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A. Formål med planen 

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av ny folkehøgskole 
ved Sjunkhatten Nasjonalpark. Nordconsult har utarbeidet et forprosjekt som legges 
til grunn for reguleringsplanen.  

Forprosjektet har som intensjon om å bygge en funksjonell, så vel som 
iøynefallende folkehøgskole, som vil utgjøre gode læringsrammer og fremme 
barrierefritt folkehøgskoleliv: Alle rom og soner, herunder utearealer, skal ha en 
reell universell utforming.  

B. Planområdet 

Foreslått planområde ligger Valnesfjord i Fauske kommune, like ved Valnesfjord 
Helsesportssenter (VHSS), 14 km fra Strømsnes. Planområdet er i dag ubebygd og 
grenser til 7 boliger «tilhørende» helsesportsenteret i vest. I nord grenser 
planområdet til Østerkløftveien (7470), mens det ellers grenser til skogsareal i både 
øst og sør. 

Området omfatter én tomt, gnr/bnr 66/10, med størrelse på 16.6 daa. 

 

Figur 1 Foreslått planområde, gnr/bnr 66/10 

Tiltaket vurderes å gi begrensede virkninger utenfor planområdet. 

C. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

Beskrivelser av forprosjektet er hentet fra søknad om godkjenning av 
folkehøgskolen. Foreliggende illustrasjoner er vanskelige å kartfeste til tomta og 
illustrasjonene divergerer noe.  

       

  

  



Skolen planlegges med ett hovedbygg med plass til undervisning, administrasjon, 
internat, bespisning og sosiale aktiviteter. For Sjunkhatten folkehøgskole planlegges 
bygget med tanke på å etablere sosiale soner som understøtter utviklingen av 
relasjoner mellom elevene i og utenfor undervisningsrom. 

Det legges opp til sambruk av anlegg og infrastruktur med VHSS: elevene kan 
bruke VHSS’ idrettshall, svømmehall, klatrevegger, treningsrom, turstier og 
skiløyper både i skole og fritid.  

Bygget er «tre- øyet» i sin grunnform, hvorav to øyer er to-etasjers. 

Foajeen er to etasjer høy og gir kontakt til de aller fleste av hovedbygningens 
funksjoner og fasiliteter. 

Heiser, trapper og til dels galleri og bro knytter sammen nivåer og øyer. Foajeen har 
sjenerøse glassflater mot vest og mot attraktivt uteareal i sør. 

Sett fra foajeen vil auditoriet ligge i øyen mot sørvest. I øyen mot nord vil spisesalen 
og kjøkken ligge i forlengelsen av foajeen i første etasje, og skolens administrasjon i 
andre etasje. 

Det bygges sju undervisningsrom; ett for hver linje. Det siste rommet planlegges 
bygd som lydstudio. Internatet har både enkeltrom og dobbeltrom. 

Plassering på tomta: Forprosjektet har lagt vekt på at skoleanlegget skal ha en 
naturlig plass i natur- og kulturlandskapet i Øvre Valnesfjord. 

Tomta består av en flate i vestre del og en kolle mot øst. Bygningsmassen er lagt 
på flaten, men med et berøringspunkt med høyere terreng. Det muliggjør trinnfri 
kommunikasjon fra byggets andre etasje til terrenget. 

Adkomst: Tomta har avkjørsel direkte fra Østerkløftveien. Besøkende ankommer på 
byggets vestside, der det i ulike soner vil være parkering, bussoppstillingsplass, 
gangvei og adkomst for varetransport. Skolens hovedinngang ligger her og fører 
direkte inn til foajeen. Plan over 1.etg. (figur 2) viser en kiss’n ride ved byggets 
hovedinngang, og forbindelse til økonomiingang fra byggets bakside, via 
parkeringsplasser.  

Det vil bli etablert ei skrå bru mellom internatet i 2. etasje og utearealet, som vist sør 
i plantegningen for 2. etasje (figur 3).   



 

Figur 2 Plan av 1. etasje, Nordconsult 

 

Figur 3 Plan av 2. etasje, Nordconsult 

 

Figur 4 planperspektiv, Nordconsult 

  



Utviklingsfaser 

Realiseringen av Sjunkhatten folkehøgskole har nå vært igjennom en prosess i flere 
trinn. Prosjektet er tildelt utviklingsstøtte, og det er utarbeidet Søknad om 
godkjenning, prosjektplan, mulighetsstudie og forprosjekt. 

I mars 2019 vedtok Fauske formannskap å overdra kommunal tomt vederlagsfritt til 
stiftelsen som vil bli etablert etter godkjenning om oppstart av Sjunkhatten 
folkehøgskole. Tomta må også reguleres.  

Planarbeidet tar sikte på planoppstart i tidlig 2021, med leveranse til 1. gangs 
behandling i løpet av våren.  

Forprosjektet er nøye behovsvurdert, men ikke prosjektert i detalj slik et vedtatt og 
realiseringsklart byggeprosjekt fordrer. Skolen må detaljprosjekteres etter at 
godkjenning av tegninger og prosjektet i sin helhet foreligger. 

Videre gjenstår også utarbeidelse av skole- og undervisningsplaner.  

D. Utbyggingsvolum og byggehøyder 

Nordconsult har utarbeidet et forprosjekt på folkehøgskolen, der BYA er på 2131 
m2, BRA er 3365 m2, og byggehøyden er 2 etasjer med flate takk, noe som vil 
tilsvare ca. 7m.  

 

Figur 5 Perspektiv av forprosjekt Sjunkhatten folkehøgskole, Nordconsult 

E. Funksjonelle og miljømessige kvaliteter 

Forprosjektets romprogram er behovsutviklet for Sjunkhatten folkehøgskole. Det 
legges opp til utstrakt sambruk av fasiliteter med VHSS.  

Det er lagt vekt på å utforme lune oppholdsplasser utendørs, i erkjennelse av et kre-
vende nordnorsk klima. Skolens hovedfasade mot vest vender mot ettermiddags- 
og kveldssola samt et vakkert panorama av skog og fjell. 
 
Folkehøgskolens arkitektoniske uttrykk gjenspeiler prosjektets høye status i Fauske 
kommune. Bygningen får karakter, stil og funksjonalitet, samtidig som landskap og 



natur respekteres. En setter seg høye mål med tanke på universal design, robust 
materialbruk og energieffektivitet. 

F. Virkning og tilpasning til landskap og omgivelser 

Folkehøgskolebygget er planlagt slik at det tilpasser seg terreng, åpner opp mot 
landskapet med kontaktpunkter til omgivelsene og etablerer lune uteplasser. Se 
beskrivelse av bygget under punkt E.  

G. Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og 
retningslinjer, og pågående planarbeid 

Gjeldende KPA  

KOMMUNEPLANENS AREALDEL SJØ OG LAND 2018-2030 

 

Figur 6 Gjeldende KPA med utsnitt over nærområdet 

Planområdet er i gjeldende KPA avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting mtp 
etablering av folkehøgskole. Omkring det avsatte området ligger hensynssone hvor 
reguleringsplan fortsatt skal gjelde. Denne gjelder ikke innenfor område satt av til 
offentlig/privat tjenesteyting.  

Hensynssone H740_N - Båndlegging etter andre lover: Valnesfjordvassdraget er 
vernet som vernede vassdrag etter Lov om vassdragene (erstattet av Vannressursloven i 
2013), jf. Plan- og bygningsloven § 11-8, d:  

H740_1 - Valnesfjordvassdraget, vernet i Verneplan I (Stortingsvedtak av 06.04.73). 

‘Valnesfjordvassdraget er vernet pga. vassdragets betydning for friluftsliv, verdier 
knyttet til vassdraget (bl.a. ualminnelig rik flora), landskapsmessige og viktige 
kulturelle verdier. Dette er ivaretatt ved at hoveddelen av området ligger som et rent 
LNFR-område. Øvrige arealbruksformål i området vil gjennom retningslinjer/ 
bestemmelser ivareta intensjonene for vernet i vassdraget.’  



Gjeldende regulering 

Øvre Valnesfjord ferie- og helsesportssenter, 1978  

Planen regulerer områdene øst for, Østerkløftveien. Den aktuelle tomta er regulert 
boliger og er fradelt etter regulering. Byggeområdet grenser til jord- og skogbruk, og 
parkområde, med en regulert tursti (10 m bredt parkbelte) som strekker seg 
nordover øst for planområdet.  

Tomten er regulert småhusbebyggelse, men ikke realisert.  

 

Figur 7 Gjeldende reguleringsformål i plan for Øvre Valnes ferie- og helsesportsenter 

A. Dokumentasjon av oppfyllelse av krav til leke- og uteoppholdsareal 
Folkehøgskolen legger til rette for 75 elever pluss ansatte. Forprosjektet for skolen 
har ca. 16 enkeltrom og 34 dobbeltrom i internatfløy, samt 3 enkeltrom og 2 
dobbeltrom i andre fløyer, noe som gir en maksimal kapasitet på ca. 91 beboere.   

Dette gir behov for min. 3 185 m2 uteoppholdsareal, tilsvarende 35 m2 per boenhet. 
Hovedbygget har en BYA som tilsvarer ca, 13% av tomta, og gir god plass for å 
etablere gode uteoppholdsarealer.  

Illustrasjon av 1. etasje, (figur 2) viser at bygget letter opp til et sørvendt 
uteoppholdsareal ‘solplassen’ mellom østre internatfløy og vestre fløy med 
undervisningsrom. Dette arealet ligger godt til rette for å være skjermet fra vær og 
vind. I utformingen av skolen er universell tilgjengelighet høyt prioritert.  

Illustrasjonsplan er ennå ikke utarbeidet.  

 

 



J: Dokumentasjon og oppfyllelse av parkering (pkt. 4.4) 

1.etasjeplanen (figur 2) viser ca. 40 parkeringsplasser, samt en kald garasje. 
Skisserte parkeringsplasser er ikke tilpasset bevegelseshemmede. Dette vil tilsvare 
en parkeringsdekning for bil på ca. 0,5 pr. boenhet.  

Det er ikke vist parkeringsplasser for sykkel i foreliggende materiale.  

KPA stiller krav til 1 parkeringsplass per boenhet for boliger i sone D, dersom 
boenheten er mindre enn 50m2. For formål hotell/overnatting er det ikke satt krav til 
antall plasser per gjesterom.  

Sone D gjelder Strømsnes tettsted i Valnesfjord, mens det ikke er satt krav til 
parkering utenfor tettbebygde områder.    

Min. 5% av plassene skal ha universell utforming.   

H. Berørte interesser av planinitiativet 
Reindrift: Trekklei i nærheten, men berøres ikke av planområdet, berøres ikke.   

Vernede vassdrag: Valnesfjordvassdraget er vernet, blant annet mot tiltak som 
skaper erosjon og kraftutbygging.    

Friluftsliv: Nærområdet er et viktig friluftslivsområde, men tomta inngår ikke i dette 
arealet.  

Universell utforming: Med folkehøgskolens uttalte satsning som barrierefri skole vil 
et fortsatt samarbeid med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Nordland være 
viktig i reguleringsfase og detaljprosjektering.   

B. Samfunnssikkerhet 
Ved innledende gjennomgang av sjekkliste for ROS-analyser, samt 
konsekvensutredning utført for området gjennom KPA, er følgende tema registrerte 
som aktuelle for planarbeidet:  

Elveflom: I bunnen av Kvannlia løper en sidebekk til Storelva, kalt Krubbelva lenger 
nede. Aktsomhetssone for flom ved denne elva strekker seg ca. 20m inn på tomta 
ved søndre spiss.  

Flomras: Er aktuelt langs elveløpet i øvre del av Krubbelva. 

Snøskred: Kvannlina sør for planområdet har et lite område (ca. 50 x 50 m) som er 
markert som atksomhetsområde for snøskred.  

Radon: Planområdet ligger innenfor soner for usikker og moderat til lav aktsomhet 
for radon. 

Forurensning/Klimagass: Transport til/fra området er med buss eller bil, med 15 km 
til nærmeste butikk/grunnskole. Deler av tomta består også av myr, som vil avgi 
klimagassutslipp ved omdanning.  



I. Trafikksikkerhet 
Tiltaket ligger langs fv 530 – Østerkløftveien. Fartsgrensen i området er 50 km/t. 
Vegbredde er registrert 4,7 m, to kjørefelt. Veien er uten gang/sykkeltibud. (kilde 
ssv veikart) 

Veien har en del telehiv om våren og bør oppgraderes. (ref. KU KPA)  

Det er registrert 1 ulykke ca. 500 m sør for tomta, med fotgjenger eller akende 
involvert, 2005. Ifølge trafikktall fra 2019 er det 175 ÅDT på strekningen. (kilde ssv 
veikart) 

Tiltaket vil øke trafikktallene i Østerkløftveien noe.  

Beboerene bor på skolen og trenger i liten grad motorisert transport i det daglige for 
ærend som nærbutikk, tilgang til sosial infrastruktur. Det vil være behov for 
varelevering, tilgang for renovasjonskjøretøyer, samt busstransport for grupper i 
forbindelse med organiserte turer.  
 
Beboere vil måtte krysse fylkesveien for å benytte seg av fasiliteter i VHSS.  

J. Samarbeid og medvirkning 
Det ligger et minimum i lovens krav til medvirkning: høring på planprogrammets 
forslag til utredningstema ved evt. KU, varsling av planoppstart og offentlig ettersyn 
etter første gangs behandling. Det er ikke lagt opp til særmøter, folkemøter eller 
nabomøter, da man anser at dette er ivaretatt i arbeid med forprosjektet:  

‘Grunneiere og naboer har vært invitert inn i prosessen og har mottatt informasjon i 
den grad det har latt seg gjøre. Tre møter har vært avholdt; våren 2012, januar 
2013 og februar 2013. Vesentlige innsigelser er ikke registrert. Grunneiere og 
naboer har derimot uttrykt entusiasme over planene, og gitt prosjektet viktige råd 
om lokale forhold.’  Ref. søknad om godkjenning 

K. Vurderingen av behov for konsekvensutredninger 
Det er vurdert om det er behov for KU i forbindelse med planinitiativet, jamfør 
Forskrift om konsekvensutredninger av 21. juni 2017 med vedlegg. I Vedlegg 1 og 2 
til forskrift om KU angis hva som automatisk fører til konsekvensutredning og hva 
som skal vurderes om bør konsekvensutredes. 
 
Sjunkhatten Folkehøgskole innebærer et arealprogram på under 4000 m2 BRA, og 
er i tråd med gjeldende KPA.  
 
Av de innledende kartlegginger for tiltakets virkninger for miljø og samfunn vurderer 
Rambøll at enkelte tema bør belyses nærmere, men at det ikke er behov for 
utredninger etter KU-metodikk. Likevel, som det fremgår av ordlyden lagt til grunn 
for vern av Valnesfjordvassdraget, kan det ut ifra hensyn til friluftsliv, landskap og 
vassdragsverdier vurderes at tiltaket kan ha vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn, og at det kan være behov for konsekvensutredning.   
 
Rambøll vurderer ønsker dialog med Kommunen om tiltaket kan vurderes å utløse 
krav til konsekvensutredning.  
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