 mål som det ble søkt etter sist har vist seg for lite. I tillegg er Statsbygg bedt 
om å vurdere muligheten for fremtidig utvidelse av fengselet, samt å innlemme dagens plasser i 
Drammen fengsel. Funksjons- og arealveilederen for fengselsbygg legges til grunn, men må tilpasses 
stedlige forhold.  
Statsbygg mottok 51 tomteforslag fra private og kommuner, og 21 av disse oppfylte inntakskriteriene 
om kjøretid og minste tomtestørrelse. I tillegg ble 4 tomter fra forrige runde vurdert på nytt. Totalt 25 
tomter ble vurdert etter kriterier knyttet til egnethet, risiko og kostnad. Følgende fem tomter ble rangert 
høyest og er vurdert i samfunnsøkonomisk analyse:   

• Maria Dehlis vei, Haugenstua, Oslo, Gnr/bnr: 104/3 (nr 211 i kartfigur 2.5)

• Trollåsveien 8, Mastemyr, Nordre Follo, Gnr/bnr 239/141 (nr 224 i kartfigur 2.5)

• Dal forsøksgård, Heggedal, Asker, Gnr/bnr 70/35 (nr 58 i kartfigur 2.5)

• Solvang, Lier, Gnr/bnr 161/26 (nr 136 i kartfigur 2.5)

• Kroksrud, Ullensaker, Gnr/bnr 27/3 (nr 213 i kartfigur 2.5)

Bredtveit, Oslo, Gnr/bnr 91/1 (nr 77 i kartfigur 2.5) er referansealternativ i den samfunnsøkonomiske 
analysen.  
Tabellen på neste side viser vurdering av de ulike tomtene, etter vurderingskriteriene. Tabellen må 
forstås som en forenklet framstilling- og stikkordene utfyller kategorisering med farger. Vekting av de 
ulike kriteriene framgår ikke av tabellen.  
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Tabell 1: Vurdering av aktuelle tomter etter vurderingskriteriene. Vekting av de ulike kriteriene framgår ikke av tabellen 

Samfunnsøkonomisk analyse 
Transportkostnad er vurdert som en prissatt virkning, og er en viktig faktor i samfunnsøkonomisk 
analyse (SØA). Transportkostnad gjør at de sentrale tomtene rangeres høyt til tross for høyere tomte- 
og/eller byggekostnader.   
Bredtveit er referansealternativ i SØA, og kommer samlet best ut i analysen. Bredtveit er blant de beste 
på prissatte virkninger, scorer best på ikke-prissatte virkninger og gir i tillegg et nytt kvinnefengsel med 
forbedrede forhold for kvinnene. KDI har gjort en ny vurdering som viser en besparelse på inntil 20 
årsverk som følge av samdrift og mer effektiv drift av kvinnefengselet, som ikke er inkludert i de 
prissatte virkningene. Denne besparelsen vil styrke lønnsomheten i Bredtveit- alternativet ytterligere (ca 
400 mill. i nettonåverdi).  

Saksnummer: 2021/ 309

Kommune Oslo Nordre Follo Asker Lier Ullensaker Oslo 

Navn Maria Dehlis vei Mastemyr Heggedal Solvang Kroksrud Bredtveit 

Egnethet 

Fengselet har 
god 
tilgjengelighet       

16 min kjøretid og god 
kollektiv. God regional 
dekning av 
fengselsplasser 

18 min kjøretid og god 
kollektiv. God regional 
dekning av 
fengselsplasser 

30 min kjøretid, lav 
kollektiv.  
Gir god regional 
dekning av 
fengselsplasser 

26 min kjøretid og 
middels kollektivdekning. 
God regional dekning av 
fengselsplasser 

33 min kjøretid, ingen 
kollektiv. Bidrar ikke 
til regional dekning av 
fengselsplasser 

16 min kjøretid og god 
kollektiv. God regional 
dekning av 
fengselsplasser 

Egnethet 

Nytt fengsel skal 
stå klart så snart 
som mulig (mål 
2028) 

Risiko for tidkrevende 
reguleringsplanprosess  

Risiko for tidkrevende 
reguleringsplanprosess  

Normal tid til 
regulering og 
bygging 

Svært usikker fremdrift 
for regulerings- 
planprosess  

Normal tid til 
regulering og bygging 

Risiko for tidkrevende 
reguleringsplanprosess  

Egnethet 

 Fengselet har 
tilstrekkelig 
kapasitet 

Mulighet for 214 
plasser, men liten 
tomtestørrelse 
utfordrer (47 daa) 

Egnet for 214 plasser, 
men ikke utvidelse 

Mulig å utvide 
utover 214 plasser, 
evt inkludere 
plasser fra 
Drammen 

Mulig å utvide utover 214 
plasser, evt. Inkludere 
plasser fra Drammen 

Egnet for 214 plasser, 
men ikke utvidelse 
(med mindre dagens 
åpne soning flytter) 

Egnet for 214 plasser, 
men ikke utvidelse (med 
mindre kvinnefengselet 
flytter) 

Egnethet 

Fengselet kan 
bygges effektivt 
og fleksibelt 

Mange begrensninger 
gir lav fleksibilitet 
(byggeforbudssoner 
og kvikkleire)  

Fengsel kan langt på 
vei bygges i tråd med 
arealveileder 

Stort tomteareal 
gir god fleksibilitet 
selv om matjord 
unngås  

Stor og fleksibel tomt 

Grunnforhold 
begrenser, men 
likevel tilstrekkelig 
fleksibilitet og plass 

Gode muligheter: Stor 
tomt, men arealbeslag 
bør begrenses av hensyn 
til friområder 

Egnethet 

Fengselet gir 
tilfredsstillende 
forhold for 
innsatte 

Liten tomt gir lite 
uteareal. Mulig å 
skjerme mot støy.  

Gode muligheter, men 
mye støy (E18) krever 
god skjerming 

Gode muligheter 
for gode 
utearealer og 
aktivitet 

Gode muligheter for gode 
utearealer og aktivitet 

Gode muligheter for 
gode utearealer og 
aktivitet 

Muligheter for gode 
utearealer og aktivitet- 
avhengig av arealbeslag  

Egnethet 

Fengselsformål 
er i tråd med 
overordnede 
planer 

Regulert til næring 

Regulert til næring. 
Politisk ledelse 
vurderer at fengsel er i 
strid med k-plan.  

Avsatt til LNF, men 
kommunen 
foreslår 
formålsendring i k-
plan 

Avsatt til næring i kplan. 
Formannskapet peker på 
tomten som eneste 
aktuelle tomt i Lier.  

Avsatt til 
tjenesteyting i kplan 

Arealbytte forutsettes 
mellom regulerte 
fengselsområder og 
friområder. 

Egnethet 

Fengselsformål 
er ikke i strid 
med viktige 
verdier eller 
hensyn 

Endret bruk vil gi lite 
negative konsekvenser 
(ifht dagens bruk) 

Tomta blir utilgjengelig 
for bruk (randsonen 
brukes i dag) 

Verdifull matjord 
kan unngås, men 
noe nedbygging av 
grønne arealer må 
påregnes.  

Små konflikter utover 
nedbygging av ubebygde 
arealer 

Lite konfliktfylt utover 
nedbygging av 
ubebygde arealer 

Flere hensyn. Nedbygging 
av friområder bør 
begrenses så mye som 
mulig 

Risiko 

Reguleringsrisiko Middels/normal 
reguleringsrisiko 

Høy risiko. 
Kommunestyret har 
erklært seg negative til 
fengsel på tomten. 
Stor lokal motstand 

Middels, men 
endring av 
arealformål i kplan 
som foreslått av 
kommunedirektør 
vil redusere risiko 

Reguleringsrisiko er særlig 
knyttet til framdrift og 
avhengigheter til 
overordnet plan 

Lav reguleringsrisiko 

Høy reguleringsrisiko (lav 
sannsynlighet for positivt 
planvedtak med mindre 
politiske holdninger 
endres). Stor lokal 
motstand  

Risiko 
Grunnerverv Tomteforslaget er spilt 

inn av grunneier 

Grunneier har uttalt 
seg negative til salg og 
opsjon. 

Tomt i Statlig eie, 
men ikke i bruk av 
staten 

Konstruktiv dialog med 
grunneier I Statsbyggs eie I Statsbyggs eie 

Risiko 
Naturfare og 
grunnforhold  Kvikkleire på tomten Ingen kjente  Grunnforhold bør 

undersøkes Ingen kjente  Kvikkleire (undersøkt)  Ingen kjente  

Kostnader 

Kostnader for 
grunnerverv Høy ervervskost Høy og usikker 

ervervskost Lav ervervskostnad Høy ervervskostnad Eies av Statsbygg Eies av statsbygg 

Kostnader 

Kostnader bygg- 
og utomhus 

Høye byggekostnader, 
blant annet sikring av 
grunn 

Normale 
byggekostnader 

Normale 
byggekostnader 

Trolig omfattende 
rekkefølgekrav (usikkert 
omfang)  

Normale 
byggekostnader 

Hensyn til stedlige forhold 
øker kostnad. Men 
kostnad pr plass (inkl 
kvinneplasser) er 
akseptabel. 



 5 AV 60 

Det omfattende tjenestetilbudet som finnes i dagens Oslo fengsel, herunder et av landets beste tilbud 
innen spesialisthelsetjenesten vil neppe kunne etableres i samme omfang og kvalitet utenfor Oslo innen 
rimelig tid. Forholdet er vurdert som en ikke- prissatt virkning (under forhold for innsatte) der Oslo- 
tomtene scorer høyere, enn tomtene utenfor Oslo kommune. Kvalitet på utendørs aktivisering er et 
annet forhold av betydning for innsatte som også vurderes som en ikke prissatt virkning der 
Haugenstua scorer lavt som følge av liten tomt.  
Lier kommer dårligst ut av tomtealternativene blant annet som følge av kostnader knyttet til krav om 
kryss over E18. Om det ikke vil stilles krav om dette, kommer Lier ut på linje med de andre 
alternativene. Dette er imidlertid lite trolig.  
Bredtveit kommer samlet sett best ut av samfunnsøkonomisk analyse. Lier kommer dårligst ut blant 
annet fordi det sannsynligvis vil komme store kostnader til rekkefølgekrav. Usikkerheten i de prissatte 
og de ikke-prissatte virkningene gjør det vanskelig å rangere de øvrige tomtealternativene i 
samfunnsøkonomisk analyse.  

Politiets ressursbruk 
Politiets ressursbruk til transport slik det er estimert av Oslo politidistrikt (OPD) har store forskjeller 
mellom tomtene i og utenfor Oslo. Politiet har som hovedregel ansvar for transport av varetektsinnsatte, 
mens kriminalomsorgen har ansvar for transport av domsinnsatte. I dag utgjør transportoppdrag 70 
årsverk i OPD, og i tillegg trengs det kjøretøy.  En stor andel av transportene er til og fra Oslo tingrett, 
og de alternative tomtene vil medføre behov for økte bevilgninger og flere ansatte. Konsekvensen av å 
ikke øke antall årsverk vil være redusert politikraft inn mot patruljetjeneste/beredskap/etterforsknings 
kapasitet ved OPD.  
Sammenlignet med dagens situasjon har Politiet estimert behov for ytterligere 12 årsverk og 3 ekstra 
kjøretøy, tilsvarende årlig ekstrakostnad på 17 millioner kroner, for lokalisering på Bredtveit eller 
Haugenstua. Ved en lokalisering på Mastemyr/ Nordre Follo, er ekstrabehovet estimert til 18 årsverk, 4 
ekstra kjøretøy og en årlig ekstrakostnad på 25 millioner kroner. Ved en lokalisering på 
Kroksrud/Ullensaker eller Solvang/Lier er ekstrabehovet estimert til 24 årsverk, 4 ekstra kjøretøy og en 
årlig ekstrakostnad på 35 millioner kroner. For Heggedalstomten er årlige ekstrakostnader estimert til 
43 millioner kroner basert på 30 ekstra årlige årsverk og 5 flere kjøretøy. 

Vurdering og anbefaling 
Tidligere, og pågående prosess har vist at det er krevende å finne egnet tomt for nytt Oslo fengsel. 
Ulike behov, og kriterier som dels kan oppleves motstridende- som at fengselet er relativt 
arealkrevende og samtidig trenger god tilgjengelighet gjør det utfordrende å finne egnede tomter. I 
tillegg oppfattes fengselsformål kontroversielt noen steder og møter mye motstand lokalt, samtidig som 
andre lokalsamfunn sterkt ønsker seg nye, statlige arbeidsplasser i form av fengselsetablering. Disse 
forholdene påvirker framdrift og reguleringsrisiko.  
Det er usikkerhet og risiko ved samtlige tomter som gjør at det for flere av alternativene vil være uheldig 
å låse seg til et alternativ. Bredtveit vurderes samlet som best og er derfor fortsatt anbefalt 
tomtealternativ for nytt Oslo fengsel under forutsetning at det er realiserbart (mulig å få vedtatt 
reguleringsplan). To av tomte-alternativene kan også inkludere plassene i Drammen, og Heggedal er 
det beste alternativet av disse.   
Statsbygg anbefaler at det gjøres nødvendige avklaringer før det fattes beslutning om tomt, og at 
oppdrag om OFP avventer beslutning om tomtevalg.  
Det anbefales å prioritere følgende avklaringer:  

• Avklare om det er politisk vilje til å få en vedtatt reguleringsplan for nytt fengsel på Bredtveit
enten som kommunal eller statlig arealplan. Avklaringene krever politiske prosesser, og bør
prioriteres høyt.

Med mindre Bredtveit besluttes, bør man i lys av usikkerheten utrede aktuelle tomter mer før endelig 
tomtevalg:  
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• Politiets ressursbruk til transport slik det er estimert av OPD har store forskjeller mellom
tomtene i og utenfor Oslo. Før det eventuelt besluttes en tomt med lang kjøreavstand (Lier,
Kroksrud eller Heggedal) og forventet høy ressursbruk for politiet, bør dette forholdet
vurderes nærmere slik at konsekvenser er tilstrekkelig belyst.

• Asker kommune vil på eget initiativ foreslå arealendring av Dal gård (Heggedal- tomten) i
pågående kommuneplanrullering. Det anbefales å følge denne prosessen tett, og vurdere
høringsforslaget når Asker kommune legger kommuneplanen ut på offentlig ettersyn.
Grunnforhold på tomten bør undersøkes tidlig om tomten vurderes som aktuell.

• For de øvrige fire tomtene anbefales det å opprettholde dialog med grunneier (gjelder Lier,
Mastemyr og Haugenstua), og aktuell vertskommune for at alternativene skal holdes åpne i
påvente av beslutning.

o Mastemyr har store usikkerheter. Tomten vurderes i likhet med Bredtveit å ha høy
reguleringsrisiko, i tillegg er tomteerverv og tomtekostnad usikkert. Usikkerhet
knyttet til mulig tomtepris og prosess bør avklares først. Det bør etableres dialog
med kommunen for å avklare mulighet for om de likevel vil stille seg positive til et
fengsel på tomten, men dette vurderes lite sannsynlig i lys av ferske politiske vedtak
om saken.

o Haugenstua bør holdes varm i påvente av avklaring om Bredtveit, ettersom dette er
eneste alternativ til Bredtveit i Oslo. Statsbygg anbefaler å opprettholde dialog med
grunneier og Oslo kommune, men avvente ytterligere utredninger inntil videre.

o Lier er det eneste alternativet til Heggedal som kan erstatte plassene i Drammen
fengsel. Tomtealternativet har stor usikkerhet knyttet til fremdrift, rekkefølgekrav og
kostnader for trafikktiltak (Kryss E18). Det anbefales å opprettholde kontakt med
kommune og grunneier, samt etablere kontakt med veimyndighet for å forsøke å
redusere usikkerhet innen rimelig tid.

o Avklaringer knyttet til behov for midlertidigheter for Kroksrud kan foreløpig vente da
dette ikke avhenger av eksterne eller er tidskritisk. Det vurderes som tilstrekkelig å
opprettholde dialog med Ullensaker kommune om dette alternativet inntil videre.

Det anbefales også at Statsbygg som videre arbeid utarbeider klimagassberegninger for de ulike 
tomtealternativene, og at det vurderes om SØA skal oppdateres i tråd med nye retningslinjer som 
gjelder fra 1.1.22 når klimagassutslipp er beregnet.   
Fordi det er tidskritisk å få en løsning for nytt Oslo fengsel bør beslutning om tomt tas før sommeren 
2022. 
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1. Bakgrunn og grunnlag

1.1. Oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet 
Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har i brev datert 9.6.2021 gitt Statsbygg i oppdrag å 
gjennomføre tomtesøk og lokaliseringsanalyse for et nytt Oslo fengsel.  
Følgende forutsetninger framgår av oppdragsbrevet:  

• Statsbygg bes gjennomføre nytt søk etter nye tomter for et nytt fengsel utenfor Oslo.

• Tomten bør i utgangspunktet ha kapasitet for drift av 200-300 fengselsplasser med mulighet for
fremtidig utvidelse.

• Det estimerte samlede behovet for fengselsplasser i KVU og KS1 er 290 fengselsplasser.
Planlagt utvidelse av Ullersmo vil redusere kapasitetsbehovet med 76 fengselsplasser.

• Kapasitetsbehovet for nytt Oslo fengsel bør også ses i sammenheng med avvikling av
Drammen fengsel, som i dag har 54 fengselsplasser på høyt sikkerhetsnivå.

1.2. Bakgrunn 
Behov for et nytt fengsel og konseptvalg 
Oslo fengsel ligger i dag på Grønland og har kapasitet til 243 plasser. Statsbygg overtok 
forvaltningsansvaret for Oslo fengsel i 2009. Prosjektutløsende behov er begrunnet i følgende to 
forhold:  

• Den tekniske tilstanden ved Oslo fengsel er så kritisk at driften ved fengselet trolig vil opphøre
innen kort tid.

• En stenging av Oslo fengsel vil gi underkapasitet av varetektsplasser i Oslo.

JD har gjennomført en konseptvalgutredning (KVU) og påfølgende ekstern kvalitetssikring (KS1 trinn 
én) for Oslo fengsel. Det ble besluttet at konseptet «nybygg på ny tomt» skulle legges til grunn for 
videre utredning.  

Tidligere avklaringsfase 
Statsbygg gjennomførte i 2019/20 en avklaringsfase på oppdrag fra JD (oppdragsbrev av 23.8.2019)   
for konseptet «nybygg på ny tomt». Oppdraget inkluderte lokaliseringsanalyse for å søke etter og 
utrede mulige tomtevalg for nytt Oslo fengsel. OFP-rapport med lokaliseringsanalyse ble ferdigstilt i 
mars 2020. Det ble anbefalt en lokalisering på Bredtveit for et fengsel med 290 plasser + 50 
kvinneplasser. Den etterfølgende eksterne kvalitetssikringen (KS1 trinn 2) var ferdig i juni 2020 og 
opprettholdt anbefaling om konseptet «nybygg på ny tomt» med Bredtveit som lokasjon.  
Oslo kommune har både på politisk og administrativt nivå uttrykt seg negativt til nytt Oslo fengsel på 
Bredtveit som erstatning for Grønland, og reguleringsrisikoen for Bredtveit vurderes som svært høy. Det 
har til nå ikke vært ønske om en statlig reguleringsplan. Videreutvikling av Bredtveit-alternativet har 
derfor blitt lagt på is.   
I mellomtiden fikk Statsbygg et tilleggsoppdrag (oppdragsbrevet av 08.11.2020) om en revidert OFP for 
et annet alternativ fra KVU: OFP for rehabilitering av Grønland + Ullersmo (alternativ K4A fra KVU) ble 
levert april 2021.  

Nytt oppdrag om tomtesøk og lokaliseringsanalyse  
Den 9.6.2021 mottok Statsbygg et nytt oppdragsbrev fra JD om å gjennomføre et nytt tomtesøk og 
lokaliseringsanalyse. I oppdragsbrevet framgikk det at alternativet nytt Oslo fengsel på Bredtveit stilles i 
bero, mens vurderinger av nybygg og rehabilitering på Grønland avsluttes.  
Oppdraget omfatter også forprosjekt for utvidelse av Ullersmo med 76 nye fengselsplasser og 
grunnundersøkelser på Kroksrud, hvor det er en åpen soningsanstalt i dag. Grunnundersøkelsene skal 
bidra til å vurdere byggbarhet for 200-300 fengselsplasser, og eventuelle utvidelser på Kroksrud. 
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Oppdrag om forprosjekt på Ullersmo, grunnundersøkelser på Kroksrud og lokaliseringsanalyse pågår 
parallelt, og håndteres som et tredelt prosjekt i Statsbygg. I denne rapporten omtales ikke Ullersmo 
nærmere. Men Kroksrud er et av tomtealternativene som vurderes, og kunnskap fra 
grunnundersøkelsene inngår i denne rapporten.  
Prosjektet er i avklaringsfasen, men det er ikke gitt et oppdrag om Oppstart forprosjekt (OFP).  

1.3. Hensikten med lokaliseringsavklaringen: et godt beslutningsgrunnlag for 
tomtevalg 

Hensikten med denne lokaliseringsavklaringen er å komme fram til en eller flere egnede tomter for nytt 
Oslo fengsel. Rapporten skal fungere som et faglig fundert beslutningsgrunnlag for tomtevalg og forslag 
til videre prosess etter en politisk beslutning.  
Lokalisering er en viktig innsatsfaktor, og tomtene er vurdert etter egnethet, risiko og kostnad. 
Anbefaling av tomter og videre prosess gjøres på grunnlag av vurderinger og forenklet 
samfunnsøkonomisk analyse.  
Tomtesøket og lokaliseringsavklaringen viderefører tidligere arbeid fra 2019-2020, og mål og 
rammebetingelser ligger i stor grad fast. Erfaringer fra forrige prosess medfører at risiko og 
sannsynlighet for realisering er sterkere vektlagt ved anbefaling og at det anbefales flere mulige tomter.  

1.4. Tiltaket som skal lokaliseres: Nytt Oslo fengsel 
Fengsel er en samfunnskritisk funksjon, og nytt Oslo fengsel skal erstatte dagens fengsel på Grønland. 
Fengselet brukes til både varetekt og dom, og en betydelig andel innsatte sitter i varetekt.  
Varetekt er innsettelse i fengsel i forbindelse med etterforsking av straffbare forhold. Innsettelse i 
fengsel må gjennomføres innen 48 timer etter pågripelse av politiet. Andel varetektinnsatte i Oslo 
fengsel vil variere. I 2020 og 2021 har pandemien gitt en kraftig reduksjon i antallet innsettelser i 
varetekt av ulike årsaker. I 2019 som var siste hele år før pandemien, var det i gjennomsnitt 144 
varetektinnsatte i Oslo fengsel, dvs. ca. 60% av fengselets kapasitet, mens gjennomsnittet i perioden 
2016-2019 var 155.  
Det gjelder enkelte egne regler for varetektinnsatte ettersom disse ikke er dømt, men det er likevel ikke 
forskjell på utforming av plasser for varetekstfengslede og straffedømte. Kravene til at innsatte skal 
aktiviseres med arbeid eller undervisning og kunne ha fellesskap med andre innsatte er det samme for 
varetektsinnsatte som domsinnsatte.  
En fengselsstraff skal innebære berøvelse eller innskrenkning av frihet, ikke tap av andre 
grunnleggende menneskerettigheter. Bortsett fra frihetsberøvelsen, har innsatte i utgangspunktet de 
samme rettighetene som andre norske borgere.  

Arealbehov og dimensjonering 
Dagens Oslo fengsel har en kapasitet på 243 plasser og det er i KVU estimert behov for 290 
fengselsplasser. 76 av disse er foreslått etablert ved en utvidelse av Ullersmo fengsel. Samlet behov er 
derfor 214 plasser. Av oppdragsbrevet framgår det at både mulighet for utvidelse utover 214 plasser, 
samt mulighet for å innlemme fengselsplassene i Drammen fengsel (54 plasser) skal vurderes.  
Fengselet vil ha mellom 200 og 300 ansatte, i tillegg til 40-50 årsverk i importerte tjenester fra ulike 
instanser (helse, skole, NAV osv) som beskrevet i kapitlet nedenfor samhandling med eksterne aktører. 
 For å unngå isolasjon er det viktig med tilstrekkelig arealer for aktivitet og felleskap for innsatte. Dette 
gjelder både for straffedømte og varetektinnsatte. Av straffegjennomføringsloven § 2 fremgår «Ved 
varetektsfengsling skal kriminalomsorgen legge forholdene til rette for å avhjelpe negative virkninger av 
isolasjon». 
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Nytt fengsel vil bli planlagt i henhold til Funksjons- og 
arealveileder for fengselsbygg, men må tilpasses 
forholdene på tomten og erfaringene fra blant annet 
Agder fengsel.  
Veilederen innebærer en omforent beskrivelse av 
funksjoner, standard og omfang, og viser 
gjennomprøvde løsninger og arealskisser. Gjeldende 
versjon (2.0) er lagt til grunn for utarbeidelsen av 
rom- og funksjonsprogram for nytt Oslo fengsel.  
Arealveilederen legger til grunn et arealbehov på 90 
m2 per innsatt. Med 214 plasser gir dette BTA totalt 
på 19 260 m2. Input i basisestimatene for de mest 
aktuelle tomtene med 214 plasser er rundet opp til 
19 300 m2 BTA for tomter uten eksisterende 
bygningsmasse (dvs. bare nybygg). Dette er fordelt 
på følgende bygg: portbygg, særavdeling, aktivitet, 2 
celleblokker, utelager og sysselsetting. For tomter 
med rehabilitering og tilpasninger til eksisterende 
fengselsdrift øker arealene noe utover 90 m2/innsatt. 
Tomten må gi plass til perimetersikring og 
sikkerhetssoner for et fengsel med høyt 
sikkerhetsnivå. En fornuftig intern organisering og 
hensiktsmessig plassering av fengselets funksjoner, 
er viktig for å oppnå effektiv drift. 

Samhandling med eksterne aktører 
Norske fengsler drives etter importmodellen. Det betyr at ulike instanser ute i samfunnet leverer 
tjenester til de innsatte i fengslene, på samme måte som de også leverer disse tjenestene til personer 
utenfor fengsler. Eksempler på slike tjenester er helsetjenester, skole/utdanning, NAV-tjenester, 
bibliotektjenester osv. Oslo fengsel har et betydelig samarbeid med andre offentlige og private aktører 
og frivillige organisasjoner.  

Transport av innsatte er en prioritert oppgave både for politiet og kriminalomsorgen og er en del av 
ordinær tjenestevirksomhet. Plassering av nytt Oslo fengsel og kjøreavstand påvirker Politiets 
ressursbruk. Forholdet er vurdert av Oslo Politidistrikt (OPD) og er nærmere beskrevet i kap 5.2  

1.5. Overordnede premisser - mål og føringer 

Mål og føringer  
Samfunnsmål og effektmål fra KVU og KS1 ligger fast (jfr KVU 2018 og KS1 trinn 1, 2019 og KS1 trinn 
2, 2020). 

Samfunnsmål 
Tiltaket skal på en effektiv måte tilfredsstille behovet for fengselsplasser med høy sikkerhet i Oslo. 

Effektmål 
• E1 Kapasitet: Nyinnsettelser i varetekt skal skje uten forutgående oversitting i arrest med

bakgrunn i varetektkapasiteten i Oslo fra og med 2028.
• E2 Effektivitet: Driftskostnader per plass skal ligge under gjennomsnittet for fengsler med høyt

sikkerhetsnivå (ekskl. husleie).

Bilde 1.1: Funksjons- og arealveileder for fengselsbygg 
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• E3: Innhold: Fengselets størrelse og bygningstekniske utforming skal understøtte et
tilfredsstillende innhold og fellesskap for alle innsatte.

Krav og føringer  
Øvrige krav og føringer bygger på oppdragsbrev samt relevante krav og føringer fastsatt ved forrige 
lokaliseringsavklaring. Absolutte krav er angitt som skal eller må, føringer er angitt som bør. 

• Fengselsplassene skal kunne benyttes til både varetekt og dom
• Nytt fengsel må gi en kapasitet på mellom 200-300 plasser
• Det bør være mulig å øke kapasiteten ved behov
• Lokasjonen til fengselet bør gi lave transportkostnader
• Fengselet bør legge til rette for digitalisering av arbeidsformer og samarbeidsrutiner
• Nybygg skal oppfylle, men ikke overoppfylle, ordinære myndighetskrav
• Fengselsanlegget skal ivareta sikkerhet for både innsatte og ansatte og sikkerhetsklasse

kategori 1 fengsel legges til grunn
• Standard som beskrevet i Funksjons- og arealveilederen for fengselsbygg (versjon 2), samt at

man hensyntar erfaringer i Agderprosjektet

Delmål  
De 8 delmålene under har i hovedsak ligget fast siden forrige prosess, men det er gjort noen mindre 
justeringer av formuleringer, særlig av delmål 6. Justering av delmål ble forankret med prosjektrådet i 
august 2021. 

1. Fengselet har god tilgjengelighet
2. Nytt fengsel skal stå klart så snart som mulig
3. Fengselet har tilstrekkelig kapasitet
4. Fengselet kan bygges fleksibelt og effektivt
5. Fengselet gir tilfredsstillende forhold for innsatte
6. Fengselsformål er i tråd med overordnede kommunale og regionale planer
7. Tomta innebærer lav risiko
8. Tomta innebærer lav kostnad

Vurderingskriterier og indikatorer for vurdering av tomter er direkte utledet fra disse 8 delmålene (se 
kap 2.3).  

Statsbyggs føringer for lokalisering 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har gitt Statsbygg egne føringer for rådgivning på 
lokalisering. I departementets tildelingsbrev for 2021 til Statsbygg står det: 
I nye byggeprosjekter er samfunnsøkonomiske analyser, kostnad-nytteanalyse og realisering av 
samfunns- og effektmål helt sentralt. Statsbygg skal i sin rådgivning til departementer og virksomheter i 
så vel byggeprosjekter som leiesaker, legge stor vekt på kostnadseffektive løsninger. 
Regjeringens mål om reduserte klimagassutslipp krever høy miljøfaglig kompetanse ved lokaliserings-
og konseptvalg samt betydelige tiltak i byggeprosessen og i eiendomsforvaltningen. Energi, miljø og 
klima er viktige hensyn innenfor alle virksomhetsområder i Statsbygg. 
Statsbygg skal gi objektive råd om lokalanskaffelser til statlige virksomheter, både i utredningsfase og 
ved leie av lokaler i markedet. Rådgivningen skal følge gjeldende statlige retningslinjer. Statsbygg skal 
også tilby rådgivning på sektor- og departementsnivå. Et overordnet hensyn er hva som er fordelaktig 
for staten samlet sett. Samtidig er det avgjørende at statlige virksomheter får råd om løsninger som 
bidrar til deres måloppnåelse. 
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Relevante nasjonale mål og føringer 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

Disse statlige planretningslinjene sier at besøks- og arbeidsintensive statlige virksomheter skal lokaliseres ut fra en helhetlig 
regional vurdering tilpasset eksisterende og planlagt senterstruktur og kollektivknutepunkt i regionale areal- og 
transportplaner. 

I retningslinjene for samarbeid og ansvar for gjennomføring fremgår det i punkt 6.5 at kommunale, fylkeskommunale og 
statlige etater og foretak skal legge retningslinjene til grunn for lokalisering av egne virksomheter. 

Meld. St. 18 (2016–2017) Berekraftige byar og sterke distrikt 

Denne stortingsmeldingen sier at lokalisering av større statlige publikumsrettede virksomheter og større statlige 
arbeidsplasser skal bygge opp om utviklingen i by- og tettstedssentra og i knutepunktene. Regjeringen vil at statlige 
publikumsrettede og større statlige arbeidsplasser skal medvirke til reduksjon av biltransport, økt kollektivtransport og styrket 
bymiljø. 

Strategi for bygg og eiendom i statlig sivil sektor 

I oktober 2021 la regjeringen fram en helhetlig strategi for bygg og eiendom i statlig sivil sektor. Hensikten med strategien er 
en bærekraftig, samordnet og kostnadseffektiv bygg- og eiendomsforvaltning. Strategien etablerer overordnede ambisjoner 
og peker på tiltak for å nå ambisjonene. Kap 6 i strategien omtaler lokalisering- og ambisjonen sier at lokalisering av statlige 
virksomheter skal støtte en bærekraftig lokal utvikling. Tiltak 34 sier at statlige virksomheter normalt skal lokaliseres på 
allerede utbygd areal. «Lokalisering av statlige verksemder skal ikkje bygge ned overordna grønstrukturar, viktig 
naturmangfald eller god matjord. For å minimere belastninga på naturen skal ein søke å etablere verksemdene i allereie 
utbygde område og avgrense arealbeslaget så mykje som mogleg. Det skal vere ein høg terskel for å omdisponere verdifull 
dyrkbar jord, karbonrike areal eller viktige areal for naturmangfald, kulturmiljø, grønstruktur eller friluftsinteresser.» 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. 
Barn og unges interesser skal synliggjøres i planarbeidet. Det skal skaffes fullverdig erstatningsareal dersom man 

• omdisponerer areal regulert til fellesområde eller friområde
• omdisponerer uregulert areal som brukes til lek
• omdisponering av areal egnet for lek fører til at dagens eller fremtidens behov forlekearealer ikke blir oppfylt

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 
 Det skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse stimuleres og bidras til reduksjon av 
klimagassutslipp og økt omlegging til miljøvennlig energi. Planlegging skal videre bidra til at samfunnet forberedes på og 
tilpasses klimaendringene. Det bør legges vekt på løsninger som ivaretar økosystemer og kan bidra til økt kvalitet i 
uteområder. Planer skal ta hensyn til behovet for åpne vannveier, overordnede blågrønne strukturer og forsvarlig 
overvannshåndtering. 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) 
Retningslinjen skal legges til grunn ved planlegging etter plan- og bygningsloven. Støyfølsomme bruksformål skal ikke 
etableres i rød støysone, og i gul sone skal det gjøres en nærmere vurdering. Unntak er sentrumsområder og områder rundt 
kollektivknutepunkter. Fengsel er ikke blant de støyfølsomme bruksformålene som er definert i veilederen, men fengsel bør 
behandles på linje med øvrige formål hvor beboerne tilbringer hele døgnet over en viss tid, som f.eks. pleieinstitusjoner. 
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) 
Det anbefales at det ikke etableres ny bebyggelse som er følsom for luftforurensning i rød sone, og i gul sone bør det gjøres 
en nærmere vurdering av luftkvaliteten før det etableres ny bebyggelse eller virksomhet. Retningslinjen skal også legges til 
grunn for etablering av ny virksomhet som vil medførevesentlig økt luftforurensning. Det antas at nytt fengsel ikke vil medføre 
vesentlig økt luftforurensning der det etableres. Retningslinjen definerer ikke fengsel som et bruksformål som er følsomt for 
luftforurensning, men fengsel bør i denne sammenheng behandles på linje med boliger, da de innsatte har fengselet som 
bolig den tiden de soner. I motsetning til frie borgere, kan heller ikke de innsatte oppsøke områder med bedre luftkvalitet i 
perioder med høy luftforurensning. 

Kommunale og regionale mål 
Regional plan for arealbruk og transport i Oslo og Akershus 2015 (RPATP) har et mål om 
arealeffektivt utbyggingsmønster. Dette skal baseres på prinsipper om flerkjernet utvikling og bevaring 
av overordnet grønnstruktur, transportsystem som knytter den flerkjernede regionen sammen, og til 
resten av landet og utlandet. 80-90 % av veksten i boliger og arbeidsplasser skal skje i prioriterte 
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vekstområder. Lokalisering av arbeidsplasser bør skje etter prinsippet om rett virksomhet på rett sted. 
Det meste av veksten skal skje i bybåndet, og det er forventet at områder langs eksisterende og 
planlagt banenett og høyfrekvente busstraseer har høy arealutnyttelse. 
Oslo og kommunene rundt har i hovedtrekk mange av de samme overordnede føringene, og følger opp 
regional plan i at fortetting skal skje langs hovedstrengene i kollektivsystemet, at blågrønne strukturer 
skal vernes og styrkes, og at matjord ikke skal bygges ned. De ulike kommuneplaner gjengis ikke her, 
men forholdet belyses under kriteriet forholdet til overordnede planer i kap 3. 

2. Metode og gjennomføring for lokaliseringsanalyse

2.1. Overordnet prosess 
Prosessen kan grovt deles inn i en søkefase, vurderingsfase og en anbefalingsfase. Figuren under 
viser de ulike fasene og viktige milepæler i disse.  

Figur 2.1: overordnet prosess lokaliseringsavklaring 

I søkefasen ble det gjennomført aktiviteter som søk i markedet, informasjonsmøte for aktuelle 
kommuner, og gjennomgang av tomter fra tidligere fase.  

Innkomne tomteforslag ble grovsilt etter oppsatte utvelgelseskriterier for minste tomtestørrelse og 
maksimal kjøreavstand fra Oslo.  

I vurderingsfasen ble det gjort både kvantitative og kvalitative vurderinger av tomtene, og tomtene ble 
vurdert etter oppsatte kriterier for egnethet, risiko og kostnad. Det ble gjennomført dialogmøter med 
aktuelle kommuner, dialog med grunneiere og befaring av de mest interessante tomtene. De mest 
aktuelle tomtene ble valgt ut og disse ble vurdert i en forenklet samfunnsøkonomisk analyse.  

Denne rapporten avslutter anbefalingsfasen, og anbefalingen framgår av kapitel 6. 

Prosessen bygger i stor grad videre på forrige prosess, men det er gjort noen endringer av kriterier. 
Tomtetilfanget har vært mindre, noe som har gjort det mulig med mer kvalitative vurderinger fra start. 
Videre har departementet vært mer aktive i henvendelser mot kommuner underveis.  

Prosessen, siling og vurderinger er nærmere beskrevet i vedlegg 1, Tomtetilfang og tomtevurderinger, 
og gjengis kort i dette kapitlet.  

2.2. Søkefase: Innledende utvelgelseskriterier, tomtesøk og innledende siling 

Utvelgelseskriterier 
Innledende utvelgelseskriterier ble avklart i prosjektråd, juni 2021. Kriteriene brukes til å inkludere eller 
utelukke tomter til vurderingsfasen. Følgende utvelgelseskriterier er lagt til grunn:    

• Størrelse: En fengselstomt utenfor Oslo bør være på minimum 65 mål. Innenfor Oslos grenser
kan det vurderes noe mindre tomter. En større tomt og muligheter for utvidelse vil vektes
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positivt.  
Begrunnelse for kriteriet: Tomten må ha tilstrekkelig kapasitet til å tilfredsstille behovet for 
fengselsplasser med høy sikkerhet i Oslo (mål fra KVU).  

• Kjøretid: Fengselet har en høy andel varetektsinnsatte. Det er derfor viktig at kjøretid til og fra
Oslo sentrum ikke er for lang. Kjøretiden bør ikke overstige om lag 45 minutter fra Oslo
sentrum.
Begrunnelse for kriteriet: Fengselet vil i stor grad benyttes til varetekt. Det er stor grad av
transport til og fra avhør, og framstilling for varetekt. Lokasjonen til fengselet bør gi lave
transportkostnader (jfr metodikk for transportanalyse til KVU).

Utvelgelseskriteriene er noe endret fra 2019: minste tomtestørrelse er økt fra tidligere 35 mål til minst 
65 mål, og maks kjøreavstand er økt fra 40 til 45 min. Bakgrunnen for økt tomtestørrelse er erfaringer 
fra forrige prosess om at det var satt for lave minste tomtestørrelser for å kunne legge funksjons- og 
arealveileder til grunn. Innenfor Oslos grenser kan det likevel åpnes for mindre tomter, da fordelene ved 
beliggenhet i Oslo kan oppveie ulempene.  
Kartet under viser inntil 45 minutters kjøretid fra Oslo tinghus. Kjøretiden hensyntar ikke forsinkelser 
pga rushtrafikk. Tomteforslag utenfor fargelagt område er ikke i tråd med utvelgelseskriteriene, og ble 
ikke tatt med til vurderingsfasen.   

Figur 2.2: Kart med kjøretid opptil 45 min fra Oslo tinghus 
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Tomtesøk 
Søket etter tomter ble rettet mot både 
aktuelle kommuner og private aktører. 
Søkefasen startet med at JD 27. mai 
2021 i en pressemelding opplyste at 
departementet på nytt ser etter tomter 
for nytt Oslo fengsel. Pressemeldingen 
ble fulgt opp med invitasjon til 
informasjonsmøte for aktuelle 
kommuner i august.  
Statsbygg søkte etter tomter i markedet 
sommeren 2021, og søket ble 
annonsert på nett og i papiraviser.  
Frist for private forslag var 2.9.2021, 
mens kommuner hadde frist 16.9.2021 
til å foreslå tomter.  
Da fristene var ute hadde Statsbygg 
mottatt 50 forslag til tomt for nytt Oslo 
fengsel: 18 tomteforslag fra private 
aktører og 32 tomteforslag fra 
kommuner (både private og 
kommunale tomter). Ytterligere 1 tomt 
ble foreslått etter fristen.  

Figur 2.3: Søkeannonse sommeren 2021 
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Innkomne tomter og første siling 
Statsbygg mottok 18 tomteforslag fra private aktører og 33 tomteforslag fra kommuner (både private og 
kommunale tomter). 11 av disse 51 tomteforslagene var med i forrige søk etter fengselstomt (2019).  

Kartet under viser innkomne tomteforslag. En tomt (Solvang) ble foreslått av Lier kommune etter fristen, 
tomten er ikke vist på kartet under. Tomter som oppfyller utvelgelseskriteriene (minimum størrelse og 
kjøreavstand) er vist med grønn farge, mens tomter som ikke oppfylte kriteriene er vist med rød farge. 
Ytterligere  
21 av de foreslåtte tomtene oppfylte utvelgelseskriteriene og ble tatt til vurderingsfase.  Tomtetilfanget 
fra 2019 ble også gjennomgått og vurdert opp mot de nye utvelgelseskriteriene, og fire tomter fra 2019 
ble også tatt med til vurderingsfasen.  

Figur2.4: Kart med innkomne tomteforslag 2021 (Solvang/Lier er ikke med på kartet, men ble tatt med til vurderingsfase) 
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Tomter til vurderingsfasen 
Kartet nedenfor viser tomter som ble tatt med til vurderingsfasen. 

• 4 tomter er forslag fra private aktører
• 17 tomter er foreslått av kommuner
• 4 tomter er tatt med fra forrige prosess (inkludert Kroksrud)

Kartet viser totalt 26 tomter: de 25 tomtene som vurderes og Bredtveit som er referansealternativ i den 
samfunnsøkonomiske analysen. Bredtveit og Kroksrud er eksisterende fengsler, og vist med rosa farge. 

Figur 2.5: Kart med 26 tomter til vurderingsfase (Bredtveit og Kroksrud er vist med rosa farge) 
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Nr i kart Navn/adresse Kommune, gnr/bnr Foreslått av 

77 Bredtveit Oslo, 91/1 0 alternativ i SØA 

 211 Maria Dehlis vei, Haugenstua Oslo, 104/3 mfl. Grunneier/ Ragde eiendom 

224 Trollåsen 8, Mastemyr, Nordre Follo,239/141 

58 Dal forsøksgård, Heggedal, Asker, 70/35. Statlig eiendom fra forrige prosess 

167 Røyken Asker, 70/1 Asker kommune 

167 Sætre Asker, 1/1 Asker kommune 

58 Blakstad Asker,61/1 Asker kommune 

136 Solvang, Lier Lier, 161/26 Lier kommune 

64/15 Sivilforsvarstomta Lier ,160/1 Grunneier 

141 Lahaugmoen Lillestrøm, 62/20 Lillestrøm kommune i 2019 

142 Heia, Fetsund Lillestrøm, 436/93 Lillestrøm kommune i 2019 

213. Kroksrud, Ullensaker,27/3 Statsbyggs eiendom, fra forrige 
prosess 

233. Ryghkollen, Mjøndalen. Drammen, 209/21 mfl. Drammen kommune 

237 Kleggen Drammen, 104/1 Drammen kommune 

228 Nesodden Nesodden, 22/23 Nesodden kommune 

230. Nordskauen Enebakk, del av 91/1 Enebakk kommune 

232 Norsskauen, sør Enebakk del av 91/1 Enebakk kommune 

243 Spydeberg, Indre Østfold,408/6 Indre Østfold kommune 

5 Glitre Nittedal 58/66 Grunneier 

217-20 Fire tomter på Eidsvoll Eidsvoll Eidsvoll kommune 

238 Harkerud Aurskog-Høland, 211/9 Aurskog- Høland kommune 

215 Stryken næringspark Lunner, 115/136 Lunner kommune og grunneier i 
samarbeid 

222 Kvernberget Nes Nes kommune 

Tabell 2.1: Oversikt over tomter til vurderingsfase. 

2.3. Vurderingsfase - lokaliseringskriterier og vurdering av tomter etter egnethet, 
risiko og kostnad 

I vurderingsfasen ble de 25 aktuelle tomtene vurdert etter fastsatte kriterier og overordnede vurderinger 
av egnethet, risiko og kostnader. Kriteriene er direkte knyttet til fastsatte mål og delmål som redegjort 
for i kapitel 1.5.  

Vurderingskriterier 
Riktige lokaliseringskriterier er viktige for at tomtevalget skal bidra til god måloppnåelse for et nytt 
fengsel. Vurderingskriteriene ble forankret i prosjektråd august 2021. Kriteriene er formulert som mål og 
delmål, og det er en eller flere indikatorer for hvert av delmålene.  
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Kriterier og indikatorer er detaljert begrunnet, forklart og metodikk beskrevet i vedlegg 2: Beskrivelse av 
vurderingskriterier og indikatorer.  

Mål 1 Tilgjengelighet: Fengselet har god tilgjengelighet. 

Delmål 

Effektiv transport mellom fengsel 
og viktige målpunkt 

Plassering muliggjør kort 
reiseavstand mellom 
fengsel og tinghus 

Plassering muliggjør 
middels kort 
reiseavstand mellom 
fengsel og tinghus 

Plassering medfører lang 
kjøreavstand mellom 
fengsel og tinghus 

Delmål 

Ansatte og besøkende skal ha 
mulighet for å benytte kollektiv, 
sykkel og gange 

God tilgang til fengselet 
med kollektiv, sykkel og 
gange 

Middels god tilgang til 
fengselet med 
kollektiv, sykkel og 
gange 

Manglende tilgang til 
fengselet med kollektiv, 
sykkel og gange 

Delmål 

 Fengselets plassering bidrar til god 
regional dekning av 
fengselsplasser  

Plassering gir god regional 
dekning av fengselsplasser 

Plassering bidrar 
middels til god regional 
dekning 

Plassering bidrar ikke til 
god regional deknings av 
fengselsplasser  

Mål 2 
Framdrift: Nytt fengsel skal stå klart så snart som mulig (mål 2028). 

Delmål 
Tomta er byggeklar i tide til å få et 
nytt fengsel på plass: 

Sannsynlig ferdigstilling til 
2028 

Middels sannsynlighet 
for ferdigstilling til 
2028 

Lite sannsynlig 
ferdigstilling til 2028 

Mål 3 Størrelse: Fengselet har tilstrekkelig kapasitet 

Delmål 
Nytt fengsel har tilstrekkelig 
kapasitet 

Tomtestørrelsen gjør det 
lett 

Tomtas størrelse gjør 
det mulig med 
tilpasninger/justeringer 

Tomtestørrelsen gjør det 
krevende 

Mål 4 Egnethet: Fengselet kan bygges effektivt og fleksibelt 

Delmål 
Tomta skal kunne nyttes effektivt 
og gi rasjonell fengselsdrift 

Tomten har god 
byggbarhet for formålet, 
og muliggjør rasjonell 
fengselsdrift 

Tomten har middels 
god byggbarhet for 
formålet og muliggjør 
relativt rasjonell 
fengselsdrift 

Tomten har dårlig 
byggbarhet for formålet 
og vanskeliggjør rasjonell 
fengselsdrift 

Mål 5 
Fengselet gir tilfredsstillende forhold for innsatte 

Delmål 
Fengselet skal ha tilfredsstillende 
utearealer 

Tomten muliggjør gode 
utearealer 

Tomten gir middels 
gode utearealer 

Tomten gir dårlige 
utearealer 

Mål 6 
Fengselsformål er i tråd med overordnede planer 

Delmål 

Fengselsformål er i tråd med 
overordnede statlige, regionale og 
kommunale planer 

Fengselsformål er i tråd 
med overordnede planer 

Fengselsformål er 
delvis i tråd med 
overordnede planer 

Fengselsformål er i strid 
med overordnede planer 

Delmål 

Fengselsformål er ikke i strid med 
viktige verdier eller hensyn 

Fengselsformål er ikke i 
strid med viktige verdier 
eller hensyn 

Fengselsformål er noen 
grad i strid med viktige 
verdier eller hensyn 

Fengselsformål er 
vesentlig i strid med 
viktige verdier eller hensyn 

Mål 7 
Tomta innebærer lav risiko 

Reguleringsrisiko 
Tomta har lav 
reguleringsrisiko 

Tomta har middels 
reguleringsrisiko 

Tomta har høy 
reguleringsrisiko 

Grunnerverv 
Tomta kan erverves 

Middels risiko knyttet 
til sannsynlighet for 
erverv 

Erverv av tomt er 
krevende/lite sannsynlig 



 22 AV 60 Saksnummer: 2021/309 

Naturfare og grunnforhold 

Tomta har ikke risiko 
knyttet til grunn og 
naturfare 

Tomta har noe risiko 
knyttet til grunn- og 
naturfare 

Tomta har høy risiko 
knyttet til grunn- og 
naturfare 

Mål 8 
Tomta innebærer lav kostnad/ Tomtens egenskaper medfører lave totale investeringskostnader 

kostnader for grunnerverv 
lav forventet kostnad til 
grunnerverv 

Normal forventet 
kostnad til grunnerverv 

Høy forventet kostnad for 
grunnerverv 

kostnader bygg- og utomhus 
lave byggekostnader  Normale 

byggekostnader Høye byggekostnader 
Tabell 2.2 Vurderingskriterier 

Vurdering og foreløpig rangering av de mest aktuelle tomtene 
Tomtene er ikke silt trinnvis, og det er ikke gjort en matematisk rangering av alle tomtene, men en 
kombinasjon av kvantitative og kvalitative vurderinger. For å få en målrettet prosess er det brukt mest 
tid på å vurdere de best egnede tomtene. For de mest aktuelle tomtene er det gjennomført møter/dialog 
med grunneier og kommuner. Disse tomtene er også befart, og det er hentet inn verdivurderinger.  
Tomter som underveis viser seg lite egnede er rangert lavt og urealistiske tomter er lagt bort. 

Vurdering av de 25 aktuelle tomtene framgår i vedlegg 1: tomtetilfang og tomtevurderinger. Her er alle 
de 25 tomtene vist med egne nøkkelark, og overordnet vurdering av egnethet, risiko, kostnad og 
foreløpig konklusjon framgår. Det er store forskjeller på tomtene. Særlig kjøreavstand og tilgjengelighet 
skiller tomtene.  
I møte 28.10.2021 med JD ble det besluttet hvilke tomter som skulle vurderes i samfunnsøkonomisk 
analyse (SØA). I tråd med anbefaling fra Statsbygg og KDI besluttet JD at de fem tomtene som var 
vurdert som mest egnet og aktuelle skulle vurderes i SØA, i tillegg til Bredtveit som referanse- 
alternativ.  
Vurdering av de fem tomtene samt Bredtveit framgår av neste kapitel.  
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3. Vurdering av fem aktuelle tomter i tillegg til Bredtveit

Fem tomter er vurdert som egnet og aktuelle alternativer til Bredtveit som tomt for nytt Oslo fengsel. 
De fem tomtene er:  

• Maria Dehlis vei, Haugenstua, Oslo, Gnr/bnr: 104/3 (nr 211 i kartfigur 2.5)

• Trollåsveien 8, Mastemyr, Nordre Follo, Gnr/bnr 239/141 (nr 224 i kartfigur 2.5)

• Dal forsøksgård, Heggedal, Asker, Gnr/bnr 70/35 (nr 58 i kartfigur 2.5)

• Solvang, Lier, Gnr/bnr 161/26 (nr 136 i kartfigur 2.5)

• Kroksrud, Ullensaker, Gnr/bnr 27/3 (nr 213 i kartfigur 2.5)

Bredtveit, Oslo, Gnr/bnr 91/1 (nr 77 i kartfigur 2.5) er referanse alternativ i den samfunnsøkonomiske 
analysen.  
Tomtene er vist på kartet under, og vurdering av tomtene ligger i påfølgende sider. De framgår også av 
vedlegg 3: Vurdering av de mest aktuelle tomtene.  

Figur 3.1: De fem tomtene som vurderes som mest aktuelle, og skal vurderes i SØA er vist med grønn farge. Bredtveit 
(rosa farge) er 0 alternativ i SØA. 
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3.1. Maria Dehlis vei, Haugenstua, Oslo 
Eiendommen ligger på nedre Grorud/Haugen/Haugenstua i bydel Alna i den østlige delen av Oslo 
kommune. Det er god adkomst og nærhet til hovedfartsåren Østre Aker vei. Eiendommen grenser mot 
lokaltogbanen i nord. Buss- og togforbindelse er ca. 700 meter unna. Eiendommen er bebygd med et 
større lagerbygg og har store utelagringsarealer. Nærområdet består i hovedsak av boligområder (sør), 
og næringseiendommer (nord for banen).  

Fakta 

Eiendom (gnr./bnr.) 104/3, 104/5 og 104/15 

Tomtenr i fellesoversikt 211 

Adresse Maria Dehlis vei 40, Oslo 

Kommune Oslo 

Eier Ragde Eiendom AS 

Spilt inn av Grunneier 

Bruk Avsatt til bebyggelse og anlegg 
Brukes til forretning og kontor i dag 

Areal bebyggelse Bebygget med ca 7300m2. Lagerbygg og container-område 

Areal tomt ca. 47,2 mål - ikke mulig å utvide 

Kjøretid fra tinghuset 16 min - anslått 39 min i rush 

Kapasitet; 214 plasser 

Erstatte Drammen fengsel? Nei 

Figur 3.2: Flyfoto og kommuneplan Maria Dehlis vei, kilde: Oslo kommunes kartportal 
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Vurdering etter oppsatte kriterier 

Lokaliseringskriterium Verdi Vurderinger og kommentarer 

EGNETHET 

Fengselet har god 
tilgjengelighet. 

Tomten ligger i Oslo politidistrikt og har svært god tilgjengelighet. Det er kun 16 min kjøretid mellom 
tomt og Oslo tinghus ved normal/lav trafikk. I rushtid er det anslått ca 39 min. kjøretid. Dette er den 
laveste kjøretiden av de fem vurderte tomtene. Tomten har god adkomst og nær tilknytning til Østre 
Aker vei. Det er god tilgang til fengselet med kollektiv, sykkel og gange. 172 000 kan nå tomten 
kollektivt innen 40 min, og det er 30 avganger kollektivt i timen innenfor 800 m. Gang og sykkelveinett i 
umiddelbar nærhet. Tomten har god responstid for nødetater. Et fengsel på tomten vil bidra til god 
regional dekning av fengselsplasser.  

Nytt fengsel skal stå klart 
så snart som mulig 

Det vurderes krevende med ferdigstilling til 2028: Dette knytter seg først og fremst til generell 
plansaksbehandling i Oslo. Prioritering av plansaken kan få ned saksbehandlingstid, men krever 
politiske føringer om dette. Statlig plan er et mulig virkemiddel for å få området planavklart noe raskere. 
Forventet tidsbruk for byggefase er i utgangspunktet normal, men trang tomt kan gi utfordrende 
riggforhold og dermed forlenget byggetid. Basert på dialog med grunneier er det ikke forventet at 
fristilling av tomt vil forsinke realisering av fengsel.  

Fengselet har tilstrekkelig 
kapasitet 

Tomta er på 47 daa uten mulighet for utvidelse og er den minste av de fem tomtene som vurderes. 
Tomtestørrelsen gjør det krevende, men mulighetsstudier viser at det vil være mulig å utnytte tomta til 
214 plasser med tilpasning av funksjons- og arealveileder (mulighetsstudier er vist i vedlegg 3).  

Fengselet kan bygges 
effektivt og fleksibelt 

Nærhet til jernbanen i nord kan begrense bebyggelse nær denne, høyspentledning i vest beslaglegger 
en del areal, og byggeforbudssoner nær høyspent begrenser ytterligere. Det er kvikkleire på tomta som 
gjør at bebyggelse bør plasseres mot nord, og vekk fra skråninger. Tomten har middels god byggbarhet 
for formålet og muliggjør relativt rasjonell fengselsdrift. Tomteform er i utgangspunktet god, men 
størrelse og forbudssoner begrenser. Tomta er flat, men med en intern høydeforskjell som deler tomta i 
2 platåer. Det er noe innsyn fra nærmeste naboer i sørvest, men lite i forhold til den sentrale 
beliggenheten. 

Fengselet gir 
tilfredsstillende forhold for 
innsatte 

Tomten muliggjør akseptable utearealer med middels tiltak, men tomten er liten og det kan derfor være 
krevende å få tilstrekkelig plass til uteopphold og aktivitet. De mange begrensningene rundt tomten, gir 
dessuten lite fleksibilitet. KDI er derfor bekymret for hvorvidt tomten gir gode nok utearealer. 
Mulighetsstudiene omtalt i forrige avsnitt må suppleres og forholdet vurderes nærmere for å være trygg 
på at hensynet er ivaretatt, og at det er estimert tilstrekkelig kostnader til avbøtende tiltak Tomta er 
støyutsatt fra nord, med store deler av tomta i rød og gul støysone. Det antas at støyskjerming er mulig 
ved bruk av f.eks. tett mur. Tomta ligger i gul og grønn luftkvalitetssone, og luftkvalitet antas å ikke være 
en faktor. 

Fengselsformål er i tråd 
med overordnede planer 

Fengselsformål er delvis i tråd med overordnede planer. Tomten er avsatt til nåværende bebyggelse og 
anlegg i kommuneplan og regulering. (Gjeldende regulering: S-2178 og beb.plan 224/75. Industri og 
parkering.)  

Fengselsformål er ikke i 
strid med viktige verdier 
eller hensyn 

PBE har uttalt seg skeptiske til fengsel og påpeker at hensyn til boliger som er levekårsutsatt er viktig 
og at disse ikke bør få forverret situasjon. Dagens virksomhet medfører mye trafikk, og eiendommen er 
allerede nedbygd og har mye tette flater (asfalt). Området er utilgjengelig for allmenheten i dag og 
fengselsetablering vurderes derfor å medføre liten negativ endring lokalt. Dagens bebyggelse er av 
eldre dato, og enkle næringsbygg. Å erstatte disse med fengselsbygg vil gi lite negative konsekvenser. 
Forutsatt at fengsel inkl. perimeter holdes innenfor dagens industritomt og ikke vanskeliggjør etablering 
av krysningspunkt ved jernbanen, vurderes det at fengsel ikke er i konflikt med viktige verdier.  
Det er viktige naturverdier like utenfor tomta både i øst, vest og sør, men det er vurdert at disse ikke vil 
bli påvirket negativt. 
I kommunedelplan 18 er det lagt inn ny turvei sørvest på eiendommen. Behovet og krav om denne må 
undersøkes nærmere. 

RISIKO 

Reguleringsrisiko Tomta vurderes å ha middels reguleringsrisiko. PBE skriver i tilbakemelding at de er skeptiske til 
formålet, og ser store begrensinger på tomta. Men tilbakemeldingen bør utfordres og drøftes nærmere 
med kommunen. Dagens bruk kan vurderes så belastende for omgivelsene (svært mye tungtrafikk), at 
et fengsel ikke bør oppleves som en negativ endring. Hensyn til boliger som er levekårsutsatt og ikke 
bør få forverret situasjon, og grøntdrag og anses som høyeste risikomomenter. 

Mulighet for erverv Tomta er spilt inn av grunneier og kan erverves. Grunneier har fremstått samarbeidsvillig og har blitt 
presentert for prosess med opsjon, og at midler til erverv avhenger av beslutning og bevilgning. Det er 
foreløpig ikke identifisert betydelige utfordringer utover avvik mellom verdivurdering og grunneiers 
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3.2. Trollåsveien 8, Mastemyr, Nordre Follo 
Eiendommen ligger nord i Nordre Follo kommune, helt mot grensen til Oslo. Eiendommen er en del av 
Mastemyr næringspark og nærområdet består av næringsbygg. Rett sør for eiendommen ligger Trollåsen 
boligområde. Det er nærhet til hovedfartsåren E18. Buss- og togforbindelse ligger henholdsvis 50 meter og 
2,1 km fra eiendommen. 

Fakta 

Eiendom (gnr./bnr.) 239/141 

Tomtenr i fellesoversikt 224 

Adresse Trollåsveien 8, Mastemyr 

Kommune Nordre Follo 

Eier Fabritius AS 

Spilt inn av Tomten er drøftet i saksframlegg, men ikke konkret foreslått av kommunen  

Bruk Brukes til forretning og kontor i dag Regulert til næring.  

Areal bebyggelse Bebygget med 15 735m2 lagerbygg og kontorlokaler. Byggeår: 1975 

Areal tomt 69,8 mål 

Kjøretid fra tinghuset 18 min anslått 47 min i rush 

Kapasitet; 214 plasser 

Erstatte Drammen fengsel? Nei 

Figur 3.3: Flyfoto og kommuneplan, Trollåsveien 8, kilde: Nordre Follo kommunes kartportal 
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Vurdering etter oppsatte kriterier 

Lokaliseringskriterium Verdi Vurderinger og kommentarer 

EGNETHET 

Fengselet har god tilgjengelighet. Tomten ligger i Nordre Follo, på grensen til Oslo politidistrikt. Det er kun 18 minutters 
kjøretid mellom tomt og Oslo tinghus ved normal/lav trafikk, marginalt høyere enn 
tomten på Haugenstua. I rushtid er det anslått ca 47 min kjøretid. Tomten har nesten 
umiddelbar tilknytning til E18. Det er god kollektivtilgjengelighet med høyfrekvent buss i 
nærheten. 33 000 kan nå tomten kollektivt innen 40 min, og det er 7,5 avganger i timen 
kollektivt innenfor 800 m. Dette er vesentlig lavere enn Haugenstua, men langt høyere 
enn øvrige tomter.  
Det er god adkomst for gående og syklende, og gang og sykkelveinett i umiddelbar 
nærhet. Tomten vil ha god responstid for nødetater. Tomten vil bidra til god regional 
dekning av fengselsplasser, men i litt mindre grad enn tomter i Oslo og vest for Oslo.   

Nytt fengsel skal stå klart så snart som 
mulig 

På bakgrunn av at reguleringsrisiko vurderes som høy (se under) vil det være stor 
sannsynlighet for en tidkrevende kommunal planprosess. (I tillegg til lav sannsynlighet 
for positivt planvedtak). Statlig plan er et mulig virkemiddel for å få området planavklart 
raskere og med ønsket utfall. Det vurderes ikke at det vil oppstå forsinkelser knyttet til 
varighet av byggeprosess. Mulig fristilling er først og fremst et kostnadsspørsmål: 
Fabritius disponerer mange utleieobjekter, og virksomhetene som leier i dag er i liten 
grad stedbundne. Rekkefølgekrav i kommuneplan for opparbeidelse av rundkjøring er 
innfridd. 

Fengselet har tilstrekkelig kapasitet Tomten er på ca 70 mål og godt egnet for 214 plasser. Men det vil ikke være mulig å 
utvide med flere plasser. (Med mindre det erverves ytterligere tomt fra andre 
grunneiere. Mulighet for dette er ikke undersøkt).  

Fengselet kan bygges effektivt og 
fleksibelt 

Tomten har en god disponering for adkomst og parkering. Aktuelt byggeområde er stort 
sett flatt, med småkollete randsone. Randsonen tilfører kvaliteter og skjerming som vil 
være fint å ivareta. Tomten har gode grunnforhold (synlig fjell i dagen) og god 
byggbarhet. Det er gjort enkle mulighetsstudier som viser at tomten kan bygges for 214 
plasser, med noe tilpasning av funksjons- og arealveileder. (se vedlegg 3) 

Fengselet gir tilfredsstillende forhold for 
innsatte 

Tomten muliggjør gode utearealer. Tomten er svært støyutsatt fra E18, men det 
vurderes at tilstrekkelig støyskjerming vil være mulig å etablere f.eks. ved bruk av tett 
mur og plassering av bebyggelse (ikke celleblokker). Det er registrert middels nivå for 
svevestøv.  

Fengselsformål er i tråd med overordnede 
planer 

Tomta er i sin helhet avsatt til byggeområde. Områderegulering for Mastemyr 
næringspark (Vedtatt 10.12.2012, revidert 07.05.2019) gjelder foran kommuneplan. 
Tomten er avsatt til næringsbebyggelse og grønnstruktur. Det må forutsettes 
detaljregulering for fengselsformål.  
Flertallspartiene (AP, SV, V, SP, Krf/U og MDG) i Nordre Follo kom 21.01.22 med en 
erklæring der de mener at fengsel på tomten ikke er i tråd med kommuneplanen. Et 
enstemmig kommunestyre har vedtatt at de ikke støtter at Statsbygg går videre med 
planer om fengsel på tomten (se også reguleringsrisiko).   

Fengselsformål er ikke i strid med viktige 
verdier eller hensyn 

Store deler av tomtas randsone er i dag skog, og iht gjeldende reguleringsplan skal 
denne tas vare på. Det går flere stier og tråkk i området, og utleier forteller at området er 
i bruk som nærturområde/100- meters skog/ hundelufting. Fengselsetablering vil trolig 
innebære at store deler av kollene kommer innenfor ytre perimeter, og dermed ikke blir 
allment tilgjengelige. Dette er en negativ, lokal konsekvens, og kan medføre krav om 
avbøtende tiltak. De furukledte kollene er også en viktig visuell kvalitet. I 
mulighetsstudiet er det lagt til grunn at kollene beholdes.  
Eiendommen er bebygd, men byggene er i hovedsak enkle næringsbygg og av eldre 
dato. Nye bygg vil i stor grad plasseres på allerede nedbygde arealer.   
Nordre Follo kommunestyre behandlet interpellasjon om fengsel i Trollåsveien 8 i møte 
26.01.22. Av vedtaket framgår blant annet følgende: Vi er bekymret for konsekvensene 
et eventuelt fengsel i Trollåsveien 8 vil få for bomiljø og næringslivet i området, at 
trafikksikkerheten forringes, det vil føre til tap av natur og til at tilgang til naturområdet 
reduseres. Med et fengsel på Trollåsen risikerer vi også at næring og arbeidsplasser 
som allerede er etablert på tomten må vike.  

RISIKO 
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3.3. Dal forsøksgård, Heggedal, Asker 
Eiendommen ligger rett øst for Heggedal, langs Rustadveien som knytter sammen Heggedal og 
Slemmestad. Området rundt Heggedal består i stor grad av boliger (rekkehus og eneboliger). 
Eiendommens tilstøtende tomter er dyrket mark med tilhørende låvebygg og våningshus. Ved 
avkjøringen til eiendommen er det etablert busstopp med direkte tilknytning til Asker sentrum, hvor det 
er togstasjon og flere bussruter som igjen har direkte tilknytning til flere områder i Oslo.    

Fakta 

Eiendom (gnr./bnr.) 70/35 og 70/90 

Tomtenr i fellesoversikt 58 

Adresse Rustadveien 129, Heggedal 

Kommune Asker 

Eier Kunnskapsdepartementet 

Spilt inn av Tomtetilfang fra 2019 (Statlig eiendom) 

Bruk Tidligere Dal forsøksgård- tilknyttet veterinærhøyskolen/ NMBU. Ikke i statlig bruk, leies ut til 
private. Avsatt i kommuneplan til LNF.  

Areal bebyggelse Bebygd med diverse landbruksbygninger 

Areal tomt 180 mål 

Kjøretid fra tinghuset 30 min – anslått til 73 min i rush 

Kapasitet; 214 plasser, mulig å utvide med 54 og evt flere plasser 

Erstatte Drammen 
fengsel? 

Ja. På bakgrunn av beliggenhet og størrelse 

Figur 3.4: Flyfoto og kommuneplan, Dal forsøksgård, Kilde: Askerkart 
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Vurdering etter oppsatte kriterier 

Lokaliseringskriterium Verdi Vurderinger og kommentarer 

EGNETHET 

Fengselet har god tilgjengelighet. Tomten ligger i Asker kommune, og i Oslo politidistrikt. Kjøreavstand til Oslo tinghus er 30 
minutter ved normal/lav trafikk. Det er ca 10 minutters kjøretid til Asker sentrum, og E18. I 
rushtid er det anslått ca 73 min. kjøretid fra tomten til tinghuset, dette er den klart lengste 
kjøretiden i rush av de fem tomtene. Tomten har middels god tilgjengelighet og kommunen 
opplyser at det er noe kapasitetsproblemer på Røykenveien. Tomten har ganske lav 
kollektivtilgjengelighet, men det er busstopp i umiddelbar nærhet. 7300 kan nå tomten 
kollektivt innen 40 min, og det er 3,5 avganger i timen innenfor 800 m. Tomten ligger 20 min 
gange fra Heggedal stasjon og det er gang og sykkelvei mellom tomt og Heggedal sentrum. 
Tomten har noe lavere responstid for nødetater enn mer sentrale tomter. Tomta ligger i Oslo 
politidistrikt, sør- vest for Oslo og et fengsel her vil bidra til god regional dekning av 
fengselsplasser,  

Nytt fengsel skal stå klart så snart som 
mulig 

Kommunen har i møte antydet mulig vedtak av reguleringsplan innen utgangen av 2023. 
Dette forutsetter at arealet avsettes til byggeområde i pågående kommuneplanrullering, og 
vedtak av kommuneplan som forutsatt før jul i 2022. Det forventes normal varighet for 
byggeprosess. Mulige rekkefølgekrav for utbedring av kollektiv fremkommelighet, samt krav 
til omdisponering av matjord har kostnadskonsekvenser, men bør ikke gi særlig 
tidsforsinkelse. Tomta leies ut til dyrepensjonat i dag, leiekontrakten har begrenset varighet 
og tomta vil kunne fristilles før byggestart. 
Dersom arealendring ikke håndteres i pågående kommuneplanrullering forlenges framdrift 
for reguleringsplanbehandling (og reguleringsrisiko øker).   

Fengselet har tilstrekkelig kapasitet Tomten har tilstrekkelig kapasitet og kan bygges effektivt og fleksibelt. Tomten er stor (180 
mål), og begrensninger har lite betydning for byggbarheten. Tomten er relativt flat, med 
unntak av skråning ned mot bekkedrag i vest. Det er ikke vurdert nødvendig å gjøre 
mulighetsstudier for å vurdere at tomten er godt egnet: Det kan bygges 214 plasser i tråd 
med veileder. Tomten kan også utvides med 54 plasser for Drammen fengsel. Utvidelse 
utover dette vil trolig utfordre viktige hensyn (matjord), men vil også være mulig.  

Fengselet kan bygges effektivt og 
fleksibelt 

Begrensninger knytter seg til noe naturbeitemark i nord, ved grensen til naboeiendom og to 
registreringer av hule eiker. Trasé for ny Røykenvei berører eiendommen i vest, det samme 
gjør hensynssoner for grønnstruktur og høyspentanlegg. Hellende terreng i randsonene mot 
vest og sørøst. Begrensningene er av liten betydning, men må hensyntas i en eventuell 
prosjektutvikling.   

Fengselet gir tilfredsstillende forhold 
for innsatte 

Det er lite innsyn fra tilliggende områder. Tomten muliggjør gode utearealer: området er ikke 
støyutsatt  
Luftkvalitet: Ingen utfordringer med luftkvalitet 

Fengselsformål er i tråd med 
overordnede planer 

Området er uregulert, og i sin helhet avsatt til LNF i kommuneplanen. Fengselsformål er 
dermed i strid med overordnede planer. Asker kommune rullerer kommuneplanen nå og 
administrasjonen vil foreslå arealendring til tjenesteyting for deler av tomten. Dersom 
endringen vedtas av kommunen, vil fengselsformål være i tråd med overordnet plan.  

Fengselsformål er ikke i strid med 
viktige verdier eller hensyn 

Viktige verdier knytter seg til en del dyrket mark av til dels høy jordkvalitet. Staten bør være 
restriktive med å bygge ned matjord. Tomten er langt større enn arealbehovet for fengsel. 
Verdifulle matjord- områder mot øst kan legges utenfor perimeter og dermed unngås. Dette 
blir hensyntatt i kommunens forslag til arealendring.  Bebyggelse og harde flater bør legges 
til allerede nedbygde arealer. Dersom det må bygges på enkelte områder med matjord vil 
kommunen stille krav om matjordplan, og at verdifull jord flyttes. Kommunen antar at matjord 
kan flyttes til nærliggende deponi nord for eiendommen. Et par hule eiker er registrert, men 
disse kan tas vare på i evt prosjektutvikling. 

TOMTA INNEBÆRER LAV RISIKO 

Reguleringsrisiko Tomta vurderes foreløpig å ha middels reguleringsrisiko. Kommunen stiller seg positive og 
svært konstruktive til fengselsformål i møtet, men fordi området er i dag avsatt til LNF 
vurderes planrisikoen likevel som middels. Det kan blant annet komme innsigelse til 
arealendring fra Statsforvalteren. Endring av arealformål gjennom kommuneplanrullering slik 
administrasjonen nå foreslår vil avklare formålet og redusere reguleringsrisikoen betraktelig.  
Det må regnes med noe lokal motstand til formålet, men avstand til boligområder gjør at 
dette ikke bør øke planrisiko i særlig grad.  

Mulighet for erverv Staten ved kunnskapsdepartementet (KD) eier eiendommen. NMBU er forvalter og hverken 
KD eller NMBU har behov for eiendommen. Både KD og NMBU ønsker å selge. Salg ble stilt 
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Naturfare og grunnforhold 

Annet 

KOSTNADER 

Kostnader for grunnerverv 

Saksnummer: 2021/309 

i bero under forrige regjering fordi tomten i sin tid ble gitt som gave fra pelsdyrnæringen, og 

det har vært vurdert som politisk krevende å selge (ref. pelsdyrforliket). Risikoen knyttet til 

kjøp av eiendommen vurderes som hovedsakelig politisk, men dette forventes å kunne 

avklares innen kort tid. Totalt sett vurderes mulighetene for erverv som veldig gode. 

Tomten ligger i et område hvor det er risiko for kvikkleire. I de skrånende delen av tomten 

kan det være kvikkleire selv om den ene boringen som er utført så langt ikke påviste dette. 

Det bør gjennomføres grunnundersøkelser for å avklare om det er kvikkleire på eller i 

umiddelbar nærhet av tomten. Dette vil ha betydning for om det må gjennomføres 

stabiliserende tiltak med hensyn til områdestabilitet. For kostnadene til grunnarbeidene vil 

det ha mindre betydning da det er tatt høyde for leire med varierende fasthet. 

Flom: Aktsomhetsområde for flom i vest, innenfor fremtidig veiareal, antas å ikke påvirke 

risikoen 

Ras/skred: Ingen registrerte fare- eller aktsomhetsområder hos NVE, men noe 

erosjonsrisiko. Dette antas å ikke ha betydning. 

g denne prisen er lagt til grunn for SØA. Dette 

inkluderer en mindre boligeiendom eid av landbruksdepartementet som opprinnelig var en 

del av gårdsbruket. Kunnskapsdepartementet har ikke kommet med noen prisforventning, 

men det forventes at en mer detaljert takst vil ligge til grunn for kjøpesum dersom tomten blir 

valgt. Kjøpesummen vil uansett være vesentlig lavere enn for de private tomtene siden 

eiendommen er en landbrukseiendom. Usikkerheten rundt prisnivået vurderes også som 

betydelig lavere ettersom det vil være en forvaltningsoverføring mellom to statlige eiere. 

Kostnader bygg- og utomhus Tomtas egenskaper, størrelse og grunnforhold medfører normale byggekostnader, 

Tomtekostnader (se over) kommer i 

tillegg. Det må regnes med kostnader/rekkefølgekrav knyttet til trafikksikringstiltak på 

Røykenveien: Veien er overbelastet og fremkommelighet for buss er kritisk. Det er lagt inn 

noe for dette i usikkerhetsestimering, men omfang og tiltak er usikre. Kommunen er svært 

restriktive til å bygge ned matjord og det vil kreves gjenbruk/flytting av matjord. Det er mulig 

aktuelt deponi i nærheten. Se ellers egne vedlegg for kostnads- og usikkerhetsestimering. 

Tabe/13.3: Vurdering etter vurderingskriterier, Dal forsøksgård 
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3.4. Solvang/Sagvollskogen, Lier 
Eiendommen ligger ved Drammensveien på sørsiden av E18 ved Liertoppen. Området vest for 
eiendommen består av boligfelt og næringseiendommer. Næringseiendommene er primært utformet 
som lager/logistikk og detaljhandel. Området øst for eiendommen er preget av spredt boligbebyggelse 
og dyrket mark. Det er kort vei til E 18 som er hovedfartsåren mellom Lier og Oslo. Det er 
kollektivdekning (buss) i nærheten.  

 

 
 
  

Fakta  

Eiendom (gnr./bnr.) 161/26 

Tomtenr i fellesoversikt 136 

Adresse Solvang, Sagvoll  

Kommune Lier 

Eier Dpend eiendom AS 

Spilt inn av  Kommunen 

Bruk Ubebygget, skogsareal, noe løyper inn til marka. Avsatt i kommuneplan til byggeområde 
for næring 

Areal bebyggelse ubebygd 

Areal tomt 213 mål (100 mål legges til grunn for SØA) 

Kjøretid fra tinghuset 26 min – anslått til ca. 68 min i rush 

Kapasitet;  214 plasser, mulig å utvide med 54 – og evt flere plasser 

Erstatte Drammen fengsel? Ja. På bakgrunn av beliggenhet og størrelse 

Figur 3.5: Flyfoto og kommuneplan, Solvang, kilde: Lier kommunes kartportal 
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Vurdering etter oppsatte kriterier 

Lokaliseringskriterium Verdi Vurderinger og kommentarer 

EGNETHET 

Fengselet har god tilgjengelighet. Tomten ligger i Lier kommune, tett på Oslo politidistrikt. Kjøreavstand til Oslo tinghus er 26 
minutter ved normal/lav trafikk, og E18 ligger i umiddelbar nærhet. I rushtid er det anslått ca 
68 min kjøretid fra tomten til tinghuset. Tomten har god kollektivtilgjengelighet ved at 14 000 
kan nå tomten kollektivt innen 40 min, og det er 7 avganger i timen innenfor 800 m. Tomten 
har god responstid for nødetater. Fengsel på tomten vil bidra til god regional dekning av 
fengselsplasser.  

Nytt fengsel skal stå klart så snart som 
mulig 

Tomten vurderes å ha høy framdriftsrisiko. Risikoen er knyttet til tidspunkt for vedtak av 
reguleringsplan, samt igangsettingstillatelse for bygging av fengsel. Tomten var lenge vurdert 
blant de mest aktuelle i forrige runde (2020), men ble ikke anbefalt fordi kommunen har 
besluttet å lage kommunedelplan for E18 som skal inkludere denne eiendommen. En 
reguleringsplan til fengsel må avvente dette planarbeidet- og det har ikke startet opp. 
Administrasjonen har selv vurdert det som usannsynlig at et fengsel kan stå ferdig til 2028 på 
bakgrunn av dette kravet. Krav om trafikksikringstiltak ved fylkesvei og kryssutbedring ved 
E18 medfører stor framdriftsrisiko, i tillegg til kostnader. Det må jobbes strategisk på både 
politisk og administrativt nivå og med veimyndighet for å redusere framdriftsrisiko. Statlig 
plan er også et mulig verktøy.  

Fengselet har tilstrekkelig kapasitet Tomten har tilstrekkelig kapasitet og kan bygges effektivt og fleksibelt. Det kan enkelt bygges 
214 plasser i tråd med veileder, og tomten kan utvides med 54 plasser for Drammen fengsel, 
samt eventuelt ytterligere utvides dersom tilstrekkelig tomte erverves. 

Fengselet kan bygges effektivt og 
fleksibelt 

Tomten er stor, og grunneier er fleksibel med tanke på hvilke områder som utvikles til 
fengsel. (Grunneier ønsker å beholde en tilstrekkelig stor tomt til egen eiendomsutvikling). 
Det er ikke vurdert nødvendig å gjøre mulighetsstudier for å vurdere at tomten er godt egnet. 
Tomten er relativt flat. Det er flere mindre bekker i området, og noen kulturminner like nord 
for tomta mot Drammensveien. Men dette er i liten grad begrensende. 

Fengselet gir tilfredsstillende forhold 
for innsatte 

Det er lite innsyn fra tilliggende områder. Tomten muliggjør gode utearealer: området er ikke 
støyutsatt.   
Luftkvalitet: Ingen utfordringer med luftkvalitet.  

Fengselsformål er i tråd med 
overordnede planer 

Fengselsformål er i tråd med overordnet plan: område er avsatt til næringsbebyggelse i 
kommuneplan. Fengsel er ikke næring, men offentlig tjenesteyting, men det vurderes likevel 
at fengsel vil være i tråd med kommuneplanen. Formannskapet i Lier har pekt på tomten 
som eneste aktuelle tomt i Lier. 

Fengselsformål er ikke i strid med 
viktige verdier eller hensyn 

Fengselsetablering på tomten innebærer nedbygging av jomfruelig mark. Tomtealternativet 
er det eneste som innebærer nedbygging av ikke utbygde områder. Arealformålet er 
imidlertid vurdert og avklart på kommuneplannivå, og området må derfor på sikt forventes å 
bli utbygd uansett aktør. Det er lite konflikt med viktige verdier utover generell nedbygging 
skog.  
Eksisterende skiløyper i området må forutsettes lagt om. 

RISIKO 

Reguleringsrisiko Det vurderes som sannsynlig å få positivt planvedtak for fengsel på tomten: Formannskapet i 
Lier har gjennom vedtak i september pekt på at tomten er eneste aktuelle tomt i Lier. Men 
framdrift for planprosessen er en vesentlig risiko som det må jobbes aktivt for å redusere.  
Iht KP §11-4 Gjelder følgende rekkefølgekrav: 

• Utbedring av fv 282 fram til og forbi Tranbykrysset og Drammensveien fram til
Liertoppen slik at disse har tilstrekkelig kapasitet og trafikksikker avvikling.
Nødvendig løsning skal utredes og vises i reguleringsplan for områdene

• Ny trasé for hovedskiløype mellom Kjekstadmarka og Lierskogen skal være
etablert.

• Krav om matjordplan (§11-9).
Grunneierne har igangsatt arbeidet med en trafikkanalyse for området. Ifølge grunneierne er 
lokalmiljøet (velforening) positive til formålet- da de forventer at dette vil gi positive 
ringvirkninger for trafikksikringstiltak, samt lokale arbeidsplasser.   

Mulighet for erverv God dialog med grunneier som har fremstått samarbeidsvillig og har blitt presentert prosess 
med opsjon, beslutning og avhengighet bevilgning av midler til erverv. Foreløpig ingen 
betydelige utfordringer identifisert utover avvik mellom verdivurdering og grunneiers 
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3.5. Kroksrud, Ullensaker 
Eiendommen ligger på Kløfta i Ullensaker kommune, vest for E6. Eiendommen er i bruk som fengsel i 
dag og nærområdet er preget av eneboliger og landbruksområder. Eiendommen ligger ca 5 minutters 
kjøretid fra Ullersmo fengsel. Adkomstveien har lav standard, og adkomst til E6 og Oslo er gjennom 
Kløfta sentrum. Det er ca 1,8 km til togstasjon.  

 
Fakta 

 

Eiendom (gnr./bnr.) 27/3 

Tomtenr i fellesoversikt 213 

Adresse  Godtland 25A, Ullensaker 

Kommune Ullensaker 

Eier Statsbygg 

Spilt inn av 

Bruk Ullersmo fengsel, avdeling Kroksrud, åpen soning. 

Areal bebyggelse fengsel 

Areal tomt 125 mål 

Kjøretid fra tinghuset 33 min – anslått til ca. 67 min i rush 

Kapasitet; 214 plasser 

Erstatte Drammen fengsel? Nei 

Figur 3.6: Flyfoto og kommuneplan, Kroksrud, Kilde: Ullensaker kommunes kartportal 
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Vurdering etter oppsatte kriterier 

Lokaliseringskriterium Verdi Vurderinger og kommentarer 

EGNETHET 

Fengselet har god tilgjengelighet. Tomten ligger i Ullensaker. Kjøreavstand til Oslo tinghus er 33 minutter ved normal/lav trafikk. I 
rushtid er det anslått ca 67 min kjøretid fra tomt til tinghus. Tomten har lav kollektivtilgjengelighet: 
7500 kan nå tomten kollektivt innen 40 min, og det er kun 0,5 avganger i timen innenfor 800 m. 
Tomten ligger 20 min gange fra Kløfta togstasjon. Adkomstvei har lav standard, og det er ingen 
tilbud for myke trafikanter. Tomten har god responstid for nødetater. Det er kun 5 min kjøretid til 
Ullersmo, og tomten vil ikke bidra til god regional dekning av fengselsplasser, 

Nytt fengsel skal stå klart så snart 
som mulig 

Tomten er uregulert, og det forventes en normal planprosess for å regulere tomten til fengsel 
Forholdet er drøftet med Ullensaker kommune, og en evt planprosess i Ullensaker er forventet å 
kunne gjennomføres på kortere tid enn øvrige tomter blant annet fordi tomten allerede er i bruk til 
fengsel, og avsatt til formålet i kommuneplan.  
Det må forventes rekkefølgekrav, men disse vil trolig ikke forsinke byggeprosess. Hensyn til 
eksisterende fengsel på tomten kan forsinke noe, men ikke i den grad at det vil være til hinder for 
ønsket framdrift.  

Fengselet har tilstrekkelig 
kapasitet 

Tomten har utfordrende grunnforhold, og det er gjort grunnundersøkelser for å vurdere risiko 
knyttet til kvikkleire. På bakgrunn av dette er det gjort enkle mulighetsstudier for å vurdere 
byggbarhet og egnethet på området. Det er vurdert at tomten har tilstrekkelig kapasitet og kan 
bygges effektivt og fleksibelt for 214 plasser i kombinasjon med dagens åpne soning. På grunn av 
utfordrende grunnforhold, særlig mot ravine i sør vurderes det at det ikke er mulig å utvide utover 
214 plasser.  

Fengselet kan bygges effektivt og 
fleksibelt 

KDI vurderer at samlokalisering av nytt fengsel og åpen soning kan gi samdriftsforedeler. Nærhet 
til Ullersmo vurderes også å bidra til effektivitet og fleksibilitet. På den annen side har KDI ikke 
erfaring med så store enheter- og hvorvidt fengselet blir så stort at det snarere er en ulempe er 
usikkert.    

Fengselet gir tilfredsstillende 
forhold for innsatte 

Det er lite innsyn fra tilliggende områder. Tomten muliggjør gode utearealer og området er ikke 
støyutsatt  
Luftkvalitet: Ingen utfordringer med luftkvalitet.  
Det vil være positivt om dagens verkstedbygning kan beholdes, men dette er ingen forutsetning. 

Fengselsformål er i tråd med 
overordnede planer 

Området er uregulert, og avsatt til tjenesteyting i kommuneplan. Fengselsformål er dermed i tråd 
med overordnede planer.  

Fengselsformål er ikke i strid med 
viktige verdier eller hensyn 

Bygging av fengsel innebærer nedbygging av grønne arealer og noe dyrka og dyrkbar mark. Det 
bør vurderes gjenbruk/flytting av matjord dersom denne er av en god kvalitet 

TOMTA INNEBÆRER LAV RISIKO 

Reguleringsrisiko Tomta vurderes å ha lav reguleringsrisiko. Eiendommen er avsatt til tjenesteyting i 
kommuneplanen, og er allerede i bruk som fengsel. Reguleringsrisiko er drøftet med Ullensaker 
kommune, som vurderer det som lite kontroversielt å regulere tomten til fengsel for 214 plasser så 
lenge grunnforhold, trafikksikringstiltak og hensyn til naboer blir ivaretatt. Kommunen har god 
erfaring med å være vertskap for fengsel.   

Mulighet for erverv Tomten eies av Statsbygg 
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Naturfare og grunnforhold 

Annet 

KOSTNADER 

kostnader for grunnerverv 

Saksnummer: 2021/309 

Tomten har kvikkleire og det er utført 

grunnundersøkelser. 

Undersøkelsen har påvist kvikkleire/ 

sprøbruddmateriale i området på Kroksrud som 

bekrefter allerede eksisterende kvikkleire sone 

Kroksrud Ile. Det vil derfor være en risiko for 

områdeskred i området. 

Det vurderes at rotasjonskred og flakskred vil 

være det mest aktuelle skredmekanismene. For 

rotasjonsskred vil mulig løsneområde være 

begrenset til ett mindre område ved ravinen i øst 

(vist med skravur i illustrasjon) 

Ut fra vurdering av områdestabilitet vurderes 

området ved Kroksrud som byggbart for nytt 

Oslo fengsel. 

Dersom Kroksrud velges som lokalitet for nytt 
At;Jur 16 Mulige røsneomrdder fo, ,otas,lonsskred med lens,de L =6H 

Oslo fengsel må det gjennomføres supplerende geotekniske undersøkelser for å mer nøyaktig 

avgrense område med påvist kvikkleire/ sprøbruddmateriale. 

Det må også gjennomføres stabiliseringsberegninger for å dokumentere tilfredsstillende sikkerhet. 

Tomta er i Statsbyggs eie, og det er ikke kostnader for grunnerverv. 

kostnader bygg- og utomhus Det legges til grunn at fengselet kan bygges i tråd med funksjons- og arealveielederen, med noen 

tilpasninger. Det må regnes med noe ekstra kostnader til fundamentering, sikring av byggegrunn. 

og det tilkommer ikke tomtekostnader da 

tomten eies av Statsbygg. Estimatet inkluderer nødvendige midlertidige bygg for å ivareta drift av 

eksisterende lavsikkerhetsfengsel i byggeperioden. Det er ikke tatt høyde for at dagens fengsel 

må flytte under bygging. Det må regnes med rekkefølgekrav med krav om utbedring av 

adkomstvei fram til fylkesvei, og trolig tiltak for myke trafikanter (fortau eller gang/sykkelvei), dette 

er inkludert i estimatet. Alternativt bør det etableres ny adkomst fra nord, som gir langt bedre 

tilknytning til E6. Det bør tas høyde for noen kostnader til gjenbruk/flytting av matjord. 

Tabell 3.4: Vurdering etter vurderingskriterier, Kroksrud 
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3.6. Bredtveit, Oslo 
Eiendommen ligger Bredtveit, øst i Bjerke bydel- på grense mot Grorud bydel. Eiendommen er i bruk 
som kvinnefengsel (45 plasser). Området rundt fengselet er naturområder/friområder. Nærområdet er 
preget av boliger, leilighetsbygg og rekkehus. Mot nord grenser eiendommen mot Trondheimsveien. 
Bredtveit ligger sentralt og tilgjengelig med umiddelbar adkomst til Trondheimsveien, og kort avstand til 
T- bane og busstopp.

Figur 3.7: Flyfoto og reguleringsplanutsnitt kilde: Oslo kommunes kartportal 

Fakta 

Eiendom (gnr./bnr.) 91/1 

Tomtenr i fellesoversikt 77 

Adresse  Trondheimsveien 371 og 275 

Kommune Oslo 

Eier Statsbygg 

Spilt inn av 

Bruk Ca 20 mål er i bruk som kvinnefengsel. Arealet for øvrig brukes som friområde. 

Areal bebyggelse fengsel 

Areal tomt 185 mål 

Kjøretid fra tinghuset 16 min, anslått til ca 35 min i rush 

Kapasitet; 214 plasser i tillegg til 50 plasser for kvinner 

Erstatte Drammen fengsel? Nei 
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Vurdering av lokaliseringskriteriene 

Lokaliseringskriterium Verdi Vurderinger og kommentarer 

EGNETHET 

Fengselet har god tilgjengelighet. Bredtveit ligger sentralt. Kjøreavstand til Oslo tinghus er 16 minutter ved normal/lav trafikk. I 
rushtid er det anslått ca 35 min kjøretid fra tomt til tinghus. Det er svært god kollektivdekning, 
Nær 200 000 kan nå tomten kollektivt innen 40 min, og det er 23 avganger i timen innenfor 
800 m. Tomten ligger i umiddelbar nærhet til T-banen, og det er gode forhold for gående og 
syklende. Tomten har god responstid for nødetater.  

Nytt fengsel skal stå klart så snart som 
mulig 

Tomten er regulert, men planen er eldre og det må forutsettes ny reguleringsplanprosess. 
Basert på politiske samtaler er det tidligere vurdert som lite sannsynlig å få positivt 
planvedtak i Oslo kommune. Dette forholdet er nærmere beskrevet under reguleringsrisiko. 
Dersom det likevel sannsynliggjøres positivt kommunalt planvedtak er det nok uansett 
krevende med ferdigstilling til 2028: Dette knytter seg først og fremst til generell 
plansaksbehandling i Oslo (gjennomsnittlig plansaksbehandling er pt 6 år). Prioritering av 
plansaken kan få ned saksbehandlingstid, men krever politiske føringer om dette. Statlig plan 
er et mulig virkemiddel for å få området planavklart noe raskere. Forventet tidsbruk for 
byggefase er i utgangspunktet normal, men hensyn til eksisterende bebyggelse og 
naturområder kan gi utfordrende riggforhold og dermed forlenget byggetid. 

Fengselet har tilstrekkelig kapasitet Tomta er i utgangspunktet stor, med god kapasitet, og det er tidligere vurdert at det er mulig 
å etablere fengsel med inntil 350 innsatte på tomten. Men hensyn til omkringliggende 
friområde gjør imidlertid at det er viktig å redusere arealbeslaget så mye som mulig. Det er 
gjort enkle mulighetsstudier som viser innplassering av 214 plasser i tillegg til 50 
kvinneplasser. I mulighetsstudiene er det vist et areal på 53 mål innenfor ytre perimeter. KDI 
vurderer 53 mål som i minste laget for 214 + 50 plasser. Mulighet for utvidelse utover 214 
plasser forutsetter at kvinnefengselet plasseres et annet sted. 

Fengselet kan bygges effektivt og 
fleksibelt 

Eksisterende bebyggelse er fredet, og vernehensyn gjør at det ikke tillates å bygge foran 
dagens fengsel og adkomstområde. Samlokalisering av kvinne og mannsfengsel kan gi noen 
samdriftsfordeler. Men det er avgjørende at soningsområdene for kvinner og menn er helt 
adskilt. Siden tomten er stor er det tilstrekkelig med fleksibilitet til å ivareta disse forholdene 
og samtidig bygge effektivt og fleksibelt   

Fengselet gir tilfredsstillende forhold 
for innsatte 

Tomta gir gode muligheter for solfylte og skjermede uteoppholdsarealer, men tomtearealet 
må ikke reduseres under de 53 målene som er vist i mulighetsstudiet for å gi tilfredsstillende 
areal for aktivisering og uteopphold for 214 + 50 plasser. Det er liten grad av innsyn, men 
kan være noe fra boligområdene øst for tomten. Det er støy og luftforurensning fra 
Trondheimsveien, men det vil være mulig å skjerme innsatte mot dette ved å legge 
hoveddelen av bebyggelsen, og ikke støyfølsom bruk mot nord. 

Fengselsformål er i tråd med 
overordnede planer 

Området er regulert, og store deler av arealet er avsatt til fengsel, men en stor andel av dette 
området er i praktisk bruk som friområde. Det forutsettes et bytte mellom arealer som i 
kommuneplan og regulering er avsatt til grønnstruktur og arealer avsatt til offentlig formål. 
Dette vil innebære at mindre attraktive områder regulert til friområde heller brukes til 
bebyggelse, mens arealer av høyere verdi som friområde, men som er regulert til fengsel vil 
bli omregulert til friområde.  

Fengselsformål er ikke i strid med 
viktige verdier eller hensyn 

Forslag om nytt Oslo fengsel på Bredtveit har vist seg å være svært kontroversielt. Aksjoner 
som «bevar Bredtveitskogen» og andre krefter i lokalmiljøet ønsker ikke fengselsutvidelse 
som vil gå på bekostning av arealer som i dag er i bruk som friområde. Nytt Oslo fengsel på 
Bredtveit vil innebære at området som brukes til fengsel blir om lag tre ganger så stort som i 
dag. Dette vil gå på bekostning av arealer som brukes som friområder. Det viktigste 
avbøtende tiltaket vil være å begrense arealbeslaget, samtidig er det viktig at arealet er 
tilstrekkelig for å gi gode soningsforhold. Det vil også være viktig å bygge på minst attraktive 
arealer. Et annet avbøtende tiltak kan være å øke attraktivitet på eksisterende områder, og 
ikke begrense fremkommelighet. Oslo kommune frykter at nytt fengsel vil forringe områder 
som defineres som levekårsutsatt og kan være i strid med Groruddalssatsingen.   
Vernehensyn, både til eksisterende fengsel, og siktlinjer er viktig å ivareta.   
Det er noe naturmangfold registrert på tomta og noen naturverdier på arealer like i nærheten. 
Det kan ikke utelukkes at nytt fengsel vil kunne påvirke naturforholdene.  
PBE har tidligere krevd at reguleringsplan for Bredtveit må omfatte gangbro over 
Trondheimsveien. 

RISIKO 
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4. Kostnadskalkyler og samfunnsøkonomisk analyse

4.1. Basiskostnader 

Basiskostnader er redegjort for i kalkyledokument, vedlegg 4, og kort gjengitt under. Merk at 
usikkerhetsanalyse er gjort i eget dokument (vedlegg 5) og at investeringskostnad beskrives i neste 
kapitel.   
Prosjektet er i en svært tidlig fase med tomtesøk og overordnede arealvurderinger. Estimatet er dermed 
primært utarbeidet ovenfra og ned. Alle prosjektene skal dekke 214 soningsplasser for menn. 
Alternativet på Bredtveit vil i tillegg romme 50 kvinneplasser. Hovedformålet med kostnadsanalysen er 
å skille på de 6 ulike tomtene som kostnadsberegnes for ny lokalisering av Oslo Fengsel.  
Hovedårsakene til kostnadsforskjellene mellom alternativene er: 

• Noe forskjellig arealbehov
• Forskjellig etasjeantall og bygningsgeometri
• Tomtens størrelse og byggbarhet (riggforhold, grunnforhold, støy, hensyn til nabobygg etc).
• Infrastrukturtiltak

Basisestimatets forutsetninger: 
• Arealnorm på 90 m2/innsatt, og volumer fra mulighetsstudien..
• Arealer oppsummert i arealtabell nedenfor. Arealer overlevert FØ fra PL.
• Prisnivå hensynstar eksisterende regelverk (TEK17).
• Kostnadsestimatet er basert på prisnivådato 15.10.2021.
• Kontraktstrategi ikke valgt. Kalkyle kontert som utførelsesentreprise med all prosjektering på

Generelle kostnader.
• Grunnervervskostnader ikke inkludert
• Brukerutstyr ikke inkludert
• Infrastruktur frem til tomtegrense estimert basert på prosjektets tilgjengelige kunnskap.

Usikkerheten er betydelig på infrastruktur.
• Sikkerhet overstyrer i utgangspunktet alle ikke-lovpålagte krav til prosjektet.
• Analysen omfatter ikke premissendringer dvs. endring i prosjektets premisser av en slik art at

det med rimelighet kan forventes at endringen finansieres ved særskilt tilleggsbevilgning

Nybygg- og ombyggingsarealene på Bredtveit inkluderer også 50 kvinneplasser, og er derfor høyere 
enn for de øvrige tomtene. På Kroksrud er nybyggarealene noe høyere enn de resterende fire tomtene 
fordi det er lagt inn erstatningsarealer for bygg som rives ifb. oppføring av et nytt fengsel. 
Arealtabell 

BREDTVEIT KROKSRUD HAUGENSTUA MASTEMYR HEGGEDAL/ASKER 
SOLVANG -
LIER Enhet 

NYBYGG: BRUTTOAREAL 
(totalt): BTA 20 100       20 100     19 300    19 300 19 300         19 300  m2 BTA 

GRUNNFLATE nybygg: BYA 7 200        7 400    8 500   7 400    7 400            7 400  m2 BYA 

OMBYGGINGSAREAL BTA 4 650 -   -             -   -    - m2 BTA 

RIVEAREALER BTA 3 000          3 000       6 000    20 000    4 000  - m2 BTA 

TOMTEAREAL, totalt 58 000      124 000   47 000 70 000 100 000       100 000  m2 
TOMTEAREAL, innenfor 
perimetersikring 26 000        62 000      28 000    35 000    62 000         62 000  m2 

Tabell 4.2: Arealtabell, 6 tomter 



 43 AV 60 

Metode  
Estimatet er basert på tomteanalyse og en forenklet volumstudie. Med utgangspunkt i tidligere 
gjennomførte og prosjekterte fengselsprosjekter er det forsøkt å identifisere prosjektunike faktorer for 
hver enkelt tomt for å vurdere tillegg og fradrag i kostnader.  Under post 2 er det brukt kostnader fra 
RIG (Golder), basert på dennes innledende vurdering av fundamenteringsmetode.  Kostnadene er 
basert på erfaringstall fra relevante prosjekter i Statsbyggs portefølje (erfaringsdatabasen) og andre 
byggherrer, samt data fra kalkulasjonsverktøyet Calcus (Norsk Prisbok). Erfaringstallene er vurdert opp 
mot forutsetningene i dette prosjektet og eventuelt justert som følge av dette. Kalkylen er beste estimat 
på bakgrunn av den informasjonen som er tilgjengelig når kostnads- og usikkerhetsanalysen 
gjennomføres 

4.2. Investeringskostnader og usikkerhetsanalyse 

Dovre Group har bistått Statsbygg med utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyse for ulike 
tomtealternativer for Oslo fengsel. Som en del av prissatte virkninger i den samfunns-økonomiske 
analysen, har Dovre Group gjennomført usikkerhetsanalyse av investeringskostnader. Kvantifiseringen 
av usikkerhetselementene som ligger til grunn for usikkerhetsanalysen er nærmere beskrevet i vedlegg 
5 og kort gjengitt under. Basisestimater fra Statsbyggs FØ-avdeling er lagt til grunn for alle tomter.  
Det er i analysen tatt utgangspunkt i usikkerhetsanalyse for Bredtveit fra OFP, som er blitt justert av 
Dovre for å samsvare med resultater fra KS1. Kvantifiseringer fra OFP og KS1 er justert for å hensynta 
reduksjon i antall plasser fra 290 til 214 og at det ligger noen kostnader avsatt til resultatet av politisk 
behandling i basisestimatet.  
Usikkerhetsanalysen er forenklet, med fokus på særegenheter og forhold som skiller mellom de ulike 
tomtene. Resultatene er angitt for P50 og P85 i stedet for spenn P10 - P90 som er vanlig i denne fasen. 
Følgende usikkerhetselementer er vurdert i analysen: 

• U1 Offentlig behandling og endrede krav
• U2 Prosjektmodenhet og designutvikling
• U3 Lokale forhold og kompleksitet
• U4 Entreprenørenes gjennomføringsevne
• U5 Prosjektorganisering og styring
• U6 Markedsusikkerhet
• U7 Estimatusikkerhet

Det er vurdert at kun usikkerhetselementene U1, U2 og U3 skiller mellom de ulike tomtene. Usikkerhet 
knyttet til usikkerhetselementene fra U4 til U7 er i analysen forutsatt å påvirke alle tomtealternativer likt. 
Disse usikkerhetselementene beskrives kun i kapittel 2, men videreføres for øvrige tomter beskrevet i 
kapittel 3 til 7.(Kapittelhenvisning gjelder dokument vedlegg 5, usikkerhetsanalyse.)  
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Resultater fra usikkerhetsanalysene vises i tabell nedenfor. Kostnader til tomtekjøp der dette er 

nødvendig er ikke medtatt, men vises i tabell 4.4. 

Mill. kr inkl. mva. 

Basisestimat 

Forventet tillegg 

Forventet kostnad (P50) 

Usikkerhets-avsetning 

P85 

Forventet tillegg% 

Standardavvik % 

Kostnad per plass 
(P50/plasser) 

Bredtveit Haugenstua Mastemyr Heggedal Lier Kroksrud 

Tabell 4. 3 Resultater fra usikkerhetsanalysen for de ulike tomtealternativene. Tall i mill kr. Eks tomtekostnad 

Tomtekostnader 

Tomtekostnad er ikke medtatt i investeringskostnader. For tre av tomtene må tomt erverves fra private 

grunneiere og tomtepris er usikker. Tomten på Heggedal er i statlig eie (KD), mens tomtene på 

Bredtveit og Kroksrud eies av Statsbygg. Tabellen under angir hvilke tomteverdier som er lagt til grunn i 

samfunnsøkonomisk analyse. Også tomter som eies av Statsbygg verdivurderes i SØA. 

Alternativ Kommentar erdi lagt til grunn for SØA 

Haugenstua 

Mastemyr 

Heggedal 

Lier 

Kroksrud 

Bredtveit 

Må erverves av privat grunneier. Faktisk tomtepris 
er usikker. 

Må erverves av privat grunneier. Faktisk tomtepris 
er usikker. 

Må erverves/eller overføres fra KD 

Må erverves av privat grunneier. Faktisk tomtepris 
er usikker. 

Eies av Statsbygg. Ikke kostnad for tomtekjøp 

Eies av Statsbygg. Ikke kostnad for tomtekjøp 

Tabell 4.4: Tomteverdier lagt til grunn i SØA 
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som et sammenligningsgrunnlag. Vurdering av ikke-prissatte virkninger fremkommer av tabellen 
nedenfor. 

Bredtveit/ 
Ullersmo 

Haugenstua
/ 

Ullersmo 

Mastemyr/ 
Ullersmo 

Heggedal/ 
Ullersmo 

Lier/ 
Ullersmo 

Kroksrud/ 
Ullersmo 

Reduksjon av oversitting i arrest 0 - - - - - 

Fleksibilitet for utvidelse ved økt 
behov i fremtiden 

0 - - 0 0 0 

Logistikkutfordringer politiet 
(utover prissatt transport) 

0 0 0 - - - 

Forhold for ansatte og innsatte 0 - - - - - 

Aktivisering utendørs 0 - 0 0 0 0 

Tjenestetilbud Oslo 0 0 - - - - 

Mulighet for inkludering av plasser fra 
Drammen 
(plass til ytterligere 55 plasser og vest 
for Oslo) 

Nei Nei Nei Ja Ja Nei 

 Tabell 4.5: Ikke prissatte virkninger 

Som tabellen viser kommer Bredtveit-alternativet best ut av de ikke-prissatte virkningene.  
For reduksjon av oversitting i arrest er det to forhold som skiller mellom alternativene. Det gjelder 
fleksibilitet til å kunne øke kapasiteten ved økt behov i fremtiden og nærhet til politi (arresten). 
Haugenstua og Mastemyr har ikke tilstrekkelig tomtestørrelse til at det er mulig med en utvidelse, og 
har som følge av dette en liten negativ virkning (en minus) mot Bredtveit, hvor utvidelse er mulig ved å 
frigjøre plasser som i dag er for kvinner. Transportkostnadene mellom fengsel, domstolene og politiet er 
håndtert som en prissatt virkning, men det er i tillegg slik at logistikkutfordringer med lenger avstand til 
fengselet kan gi oversitting. For dette forholdet har fengslene som er lengst unna (Heggedal, Lier og 
Kroksrud) blitt vurdert til å ha en liten negativ virkning sammenlignet med Bredtveit. 

For forhold for ansatte og innsatte er det to forhold som skiller mellom alternativene. Det ene er kvalitet 
på utendørs aktivisering og det andre omfatter tilgang til tjenestetilbudet i Oslo. Haugenstua har fått en 
liten negativ virkning som følge av at tomten er liten, og kan gi begrenset mulighet for aktivisering og 
lufting samtidig, og begrenset mulighet for skjermet lufting av flere grupper. Alternativene som er 
plasser utenfor Oslo (Mastemyr, Heggedal, Lier og Kroksrud) har fått en liten negativ virkning som følge 
av at man mister et av landets beste tilbud av spesialisthelsetjenesten i form av et betydelig poliklinisk 
tilbud i regi av OUS. Det er grunn til å tro at en tilsvarende stedlig spesialisthelsetjeneste neppe lar seg 
etablere i samme omfang og med samme kvalitet utenfor Oslo i rimelig framtid. Innsatte i Oslo fengsel 
har også fremstilling og frigang til aktører i Oslo by, som f.eks. Røde Kors tilbakeføringssenter, 
studieplass hos Wayback, samfunnsengasjerte bedrifter, m.m. Også dette kan i langt større grad 
gjennomføres ved kort reisevei, og vil ikke uten videre kunne etableres dersom et nytt fengsel 
plasseres utenfor Oslos grenser. (Se kap. 5.1 for innspill fra kriminalomsorgen og nærmere beskrivelse 
av disse forholdene).  

Mulighet eller egnethet for å inkludere plassene ved en nedleggelse av Drammen fengsel er også 
vurdert for tomtene. Heggedal og Lier er vurdert som egnet for å kunne inkludere plassene fra 
Drammen, ved at de ligger vest for Oslo, og at det er plass til ytterligere 55 plasser på begge tomtene. 
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I tillegg til de ikke-prissatte virkningene som omhandler nytt Oslo fengsel, er det for Bredtveit og 
Kroksrud også virkninger for fengslene som allerede er på disse tomtene. Bredtveit-alternativet 
innebærer også et nytt kvinnefengsel med forbedrede forhold for kvinnene. I tillegg kan en 
samlokalisering på Bredtveit gi en mer effektiv drift av kvinnefengselet, som ikke er inkludert i de 
prissatte virkningene. I sitt notat vurderer KDI at en potensiell besparelse for virksomhetsdriften kan 
ligge på om lag 20 årsverk. Om en besparelse på 20 årsverk ble lagt til grunn for nåverdianalysen, ville 
dette bedret nåverdien for Bredtveit med nesten 400 millioner kroner. Dette er således en vesentlig 
virkning, også om antall sparte årsverk skulle vise seg å være noe lavere. 

På Kroksrud vil det være nødvendig å redusere arealet som benyttes til dagens åpne fengsel noe. 
Samtidig kan nye bygg og mulig sambruk gi mer hensiktsmessige lokaler for det åpne fengselet. Det er 
usikkert hvorvidt dette samlet er en negativ eller en positiv virkning for dagens åpne fengsel på 
Kroksrud. 

Sammenfattende vurdering 
Tabellen nedenfor viser den sammenfattende analysen hvor både prissatte og ikke-prissatte virkninger 
er inkludert. 

Bredtveit/ 
Ullersmo 

Haugenstua/ 
Ullersmo 

Mastemyr/ 
Ullersmo 

Heggedal/ 
Ullersmo 

Lier/ 
Ullersmo 

Kroksrud/ 
Ullersmo 

Netto nytte 0 -100 -80 -140 -320 -10

Reduksjon av oversitting i 
arrest 

0 - - - - - 

Forhold for ansatte og 
innsatte 

0 - - - - - 

Mulighet for inkludering av 
plasser fra Drammen 
(plass til ytterligere 55 
plasser og vest for Oslo) 

Nei Nei Nei Ja Ja Nei 

Tabell 4.7: Sammenfattende analyse 

Bredtveit-alternativet kommer samlet best ut av analysen. Bredtveit er blant de beste på prissatte 
virkninger, scorer best på ikke-prissatte virkninger, og gir i tillegg et nytt/rehabilitert kvinnefengsel med 
forbedrede forhold for kvinnene. I tillegg er det som omtalt vesentlige potensielle besparelser for 
virksomhetsdrift, som ikke er inkludert i de prissatte virkningene, ved at en rekke funksjoner kan være 
felles for både menn og kvinner på tomten. Om KDI sin vurdering om en potensiell besparelse på om 
lag 20 årsverk ble til grunn i analysen, ville nåverdien for alternativet bedret seg med nesten 400 
millioner kroner. Denne potensielle besparelsen underbygger Bredtveit som det beste alternativet. Lier 
kommer dårligst ut av analysen blant annet som følge av kostnader knyttet til krav om kryss over E18. 
Om det ikke vil stilles krav om dette, kommer Lier ut på linje med de andre alternativene. Dette er 
imidlertid lite trolig, og vi har derfor rangert Lier som det dårligste alternativet. 

Usikkerheten i de prissatte og de ikke-prissatte virkningene gjør det vanskelig å rangere de øvrige 
tomtealternativene. Bredtveit vurderes imidlertid som beste alternativ uavhengig av denne 
usikkerheten. For de øvrige alternativene kan usikkerheten gi endringer i den samfunnsøkonomiske 



 48 AV 60 Saksnummer: 2021/309 

lønnsomheten og rangeringen mellom dem. Usikkerheten for de ulike alternativene vil kunne gi 
endringer i den samfunnsøkonomiske lønnsomheten. Med mindre Bredtveit besluttes, bør man i lys av 
usikkerheten vurdere å utrede aktuelle tomter mer før endelig tomtevalg. Usikkerheter som kan påvirke 
rangeringen er beskrevet i kapittel 6. 

Det har blitt forespurt om virkninger for det lokale arbeidsmarkedet er hensyntatt i den 
samfunnsøkonomiske analysen. I tråd med rundskriv fra Finansdepartementet (R-109/21) skal ikke 
slike virkninger inngå i den samfunnsøkonomiske analysen, da det ikke finnes tilstrekkelig empirisk 
grunnlag til å beregne netto ringvirkninger. Det fremgår videre av rundskrivet at dersom det er grunnlag 
for å anta at tiltaket vil ha netto ringvirkninger, slik som virkninger på arbeidstilbud, areal eller 
konkurransesituasjonen ut over det som er fanget opp i den ordinære beregningen av nytte, kan 
informasjon om dette inngå i en tilleggsanalyse. Tilleggsanalysen kan inneholde både kvantitativ og 
kvalitativ informasjon som vil kunne være nyttig for beslutningstakerne 

5. Virkning for kriminalomsorgen og samarbeidspartnere

Dette kapitlet omhandler forhold og hensyn for Kriminalomsorgen og Politiet som bare delvis blir 
hensyntatt i SØA. Kapitlet er basert på direkte innspill fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) og Oslo 
politidistrikt (OPD) (vedlegg 7 og 8) og belyser viktige virkninger av tomtevalg.  

5.1. Konsekvens for kriminalomsorgen 
I all hovedsak legger Kriminalomsorgen til grunn at tomtevalg ikke er avgjørende for kvaliteten av tilbud 
fra tjenesteleverandører (helse, utdanning, sosialtjenester) eller samarbeidet med frivillige 
organisasjoner i nytt Oslo fengsel på sikt. Men de påpeker at viktig erfaring kan gå til spille ved 
overføring av ansvaret til annen vertskommune og skoleeiere, og det kan ta tid å etablere tilsvarende 
samarbeid.  
KDI trekker frem fire forhold som varige virkninger av tomtevalgene. KDIs innspill om de fire forholdene 
er gjengitt nedenfor, brevet fra KDI er også vedlagt (vedlegg 7). Innspillet er lagt til grunn for vurdering 
av ikke prissatte virkninger   

Mulighet for aktivisering utendørs.  
Et tomtevalg utenfor Oslo vil kunne gi en positiv virkning ved at det tillater større areal for utendørs 
aktivisering (herunder lufting). Utfordringene med tomtene i Oslo er at tomtestørrelsene for Bredtveit, og 
spesielt Haugenstua, gir begrenset mulighet for aktivisering og lufting samtidig, og for skjermet lufting 
av flere grupper. Dette vil være betraktelig enklere å få til på tomtene utenfor Oslo. 

Spesialisthelsetjenestetilbudet. 
Oslo fengsel har et av landets beste tilbud tilstede i fengslene av spesialisthelsetjenesten i form av et 
betydelig poliklinisk tilbud i regi av OUS. Det er etter kriminalomsorgens syn et nødvendig forsterket 
tilbud i lys av at fengselet har hatt flest selvmord av samtlige fengsel i Norge, samt en høy grad av 
selvskader og isolasjon som kan knyttes til innsattes psykiske helsetilstand.  

Selv om det p.t. pågår et arbeid om å etablere et stedlige spesialisthelsetjenestetilbud i alle landets 
fengsler, så vil det være store lokale forskjeller. Helse sørøst har ikke fordelt ressursene på de lokale 
enhetene ennå. Like fullt så er det sannsynliggjort at dimensjoneringen av et slikt tilbud i regi av det 
stedlige helseforetaket blir mindre enn i dagens Oslo fengsel. Det er dessuten en ikke ubetydelig risiko 
for at den spesialkompetanse som er bygget opp ved det polikliniske tilbudet ikke vil medfølge om det 
blir et tomtevalg utenfor Oslo.  

Tilbudet i Oslo er på dagtid fra mandag til fredag. Det er 8 faste stillinger. 2 legespesialister, 3 
psykologispesialister, 2 psykologer og 1 adm. stilling. I tillegg jobber 1 psykiater 2 dager i uka. Det er 
grunn til å tro at en tilsvarende stedlig spesialisthelsetjeneste neppe lar seg etablere i samme omfang 
og med samme kvalitet utenfor Oslo i rimelig framtid.  
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Brukerperspektivet - behov for fremstillinger, frigangsplasser, osv: 
Innsatte har behov for fremstilling til en rekke praktiske gjøremål i Oslo by. Dette kan i langt større grad 
gjennomføres ved kort reisevei. Mange innsatte i varetekt har særlige og akutte behov, og nærhet til 
politiet er helt avgjørende for at slike fremstillinger kan gjennomføres.  
Innsatte i Oslo fengsel har også fremstilling og frigang til aktører i Oslo by, som f.eks. Røde Kors 
tilbakeføringssenter, studieplass hos Wayback, samfunnsengasjerte bedrifter, m.m. Også dette kan i 
langt større grad gjennomføres ved kort reisevei, og vil ikke uten videre kunne etableres dersom et nytt 
fengsel plasseres utenfor Oslo by. Dagens sentrale beliggenhet i Oslo sentrum er verdifull for Oslo 
fengsel. Samarbeidspartnere som tilbakeføringsenheten/Røde kors og andre aktører har stor verdi 
for kvalitet i tilbud til innsatte.  

Hensyn til pårørende, særlig barn: 
Det er av avgjørende betydning for vårt samfunnsoppdrag/vellykket tilbakeføring at pårørende har 
mulighet til å besøke sine kjære. Barns rett til samvær med sine foreldre skal særlig vektlegges under 
gjennomføringen av reaksjonen, jf. straffegjennomføringsloven § 3, barn har lovbestemt rett til kontakt 
og kort avstand er for mange en reell forutsetning for dette.  

Nye digitale løsninger vil aldri erstatte fysisk kontakt, men være alternativer i visse situasjoner. En 
innsatt må primært få møte sine pårørende ansikt til ansikt. 

Erfaringsmessig så spiller reiseavstand - og kostnader, en ikke ubetydelig rolle for pårørende og derfor 
også kontakten med den innsatte som kan være av avgjørende betydning både for psykisk helse 
spesielt, og tilbakeføringsarbeidet mer generelt.  

5.2. Konsekvens for Politiets ressursbruk 
Transport er vurdert som en prissatt virkning i samfunnsøkonomisk analyse, men konsekvens for 
politiets ressursbruk og økonomiske konsekvenser for politiets budsjett blir bare delvis belyst. 
Beskrivelsen nedenfor er mer utfyllende og går lenger enn det som er lagt til grunn i 
samfunnsøkonomisk analyse. Se også kommentar om dette i kapittel 6.2. Teksten nedenfor er innspill 
fra Politidirektoratet. Innspillet er også vedlagt, se vedlegg 8. 

Bakgrunn: Transport av innsatte- og samhandling  
Fengselet er i dag plassert på nabotomten til Politihuset i Oslo, noe som sikrer effektiv samhandling og 
liten ressursbruk ved transport av innsatte mellom fengsel og politi. Ved en flytting av Oslo fengsel vil 
denne situasjonen endre seg og Oslo politidistrikt (OPD) vil få en betydelig økt ressursbruk til 
transportoppdrag. Under gis en beskrivelse av dagens oppgaveportefølje og hvordan flyttingen av Oslo 
fengsel vi påvirke OPDs ressursbruk, samt et estimat på økt ressursbehov som en konsekvens av 
flyttingen.  
Fangetransport er en prioritert oppgave både for politiet og kriminalomsorgen og er en del av ordinær 
tjenestevirksomhet.  av innsatte er en prioritert oppgave både for politiet og kriminalomsorgen og er en 
del av ordinær tjenestevirksomhet Rundskriv G-03 /2015 fra JD gir retningslinjer om transport av 
innsatte, og fordeling av ansvar mellom politi og kriminalomsorg:  

Som en hovedregel har politiet ansvaret for varetekts innsatte, mens ansvaret for 
domsinnsatte ligger til kriminalomsorgen. Som hovedprinsipp i retningslinjene gjelder at 

det er den virksomheten som utfører oppdraget, som også dekker kostnadene. (…) 

For øvrig vises det til Alminnelig tjenesteinstruks for politiet (politiinstruksen, 22.06.1990) 
§ 11-1 hvor det fremgår at politiet etter anmodning skal bistå kriminalomsorgen med

transport av domsinnsatte når sikkerhetsmessige hensyn gjør det påkrevet eller når det 
er i politiets interesse. Politiet har også anledning til å anmode kriminalomsorgen om 

bistand dersom situasjonen skulle tilsi det. I hovedsak vil dette gjelde bistand av 
bemanningsmessige hensyn. (Rundskriv G-03 /2015)  
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Politiet har ansvaret for transport av innsatte ved varetektsfengsling, overføring av innsatte til eller fra 
politiarrest, og ved fremstilling etter anmodning fra politi eller påtalemyndighet. Transport av domfelte 
for helsemessige, personlige eller sosiale formål er i utgangspunktet kriminalomsorgens ansvar.  
Politiet bistår kriminalomsorgen med å flytte domsinnsatte ved kapasitet. Det er for å skape ledig 
kapasitet i Oslo fengsel i forbindelse med større hovedforhandlinger hvor den varetektsinnsatte sitter i 
fengsler langt unna, eller for å flytte fanger med høy risiko mellom fengsler. OPD fremstiller også 
domsinnsatte dersom de er siktet i ny Oslo sak. 

Oslo Politidistrikts transport og fremstillingsseksjonen bruker i dag 70 årsverk på transport av innsatte. I 
tillegg brukes og åtte cellebiler kjøretøy og fire uniformerte politibiler på transport av innsatte. En stor 
andel av transportene er til og fra Oslo tingrett. De innsatte må være fremme i god tid før oppstart av 
rettsbehandling kl 9.00, og det er i dag i liten grad forsinkelser pga god planlegging av kjøretid mellom 
Oslo fengsel og tingretten. OPD opplever mye forsinkelse ved henting i andre fengsler med lenger 
kjøreavstand, noe som fører til at retten ofte venter så mye som en time. 
Dagens plassering av Oslo fengsel på Grønland er i umiddelbar nærhet til Oslo politihus. Dette 
muliggjør direkte transport til fots mellom politihuset, sentralarrest og fengselet. En betydelig andel av 
transportene fra politihuset til Oslo fengsel gjennomføres til fots – i 2019 gjaldt det 470 overføringer. I 
tillegg overføres innsatte motsatt vei for avhør hos OPD. Denne transporten må over i bil ved en annen 
plassering av Oslo fengsel. 

Dagens sentrale plassering og korte kjøretid til Oslo tingrett, muliggjør god ressursutnyttelse ved at 
samme transportenheter kan utføre flere oppdrag, og at personell kan gjenbrukes til andre oppgaver 
herunder uniformerte bilpatruljer ved OPD. I dag fungerer dessuten Oslo fengsel som midlertidig 
løsning for eksempel ved hovedforhandlinger der klienten sitter for langt unna for daglig transport til og 
fra Oslo tingrett. Det er etablert gode rutiner med Oslo fengsel for bruk av låneplasser under 
hoved/ankebehandling. Økte kostnader i forbindelse med disse transportoppdragene som OPD i dag 
kan gjøre fra Oslo fengsel vil komme i tillegg. Vi mangler en kvalitetssikret beregning av kjøretider og 
kostnader nå, men det må antas å utgjøre flere årsverk per år. 

Konsekvens for Politiets ressursbehov, transport av innsatte- og samhandling med politiet  
Det er besluttet at Oslo politihus skal rehabiliteres og bli værende på Grønland. Alle tomtealternativer 
for nytt Oslo fengsel vil innebære økt ressursbruk for politiet til transport av innsatte. All transport som i 
dag skjer til fots må over i bil, og lenger kjøretid til Oslo tingrett medfører økt ressursbehov. Behovet 
øker med kjøretiden. Økt avstand og plassering som medfører kjøring på strekninger med redusert 
fremkommelighet (rushtrafikk) vil påvirke ressursbruk, og kan dessuten medføre fare for forsinkelser, og 
dermed gi konsekvenser for domstolene og rettsbehandling.  

For alle tomtealternativene må politiets ressurser/antall årsverk for transport økes. Som vi viser i tabell 
under er det økte behovet beregnet til å ligge i spennet 17 mill. kr til 43 mill. kr per år, avhengig av 
fremtidig plassering av fengselet. Konsekvensen av å ikke øke antall årsverk vil være redusert politikraft 
inn mot patruljetjeneste/beredskap/etterforsknings kapasitet ved Oslo Politidistrikt.  

Politiet har vurdert behovet for økte årsverk til fangetransport for de ulike tomtealternativene. For de to 
tomtene i Oslo; Bredtveit og Haugenstua, vil det økte behovet for nye årsverk sammenlignet med 
dagens situasjon være lavest. Av hensyn til HMS (Arbeidsmiljøloven og Hovedavtale) er arbeidet delt 
inn i en to-skifts ordning. Det innebærer at det er ett tjenestesett som tar seg av tidlig transportene, og 
ett tjenestesett som tar seg av kveldstransportene.  

Nytt fengsel på en av de to Oslotomtene vil medføre behov for 12 nye årsverk og 2 flere kjøretøy. For 
tomten på Mastemyr vil behovet være noe høyere med 18 nye årsverk, og 3 nye kjøretøy. Tomtene 
Solvang/Lier og Kroksrud vil begge medføre behov for 24 nye årsverk, og 4 nye kjøretøy. Tomten i 
Asker medfører det høyeste økte behovet med 30 nye årsverk og 5 kjøretøy. Politibetjenter er en 
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dyr/kostbar ressurs sett opp mot andre ressurser. Estimert kostnad per politiårsverk som benyttes til 
denne oppgaven er i underkant av 1,2 mill. kr. Behov for økt bemanning og flere kjøretøy medfører i 
tillegg økt arealbehov ved politihuset.  

Tomter vest for Oslo (Lier og Heggedal) er langt mer sårbare for økt kjøretid og forsinkelser knyttet til 
rushtidsutfordringer- og at det kun er en hoved ferdselsåre. Medfører også øket grad av risiko og 
sårbarhet sett opp mot unndragelse/rømming / sikkerhetsavvik grunnet kun en hovedferdselsåre.  
Estimatene i tabell 1 er gjort ut fra dagens situasjon og lovverk. Økt digitalisering, og for eksempel 
lavere andel fysiske framstillinger er ikke medtatt i anslagene da dette forutsetter lovendringer. Under 
koronapandemien er det lagt til rette for økt bruk av digitale avhør og dette er tiltak som må vurderes 
opp mot de økte kostnadene flyttingen av Oslo fengsel fører med seg. Samtidig er det ennå ikke gjort 
noen evaluering av kvaliteten på digitale avhør. 

Med utgangspunkt i dagens situasjon og lovverk vil politiet måtte øke antall årsverk som vist under 
dersom ikke transporttjenestene skal fordrive andre, helt sentrale politioppgaver. 

OPDs estimerte ressursbehov/ årsverk til polititransport for tomtealternativene 
KILDE: OPD/ v/ Transport og fremstillingsseksjonen 

Dagens 
situasjon 
(243 
Grønland 

Bredtveit 
214 + (+ 50 
kvinner) 
76 på 
Ullersmo 

Haugenstua, 
Oslo 
214 + 
76 på 
Ullersmo 

Mastemyr, 
Nordre Follo 
214 + 
76 på 
Ullersmo 

Kroksrud, 
Ullensaker 
214 + 
76 på 
Ullersmo 

Solvang, 
Lier 
214 + 
76 på 
Ullersmo 

Heggedal, 
Asker 
214 + 
76 på 
Ullersmo 

Antall 
Politiårsverk 
knyttet til 
transport av 
innsatte 

70 82 82 88 94 94 100 

Behov før 
økning i årsverk 
(differanse) 

- + 12 +12 + 18 + 24 + 24 + 30

Økt kostnad til 
årsverk (kr) 

- 14 260 008 14 260 008 21 390 012 28 520 016 28 520 
016 

35 650 020 

Behov for flere 
biler 

- + 2 + 2 + 3 + 4 + 4 + 5

Økt kostnad til 
biler (mill. kr) 

2,8 2,8 4,2 5,6 5,6 7 

Tabell 5.1: Ressurskonsekvens for Oslo politidistrikt, kilde: OPD v/seksjon for Transport og fremstilling 

* Legger til grunn årsverkssats PB1-PB2-PB3 (gjennomsnitt) 2021-kroner på 1 188 334.
** Legger til grunn kostnad per bil på 1,4 mill. kr. Merk at kostnader til drift på 75 000 kr per år og
reinvestering i nye kjøretøy hvert fjerde år kommer i tillegg.
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6. Samlet vurdering og anbefaling

6.1. Det anbefales ytterligere avklaringer før beslutning om tomt 

Tidligere og pågående prosess har vist at det er krevende å finne egnet tomt for nytt Oslo fengsel. Ulike 
behov, og kriterier som dels kan oppleves motstridende- som at fengselet er relativt arealkrevende og 
samtidig trenger god tilgjengelighet gjør det utfordrende å finne egnede tomter. I tillegg oppfattes 
fengselsformål kontroversielt noen steder og møter mye motstand lokalt, samtidig som andre 
lokalsamfunn sterkt ønsker seg nye, statlige arbeidsplasser i form av fengselsetablering. Disse 
forholdene påvirker framdrift og reguleringsrisiko.  
Det er usikkerhet og risiko ved samtlige tomter som gjør at det vil være uheldig å låse seg til et 
alternativ. Bredtveit vurderes samlet som det beste tomtealternativet og er derfor fortsatt anbefalt 
alternativ for nytt Oslo fengsel under forutsetning at det er realiserbart (mulig å få vedtatt 
reguleringsplan). Lier kommer dårligst ut i SØA, og vurderes å ha høy usikkerhet som vil ta tid å 
avklare. Lier rangeres derfor lavest av tomtealternativene. Øvrige fire tomter er vanskelig å rangere, da 
usikkerhet kan gi store utslag. To av tomte-alternativene (Lier og Heggedal) kan inkludere plassene i 
Drammen, og Heggedal er det beste alternativet av disse.   
Med mindre Bredtveit viser seg realiserbart og besluttes, bør man i lys av usikkerheten utrede aktuelle 
tomter mer før endelig tomtevalg. For å redusere usikkerhet/risiko anbefaler Statsbygg at oppdrag om 
ny OFP avventer noen avklaringer. 

Nærmere vurdering av konsekvens for Politiets ressursbruk 
Politiets ressursbruk til transport slik det er estimert av Oslo politidistrikt i forrige kapitel, har store 
forskjeller mellom tomtene i og utenfor Oslo. Som nevnt i kapittelet har samfunnsøkonomisk analyse 
ikke lagt til grunn de nye tallene fra Oslo politidistrikt, men de samme kostnadene mellom politi, 
domstoler og fengsel som i tidligere analyser (tilpasset de ulike lokasjonene). Nye kostnader for 
transport fra politiet som er adressert i hovedrapporten er ikke tatt inn i analysen, da det er behov for 
ytterligere kvalitetssikring av disse før de eventuelt kan inkluderes. Dersom transportkostnadene øker i 
tråd med innspillene fra politiet, vil dette påvirke tomtene som ligger lengst fra Oslo negativt. Før det 
eventuelt besluttes en tomt med lang kjøreavstand (Lier, Heggedal eller Kroksrud) og forventet høy 
ressursbruk for politiet, bør dette forholdet derfor vurderes nærmere slik at konsekvenser er tilstrekkelig 
belyst.  

Utføre klimagassberegninger, og vurdere å oppdatere SØA i tråd med nye retningslinjer 
Den samfunnsøkonomiske analysen bygger på eksisterende metodikk og utførte analyser. Ifølge nytt 
oppdatert rundskriv fra Fin R109/2021 Prinsipper og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske 
analyser skal klimagassutslipp nå verdsettes med en karbonpris fastsatt av Finansdepartementet. Det 
nye rundskrivet har virkning fra 1.1.2022, og innebærer at klimagassutslipp skal vurderes som en 
prissatt virkning i SØA. På bakgrunn av dette anbefales det at Statsbygg som videre arbeid utarbeider 
klimagassberegninger for de ulike tomtealternativene, og at det vurderes om SØA skal oppdateres i 
tråd med nye retningslinjer når klimagassutslipp er beregnet.   

6.2. De seks tomtene er krevende å rangere på grunn av usikkerheter. 
Under følger samlet vurdering, inkludert vurdering av usikkerheter og anbefalte avklaringer for vurderte 
tomter. Innholdet er også oppsummert i tabell 6.1  

Bredtveit  
Bredtveit er fortsatt alternativet som vurderes som beste tomtealternativ for nytt Oslo fengsel. Tomten 
ligger sentralt med god kollektivtilgjengelighet, og er svært godt egnet for et nytt Oslo fengsel. Nytt Oslo 
fengsel på tomten vil gi gode og likeverdige soningsforhold for kvinner og menn, og er det eneste 
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tomtealternativet som også gir oppgradering av kvinners soningsforhold. KDI har gjort en ny vurdering 
som viser en besparelse på inntil 20 årsverk som følge av samdrift og mer effektiv drift av 
kvinnefengselet, som ikke er inkludert i de prissatte virkningene i samfunnsøkonomisk analyse. Denne 
besparelsen vil styrke lønnsomheten i Bredtveit- alternativet ytterligere. 

Tomten er en av to alternativer i Oslo, noe som innebærer minst økning i politiets ressursbruk til 
transport, og opprettholdelse av dagens tilbud innen spesialisthelsetjeneste og andre viktige 
samarbeidspartnere.    

For at fengselet skal ha tilstrekkelig uteområder og områder for aktivitet er det viktig at fengselstomten 
ikke blir for liten. Dette hensynet er i konflikt med krav om å unngå nedbygging av grønnstruktur, og 
hensyn til lokalsamfunnets bruk av eksisterende friområde. Ved en eventuell prosjektutvikling er det 
viktig å begrense arealbeslaget, samtidig som arealet må være stort nok til å gi gode soningsforhold. 
Det vil også være viktig å bygge på minst attraktive friområder slik det er vist i tidligere mulighetsstudier, 
og bygge arealeffektivt ved for eksempel å bruke bygg som perimetersikring og støyskjerming (se 
vedlegg 3). Hensyn til fredet bebyggelse er også viktig å ivareta. 

Totalt tre analyser har konkludert med at Bredtveit er det mest samfunnsøkonomiske alternativet: 
gjennomført høst 2019/vinter 2020 (lokaliseringsavklaring), vår 2021 (revidert OFP for 
Grønland/Ullersmo) og vedlagte rapport. Tomten er et av to tomtealternativer i Oslo,  

Statsbygg har tidligere sendt inn planinitiativ og hatt oppstartsmøte med Oslo kommune, men videre 
prosjektutvikling ble stilt i bero. Sittende byråd uttrykte at sannsynlighet for positivt planvedtak i Oslo 
kommune var svært lite realistisk. Disse signalene ble gitt til tross for en nedskalering av prosjektet fra 
opprinnelig 400 nye soningsplasser til 290, samt løfter om nærmiljøtiltak for å øke attraktiviteten på 
nærområdet og friområder. Forrige regjering vurderte det som uaktuelt å bruke statlig plan for å 
gjennomføre reguleringsplanprosess på Bredtveit. Det bør derfor komme nye politiske signaler dersom 
Bredtveit skal tas fram igjen.  

Anbefalte avklaringer:  
Realisering av fengsel på Bredtveit avhenger av at en av alternativene nedenfor sannsynliggjøres, 
enten:   

• Nye signaler fra byrådet sannsynliggjør et positivt planvedtak i Oslo kommune eller

• Det besluttes å gjennomføre reguleringsplanen som statlig plan

Avklaringene krever politiske prosesser, og disse bør prioriteres høyt. De vil i liten grad innebære 
kostnader med mindre det er nødvendig med prosjektutvikling som en del av prosessen.   

Haugenstua 
Tomten er den eneste av de aktuelle tomtene som ligger i Oslo kommune, bortsett fra Bredtveit. Den er 
foreslått av privat aktør, og var ikke vurdert i forrige runde. Den skiller seg fra øvrige tomter (med 
unntak av Bredtveit) med best tilgjengelighet, og vurderes derfor som aktuell selv om den ikke oppfyller 
størrelseskravet. Tomten er det eneste alternativet til Bredtveit i Oslo, noe som innebærer minst økning 
i politiets ressursbruk til transport, og opprettholdelse av dagens tilbud innen spesialisthelsetjeneste og 
andre viktige samarbeidspartnere. Tomten gir god regional dekning av fengselsplasser.  

Det er gjort enkle mulighetsstudier, som viser at det er mulig å få til 214 plasser med store tilpasninger 
av arealveileder. Tomtestørrelsen gir imidlertid svært lite fleksibilitet og langt mindre uteoppholdsarealer 
enn øvrige. KDI er usikker på om størrelsen og kvaliteten på uteoppholdsarealene vil blir 
tilfredsstillende. Det vil ikke være mulig å utvide fengselet. Det er noe innsyn, men lite i forhold til den 
sentrale beliggenheten. Kvikkleire, høyspent og toglinje er begrensende faktorer for plassering av 
nybygg. De er også kostnadsdrivende.  

Eiendommen er avsatt til byggeformål og er vurdert å ha middels planrisiko. Fengsel på tomten 
vurderes å være mindre kontroversielt enn Bredtveit fordi den ikke innebærer nedbygging av grønne 
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arealer. Planprosesser i Oslo tar erfaringsmessig lang tid og framdriftsrisiko er derfor høy. Tomteerverv 
vurderes enkelt å gjennomføre, men tomtekostnad ligger i øvre sjikt. Tomten vurderes å ha god 
egnethet, middels risiko og høy kostnad.  

Anbefalte avklaringer 
Haugenstua er det eneste alternativet til Bredtveit i Oslo. Dette taler for at alternativet bør holdes varmt 
og ikke legges helt til side. Tomta har imidlertid så store begrensninger og utfordringer, at det ikke 
anbefales avklaringer utover å opprettholde god dialog med grunneier. Ytterligere utredninger vil 
innebære kostnader og bør avvente inntil videre.   

Mastemyr 
Tomten vurderes isolert sett som et svært godt alternativ for nytt Oslo fengsel. Den ligger tett på Oslo 
politidistrikt, og har god tilgjengelighet. Tomten gir god regional dekning av fengselsplasser, men i 
mindre grad enn tomtene i Oslo og vest for Oslo.  

Enkle mulighetsstudier er gjort for å vurdere egnethet og viser at tomten kan bygges for 214 plasser i 
stor grad i tråd med veileder. Tomten har gode kvaliteter og god byggbarhet, men det vil ikke være 
mulig å utvide et evt fengsel med mindre det erverves ytterligere tomter fra andre grunneiere. 

Nordre Follo kommune har høsten 2021 vært i konstruktiv i dialog med Statsbygg. Tomteforslaget har 
imidlertid møtt stor lokal motstand fra boligområdet på Trollåsen. Beboerne frykter at et fengsel vil 
forringe boligområdet, redusere tomteverdier og oppleves belastende for nabolaget. Det har vært stor 
oppmerksomhet om saken i lokalpressen. Nordre Follo kommunestyre behandlet 26.01.22 en 
interpellasjon om saken og fattet (enstemmig) følgende vedtak:  
Følgende vedtak oversendes Statsbygg og Justis- og beredskapsdepartementet:  

Nordre Follo kommune støtter ikke at Statsbygg går videre med planer for lokasjon av Oslo fengsel i 
Trollåsveien 8.  

Vi er bekymret for konsekvensene et eventuelt fengsel i Trollåsveien 8 vil få for bomiljø og næringslivet 
i området, at trafikksikkerheten forringes, det vil føre til tap av natur og til at tilgang til naturområdet 
reduseres. Med et fengsel på Trollåsen risikerer vi også at næring og arbeidsplasser som allerede er 
etablert på tomten må vike.  

Utover dette er Nordre Follo kommune positive til at det etableres fengsel i vår kommune på en dertil 
egnet tomt. 

Som følge av dette vurderes planrisikoen nå som svært høy for dette tomtealternativet, i likhet med 
Bredtveit alternativet. Det vurderes som lite sannsynlig at det vil være mulig å få et positivt, kommunalt 
planvedtak i saken.  

Grunneier har i lokalpresse og i brev til Statsbygg uttalt at de ikke ønsker å selge tomten til 
fengselsformål. Tomteverdi er dessuten høy, og mulig tomtepris er usikker. Tomten vurderes å ha god 
egnethet, høy risiko og høy kostnad.  
Anbefalte avklaringer 
Det vurderes krevende å redusere både ervervs- og reguleringsrisiko til et akseptabelt nivå slik saken 
nå har utviklet seg blant de folkevalgte i Nordre Follo. Tomten har imidlertid svært gode egenskaper, og 
det anbefales å følge med på utvikling av saken lokalpolitisk, samt ta kontakt med politisk ledelse for å 
avklare om det er forhold som gjør at kommunen vil vurdere saken på nytt. Dersom dette ikke er mulig, 
vil statlig plan være nødvendig virkemiddel for å etablere fengsel på tomten. Sannsynlig tomtekostnad 
bør avklares, da denne kan bli såpass høy at tomtealternativet uansett ikke kan anbefales.  
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Heggedal 
Heggedal er et av to tomtealternativer som kan inkludere plassene i Drammen. Tomten vurderes som 
mer aktuell enn Lier. Tomten vurderes som et godt alternativ for nytt Oslo fengsel. Tomten har 
akseptabel kjøreavstand utenom rushtid, og relativt god tilgjengelighet, men lav kollektivdekning og 
lang kjøretid i rush.   

Tomten har svært god egnethet, den er stor, skjermet og med godt utbyggingspotensiale. Tomten vil 
enkelt kunne utvikles for 214 plasser i tråd med veileder. Tomten gir også mulighet for utvidelse: den 
kan erstatte Drammen fengsel (54 plasser) og kanskje ha mulighet for ytterligere plasser. Tomten vil 
bidra til god regional dekning av fengselsplasser.  

Realisering av fengsel på tomta innebærer nedbygging av LNF og noe matjord. Områdene med best 
matjord kan og bør unngås. Videre må det forutsettes at matjord som ikke kan unngås må flyttes.  

Asker kommune (administrativt nivå) er positive til fengsel på tomten. Kommunen rullerer 
kommuneplanen nå, og administrasjonen har informert Statsbygg om at de vil foreslå en arealendring 
for deler av tomta for å muliggjøre fengselsetablering. Kommunedirektøren i Asker vurderer at et 
fengsel vil være en stor, allsidig og interessant arbeidsplass i kommunen. Kommuneplanforslaget skal 
behandles i Asker formannskap 8. februar. Dersom formannskapet følger rådmannens innstilling legges 
saken ut til offentlig ettersyn i perioden 1.mars til 13. mai. 2. gangsbehandling skjer da tidlig på høsten, 
med vedtak i kommunestyret før jul 2022.  

Tomten er i statlig eie, men det er ikke andre kjente statlige behov for eiendommen. Embetsverket i 
Kunnskapsdepartementet som eier tomten, har tidligere informert om at tomten trolig vil bli foreslått 
solgt før sommeren 2022 dersom den ikke vurderes som aktuell for fengsel. Tomten vurderes å ha god 
egnethet, lav til middels risiko og lav kostnad.  

Anbefalte avklaringer 
Det anbefales at behandling av kommuneplanen følges tett, og det bør vurderes å gi en 
høringsuttalelse til kommuneplanen, gjerne i samarbeid med kunnskapsdepartementet. Av saken 
fremgår det at dersom Heggedal ikke velges som fengselstomt, vil kommunedirektøren anbefale at 
arealet tilbakeføres til LNF-formål. Om arealendring ikke gjennomføres vurderer Statsbygg at tomten 
har for høy risiko og for lang framdrift til å være egnet. Grunnforhold på tomten bør undersøkes før en 
evt. beslutning om tomt.  

Lier 
Tomten er isolert sett et svært godt alternativ til tomt for nytt Oslo fengsel. Den ligger tett på Oslo 
politidistrikt og med akseptabel kjøreavstand til Oslo tinghus, men høy kjøretid i rushtid. Tomten har 
noe lavere kjøretid, og bedre tilgjengelighet og kollektivdekning, enn tomten i Heggedal. Den har også 
bedre tilgjengelighet enn Kroksrud, men kjøretid til tinghuset i rush er omtrent lik. Tomten er stor med 
godt utbyggingspotensiale og lite begrensninger, og vil enkelt kunne utvikles for 214 plasser i tråd med 
veileder. Tomten gir også mulighet for utvidelse: den kan erstatte Drammen fengsel (54 plasser) og ha 
mulighet for ytterligere plasser. Tomten vil bidra til god regional dekning av fengselsplasser.  

Grunneiere er svært konstruktive og pragmatiske. Tomtas utfordring knytter seg til avhengigheter til 
overordnet plan som både gir risiko for fremdrift og kostnad. Denne usikkerheten er stor og bør 
reduseres før tomten eventuelt besluttes. Omfattende rekkefølgekrav må trolig utfordres og det må 
jobbes strategisk for å redusere framdriftsrisiko.   
Tomten vurderes å ha god egnethet, middels risiko (framdrift) og høy kostnad.   

Anbefalte avklaringer 
Tomten på Lier er isolert sett svært godt egnet, men det er stor usikkerheten knyttet til omfang av 
trafikktiltak, rekkefølgekrav og avhengigheter til overordnet plan. Det anbefales å opprettholde kontakt 
med kommune og grunneier, samt etablere kontakt med veimyndighet for å forsøke å redusere denne 
usikkerheten innen rimelig tid.  Det er fare for at det ikke vil være mulig å avklare usikkerhetene knyttet 
til omfang av kostnader og framdrift i tide før det bør fattes en beslutning om tomt.   
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Kroksrud  
Kroksrud vurderes som et egnet alternativ for nytt Oslo fengsel. Det har lavest tilgjengelighet av 
vurderte tomter til SØA, men noe kortere kjøretid i rush enn Heggedal. Tomten vil ikke bidra til regional 
dekning av fengselsplasser. På den annen side kan nærhet til eksisterende fengsler gi noen 
driftsfordeler.  

Tomten er stor og flat og utbyggingspotensialet er særskilt vurdert med tanke på kjente, utfordrende 
grunnforhold (kvikkleire). Tomten er byggbar for 214 plasser i tillegg til dagens åpne soning. De nye 
plassene kan i stor grad bygges i tråd med veileder, men med noe ekstra kostnader for 
fundamentering. Kvikkleire, og at eksisterende plasser for åpen soning må bestå, begrenser plassering 
av nybygg noe, og det vil ikke være hensiktsmessig å utvide plasser utover 214.  

For Kroksrud er det lagt til grunn at det er mulig å holde dagens fengsel på 60 plasser i drift under 
bygging av nytt fengsel. Det er imidlertid noe usikkerhet rundt dette. Eksempelvis kan opprettholdelse 
av drift i byggeperioden gi rekkefølgekrav i byggingen som kan være så dyre eller gi forsinkelser, som 
gjør at det er mer hensiktsmessig med midlertidige løsninger for de innsatte. Dersom det er nødvendig 
med midlertidigheter for de 60 plassene, vil alternativet komme dårligere ut i samfunnsøkonomisk 
analyse.  

Tomten vurderes å ha relativt god egnethet, lav risiko og lav kostnad 

Anbefalte avklaringer 
Kroksrud har lav risiko knyttet til ytre forhold. Tomten eies av Statsbygg og avklaringer er i liten grad 
tidskritiske. Kostnadsdrivende usikkerheter er knyttet til behov for midlertidigheter i byggeperioden, og 
kan foreløpig vente da dette ikke avhenger av eksterne eller er tidskritisk.  
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Samlet vurdering 
Tabellen nedenfor angir stikkordsmessig viktige forhold ved hver enkelt tomt. 

Kan erstatte Oslo fengsel på en god 
måte  

Kan 
erstatte 
Drammen 
fengsel 

Kan 
utvides 

Avklaringer 

Bredtveit Vurderes som det beste alternativet, 
men krever politiske avklaringer pga 
høy reguleringsrisiko. Kort avstand og 
god beliggenhet. Gode forhold for 
innsatte forutsatt at tomtestørrelsen 
økes fra 53 mål. Eneste alternativ som 
bedrer kvinners soningsforhold. 
Foretrekkes av KDI og politiet. 

Nei Forut-
setter 
flytting 
av 
kvinne- 
plasser 

Realisme avhenger av politiske avklaringer 
- Er det likevel sannsynlig at et
reguleringsplanforslag for fengsel på Bredtveit
kan få politisk flertall, dersom alternativet er å
flytte fengselet ut av Oslo?
- Vil departementet være villige til å bruke statlig
plan? 
Avklaringen bør prioriteres høyt. 

Maste-
myr 

Meget godt egnet. Rangeres høyt 
basert på egnethet, men kostbar tomt, 
stor usikkerhet knyttet til erverv og høy 
reguleringsrisiko. Rett utenfor Oslo 
kommune, og god tilgjengelighet. 

Nei Forut-
setter 
nye 
tomte-
kjøp 

Realisme avhenger av politiske avklaringer (som 
Bredtveit) og avklaringer av tomtepris og 
ervervsprosess 
- Vil grunneier være villige til å selge tomt- og til
hvilken pris?
- Vil flertallspartiene endre sin negative holdning
til fengsel, slik at det er sannsynlig med positivt
planvedtak i kommunen?
- Vil departementet være villige til å bruke statlig
plan?

Haugen-
stua 

Høy kostnad til tomt og investering. 
Liten tomt med begrensninger. Noe 
reguleringsrisiko. God beliggenhet og 
eneste alternativ til Bredtveit i Oslo 
kommune. 

Nei Nei Bør holdes varm i påvente av avklaring om 
Bredtveit, ettersom dette er eneste alternativ til 
Bredtveit i Oslo. Statsbygg anbefaler å 
opprettholde dialog med grunneier og Oslo 
kommune, men avvente ytterligere utredninger 
inntil videre. 

Kroksrud Statlig eid tomt: lav kostnad. Egnet, 
men avstand og mangelfull 
kollektivdekning. Vil ikke bidra til 
regional dekning av fengselsplasser, 
men kan ha noen samdriftsfordeler med 
eksisterende fengsler. Generelt lav 
risiko, men behov for midlertidigheter, 
og ytterligere avklaringer av 
grunnforhold 

Nei Forut-
setter 
flytting 
av 
dagens 
fengsel 

Avklaringer er knyttet til behov for 
midlertidigheter, og kan foreløpig vente da dette 
ikke avhenger av eksterne eller er tidskritisk. 

Heggedal Statlig eid tomt. Godt egnet, men noe 
usentral, og lang kjøretid i rush. 
Matjord, LNF formål og grunnforhold er 
forhold som må avklares og hensyntas. 

Ja Mulig Rullering av kommuneplan i Asker bør følges og 
det bør gis en uttalelse til høringsforslaget ved 
offentlig ettersyn. 
Grunnforhold på tomten bør undersøkes før en 
evt beslutning om tomten. 

Lier Godt egnet, men lang kjøretid i rushtid. 
Høy framdrifts- og kostnadsrisiko 
knyttet til overordnet plan og 
rekkefølgekrav for kryss E18. 

Ja Mulig Det anbefales å opprettholde kontakt med 
kommune og grunneier, samt etablere kontakt 
med veimyndighet for å forsøke å redusere 
usikkerhet innen rimelig tid. 

Tabell 6.1 Vurdering av tomtealternativene og avklaringer, oppsummert 
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6.3. Videre prosess og føringer for neste prosjektfase 
Det anbefales at oppdrag om OFP avventer beslutning om tomtevalg. Framdrift for nytt Oslo fengsel er 
tidskritisk, og beslutning om tomt er en viktig forutsetning for framdrift. Samtidig er det som påpekt i 
forrige kapitel behov for avklaringer før beslutning. Samfunnsøkonomisk analyse har forutsatt byggetid 
fra juli 2026 til desember 2028. Effektmål 1 har ligget fast fra KVU og sier at nytt Oslo fengsel skal stå 
klart i 2028. Delmål 2 (ref kap 1.5) sier at fengselet må stå klart så fort som mulig.  
For å sikre nødvendig framdrift bør beslutning om tomt tas før sommeren 2022, og oppdrag om OFP og 
oppstart av planarbeid komme umiddelbart etter beslutning. I OFP-fasen bør det vurderes muligheter 
for forsert framdrift avhengig av hvilket tomtealternativ som er besluttet og hvor kritisk framdriften er for 
denne tomten. 
For flere av tomtene er det fare for tidkrevende reguleringsplanprosess. For disse tomtene kan statlig 
plan være et virkemiddel for raskere framdrift. Dette kan også være et virkemiddel der det er 
usannsynlig med et akseptabelt planvedtak. 

Om statlig plan 
Et alternativ til ordinær reguleringsplanprosess er at planen utarbeides som statlig plan. Dette betyr at 
staten tar ansvaret for både å utarbeide og vedta reguleringsplanen. KDD trer da inn som 
planmyndighet. I lovkommentaren til PBL står det at statlig plan kun bør benyttes i situasjoner hvor det 
ikke kan ventes at den ordinære kommunale planleggingen vil føre til et resultat som kan godtas av 
staten. Et statlig planarbeid kan gjennomføres som en statlig plan fra oppstart, eller KDD kan tre inn 
som planmyndighet underveis hvis det vurderes formålstjenlig. De prosessuelle kravene er de samme 
til kommunal og statlig reguleringsplanprosess, så framdriften er i utgangspunktet lik. Men politisk 
behandling og forberedelse til denne kan gjøres raskere ved statlig plan og vinne noe tid. Det er heller 
ikke innsigelsesrett eller klageadgang til statlig plan.  
På generelt grunnlag anbefaler Statsbygg at prosesser gjennomføres med kommunen som 
planmyndighet. Lokalsamfunnet kan reagere negativt på at planmyndigheten løftes opp fra kommunalt 
til statlig nivå- dette kan dermed øke konfliktnivået i saken.  
Statlig plan er likevel et viktig virkemiddel staten kan bruke for å få gjennomført viktige statlige eller 
regionale utbyggings-, anleggs- eller vernetiltak. Nytt Oslo fengsel vurderes å være et viktig statlig 
utbyggingstiltak og falle inn under beskrivelsene av statlig arealplan i plan- og bygningsloven § 6.4.  
Beslutning om statlig reguleringsplan avklares av KDD. 

Forbehold 
Lokaliseringsavklaringer er ferskvare. Både virksomhetene og areal- og transportsystemet er i stadig 
utvikling. Dersom analysene er mer enn et til to år gamle bør de oppdateres før de legges til grunn for 
et lokaliseringsvalg. 
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