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Realiseret projekt: Storstrøm Fængsel 
Storstrøm Fængsel på Falster er Danmarks nyeste, mest moderne og bedst sikrede fængsel. Det åbnede i 2017 og har plads til 250 
indsatte. Fængslet har ca. 250 ansatte. 
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Visualisering af Arresthus i Kildedal Nord 



Mulig placering i 
Egedal Kommune 

Der har i efteråret 2019 været 
indledende drøftelser mellem 
Kriminalforsorgen og Egedal Kommune 
om muligheden for placering af 
områdearresthuset i kommunen. 

Drøftelserne har resulteret i, at 
kommunen har foreslået et konkret 
område i Kildedal Nord (se kort til højre). 
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Forslag til placering 
af arresthuset 

Kortet til højre viser den foreslåede 
placering af områdearresthuset inkl. de 
begrænsninger, som grundens 
beskaffenhed angiver 
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Mål for projektet 

• Passe ind i landskabet 

• Være af høj arkitektonisk kvalitet 

• Være energivenligt 

• Godt naboskab 
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Hvad er et arresthus? 

• Arresthus vs. fængsel:  
Arresthuse er for varetægtsfængslede, som 
endnu ikke er dømt 
 

• Ansatte: 
• Fængselsbetjente 
• Socialrådgivere 
• Uddannelses- og sundhedspersonale 
• Jurister og administrative medarbejdere. 

 
• Typisk Fængselsbetjent er: 
• Mand/Kvinde 
• Erfaren 
• Har familie 
 
 
 

”Jobbet som fængselsbetjent kræver mange forskellige 

kompetencer, og vi er ikke kun på udkig efter én bestemt 

profil. Vi har brug for både mænd, kvinder, unge og erfarne 

mennesker. Det handler meget om, hvem man er som 

menneske, og at man ønsker at gøre en forskel.” 
 

(Citat ifm. rekrutteringskampagne) 
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Det omgivende samfund 

Et nyt stort arresthus vil være et tilskud til det omgivende samfund: 

• Sikkerhed og kriminalitet: 
Kriminalforsorgen oplever ikke, at kriminaliteten stiger i det 
omgivende samfund som følge af et nyt arresthus. Tværtimod er 
politiets daglige tilstedeværelse med til at skabe tryghed i samfundet. 
 

• Arbejdspladser i arresthus: 
Det forventes, at områdearresthuset vil beskæftige ca. 200-250 
medarbejdere herunder: 
 

• Arbejdspladser i samfundet: 
• Håndværksopgaver 
• Lokale erhvervsdrivende vedr. dagligvarer 
• Lokale erhvervsdrivende vedr. beskæftigelse af arrestanter inde i 

arresthuset. 

 


