Hverdagen inden for murene
De indsatte har pligt til at arbejde under deres
afsoning. Det kan blandt andet foregå i et af
produktionsværkstederne. De kan også mod
tage behandling og undervisning i fængslet. Når
arbejdsdagen er omme, er der gode muligheder
for forskellige former for fritidsaktiviteter inden
for fængslets område.

Vidste du, at…
• Fængslet har i alt ca. 1.900 døre
• Der er opsat ca. 300 kameraer
• Der er brugt ca. 36.200 m3 beton til
byggeriet, som svarer til, at 4.524
vognlæs er kørt ind ad porten
• Solcelleanlægget kan producere
360.000 kWh om året. Det dækker
forbruget i ca. 75 husstande
• Arealet inden for murene udgør
ca. 13 hektar – det samme som
18 fodboldbaner
• Muren, der omkranser fængslet, er
6 meter høj og 1,3 km lang
• Der er brugt ca. 1.140.000 mursten
til at bygge fængslet
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De indre rammer
Stort set alle møbler i Storstrøm Fængsel er produceret på værksteder i landets øvrige fængsler.
Cellerne er samlet i bo-enheder, der består af
fire til syv celler med adgang til opholdsareal
og fælleskøkken, hvor de indsatte selv smører
madpakker og laver aftensmad. Fængslet rummer også familiefaciliteter, som skal være med
til at understøtte de indsattes forhold til deres
familie og børn. Det giver en besøgsafdeling, en
legeplads og tre besøgslejligheder mulighed for.

Byggeriet af det nye, moderne fængsel på Falster er
et led i en langsigtet plan for
modernisering og forbedring
af Kriminalforsorgens ældre
og utidssvarende bygninger.
Byggeriet er resultatet af en
projektkonkurrence, der blev
afholdt i 2010.

I december 2012 blev det første spadestik til Storstrøm
Fængsel taget, og i efteråret 2017 stod et af Danmarks mest
moderne og største lukkede fængsler færdigt. Byggeriet 
udgør knap 35.000 m2 fordelt på fem afdelinger til indsatte
og y
 derligere fem huse til fællesfaciliteter og ansatte
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Kunst
Et maleri af John Kørner
pryder den ene væg i
gymnastiksalen, og tæt ved
indgangen til aktivitetshuset
står fem bronzeskulpturer af
Claus Carstensen

De ydre rammer
Storstrøm Fængsel er designet som en landsby. Bygningerne er udformet med et varieret udtryk med kantede
facader og knækkede tagrygge, som understreger billedet af den klassiske landsby. Der er lagt vægt på æstetik
og kvalitet i byggeriet af fængslet blandt andet ud fra den betragtning, at pæne og ordentlige omgivelser
bidrager til at skabe positive relationer og styrke resocialiseringsprocessen af den indsatte. Samtidig har det
været vigtigt at skabe gode rammer for de ansatte.

Sikkerheden i top
Der er tænkt sikkerhed helt ned til mindste
detalje i udformningen af fængslet – lige fra
designet af knagerækker til udformningen af
vinduerne. Arkitektur, design og indretning
bidrager dermed til fængslets meget høje
sikkerhedsniveau. Inden for den mere end en
kilometer lange og seks meter høje ringmur
overvåger et avanceret sikkerheds- og alarmsystem desuden alt.
Et fængsel i fængslet
Storstrøm Fængsel har i alt 250 pladser og er
bygget og indrettet til at håndtere nutidens
indsatte og med stort fokus på de ansattes
tryghed og trivsel. Fængslet er opdelt i fire
uafhængige og fritliggende afdelinger til de
indsatte samt en særligt sikret afdeling. Hver
normalafdeling har 54 pladser og kan opdeles
i mindre enheder med helt ned til seks pladser.
Udformningen af fængslet med små bo-enheder, placeringen af de enkelte faciliteter og
et gennemtænkt logistiksystem for færdsel i
fængslet giver mulighed for, at man kan adskille indsatte effektivt. Det øger sikkerheden og
gør Storstrøm Fængsel i stand til at tage imod
alle typer af indsatte.

