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1.0 FORSLAGSSTILLERS PLANINITIATIV 

1.1 Nøkkelopplysninger 

 Blokkbebyggelse bolig 16-18 enheter 
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2.0 PLANFORUM 

Etatens planforum behandlet saken den 10.09.2019 og trakk følgende konklusjon:  

 

Oppstart planarbeid anbefales i samsvar med vedtak i Komité for miljø og byutvikling sak 

99/19. 

Planarbeidet skal særlig hensynta:  

 Risiko og sårbarhet 

 Blågrønne interesser 

 Adkomstforhold personbil, renovasjon, utrykningskjøretøy, gående og syklende  

 Uteoppholdsarealer, bokvaliteter og solforhold skal vektlegges 

 Byggehøyder, volum og tomteutnytting 

 

3.0 PREMISSER FOR DET VIDERE PLANARBEIDET 

3.1 Arealformål 

Blokkbebyggelse 

 

3.2 Byform og arkitektur 

Nyskapende og variert arkitektur skal utvikles.  

 

3.2.1 Bebyggelsesstruktur 

Tomtens beliggenhet og landskapsformasjoner stiller særlige krav til prosjektering og 

gjennomføring av tiltak i området. Adkomsten planlegges ved en sving på kommunal 

veg. Tomten krever en del utsprenging. Byplanavdelingen har ikke tatt stilling til 

skisseprosjektet som ble vist på møtet, og heller ikke antall boenheter. Arkitekt 

informerte på møtet om at skisseprosjektet er formgitt for å unngå store 

sprengningsarbeider.  

 

Byplanavdelingen påpekte at garasjeanlegg, snumuligheter på egen eiendom, 

utrykningskjøretøy og avfallshåndtering gjør at en kan regne med store terrenginngrep i 

plan 1. Plassering av bebyggelsen inkludert terrenginngrep må fremkomme tydelig i 

fremleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn.  

 

3.2.2 Byrom og møteplasser 

Sammenhengende blågrønne strukturer, allmenninger, byrom og offentlig tilgang til sjø 

og vassdrag skal være de overordnete prinsippene for bystrukturen. 

 

Eiendommen grenser til et grøntområde. Det ble informert på møtet om at det 

planlegges å knytte uteoppholdsarealer på bakkeplan med grøntområdet. Illustrasjoner 

som viser hvordan områdene er planlagt knyttet sammen skal fremkomme ved offentlig 

ettersyn. Det anbefales at mest mulig felles uteoppholdsareal planlegges i tilknytning til 

grøntområdet i nord.  

 

3.2.3 Byggehøyder og grad av utnytting 

Skisseprosjektet viste bebyggelse med 7. etasjer, der første etasje inneholder adkomst 

og garasjeanlegg og øverste etasje har et mindre bygningsvolum. Terrenget foreslås 

delvis fjernet til fordel for ny bebyggelse. I planarbeidet vil grad og utnytting være en 

del av vurderingen.  

 

KPA2018 § 26.3 omhandler Byfortettingssone sone 2. Byggehøyder innenfor denne 

sonen fremkommer under § 26.3.8. Grad av utnytting skal fastsettes ut fra 
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byromsstruktur, byggehøyde og krav til uteoppholdsareal. Det skal utarbeides en 

innledende stedsanalyse som grunnlag for reguleringsplan. Analysen skal peke på 

begrensninger og muligheter for byggehøyder og utnyttelsesgrad. 

 

3.3 Grønnstruktur og landskap 

Sammenhengende grønn og blå infrastruktur skal avsettes og opparbeides, også i 

fortettingsområdene, for å ivareta biologisk mangfold og klimatilpasning ved å håndtere 

overvann og etablere trivelige friluftsområder. 

 

3.3.1 Biologisk mangfold 

Skal ivaretas og kommenteres i alle saker, jf. naturmangfoldloven. 

 

I forkant av oppstartsmøtet har Bymiljøetaten kommet med skriftlig uttalelse. 

Grøntfaglige forhold: 

«Deler av skråningen i planområdet er inkludert i kartlagt friluftsområde ved 

Søråshøgda og er her vurdert som svært viktig. Skråningen utgjør et grøntdrag som ved 

utbygging vil bli brutt. Det er registrert løvskog med høy bonitet innen planområdet. 

Dette indikerer at det kan være store trær som bør ivaretas og et rikt biologisk 

mangfold. Det er ingen registrerte rødlistearter eller naturtyper innen planområdet.» 

 

DOKUMENTASJON I PLANARBEIDET 

Skjæringer og fyllinger skal vises på plankartet. Det skal dokumenteres at skjæringer 

o.l. er vurdert med tanke på fremtidig sikringsbehov.  

----- 

Bymiljøetaten vil komme med ytterligere kommentarer når det foreligger konkret plan 

for adkomst, vegareal, gang- og sykkelveger og parkering til, langs og i planområdet. Vi 

regner med å bli kontaktet i nødvendig grad i det videre planarbeidet.  

 

3.4 Uteoppholdsarealer 

Det vises til KPA2018 § 14.3.3 der det står at det skal etableres minimum 

uteoppholdsareal pr. boenhet på 40 m
2 

der maksimum 50% av arealet kan etableres på 

takflaten. Det vises for øvrig til bestemmelser i KPA2018. 

 

3.5 Samferdsel, herunder parkering 

Gåbyen Bergen skal vektlegges ved planlegging. Tilrettelegging for gående skal 

prioriteres. Planforslaget må se på og forbedrete forhold for gående, herunder 

manglende lenker.  

 

Under følger uttalelse fra Bymiljøetaten. 

Trafikkfaglige forhold: 

Offentlige trafikkområder skal planlegges i tråd med normalkravene angitt i Vegnormer 

for Bergen kommune og Statens vegvesens håndbøker, spesielt nevnes håndbok N100 

Veg- og gateutforming. Det forutsettes at skissert adkomst er mulig å bygge i henhold 

til gjeldende håndbøker og krav. 

 

Avvik fra vegnormalene skal unngås så langt som mulig. Eventuelle avvik skal 

fremkomme tydelig i planen, begrunnes og dokumenteres.  

 

Valg av vegklasse (dimensjonering, kjørebanebredde, bredde på fortau og vegskulder) 

skal begrunnes. 
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Trafikkreguleringer på offentlig veg skal følge vegtrafikklovens bestemmelser. 

Eventuelt ønske om spesielle reguleringer krever omtale, og særlig godkjenning.  

 

Dersom planen nødvendiggjør bygging av konstruksjoner eller andre forhold som vil gi 

særlige utfordringer med tanke på fremtidig drift og vedlikehold, skal også dette komme 

tydelig frem i planen.  

 

Planen skal for øvrig inneholde rekkefølgebestemmelser som fastsetter når 

gjennomføring mht. til opparbeidelse og/eller utbedring av kommunale vegområder skal 

skje.  

 

TRAFIKKSIKKERHET 

Trafikksikkerhet skal være en del av planarbeidet og beskrives i eget punkt, med fokus 

på myke trafikanter og universell utforming.  

 

Fartsnivået er en viktig faktor for trafikksikkerheten og må drøftes særskilt. 

 

Det må planlegges gode løsninger for fortau, gang- og sykkelveger til, langs og 

gjennom planområdet. Gang- og sykkelveger skal være sammenhengende og tilknyttes 

omkringliggende gang- og sykkelveger. Krysningspunkt skal vurderes spesielt, i tråd 

med Statens vegvesens håndbok V127 Gangfeltkriterier. 

 

Bergen kommune stiller krav til universell utforming på alle bygg og anlegg, herunder 

veganlegg beregnet for myke trafikanter. Det vises til Statens vegvesens håndbok V129 

Universell utforming av veger og gater. 

 

Bergen kommune har vedtatt Trafikksikkerhetsplan for Bergen 2014-2017. Se planen på 

våre nettsider: www.bergen.kommune.no → Trafikk, reiser og samferdsel → 

Bymiljøetaten. 

 

AVKJØRSLER 

Avkjørsler fra kommunal veg skal vises i planen og følge gjeldende krav til frisikt, 

svingradius og lengdeprofil i henhold til Statens vegvesens håndbøker N100 Veg- og 

gateutforming og V121 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss. Frisiktsoner må 

sikres tilstrekkelig areal på plankartet. Tallet på avkjørsler fra offentlig vei tilstrebes 

holdt på et minimum. 

 

PARKERING 

Parkeringsplasser må i sin helhet ligge på privat grunn og fysisk adskilles fra den 

offentlige vegen. Samlokalisering av parkeringsareal ansees som positivt da dette 

reduserer antallet avkjørsler. 

 

VEGLYS 

Veglys skal omtales og være del av rekkefølgekravene - også ved oppgradering/endret 

bruk av eksisterende veg. 

 

Normalprofil og lengdeprofil for vegareal skal lages for hver enkelt strekning som 

reguleres som offentlig vegareal, og normalprofiler må vises på plankartet eller 

beskrives i reguleringsbestemmelsene. Det siste gjelder tilsvarende for breddeutvidelser. 

Ved enfeltsveger skal møteplasser fremgå tydelig i planen. 

 



Bergen kommune.    Saksnr. 201914985/3 

 

Side 5 av 11 

Bymiljøetaten skal til orientering ha tilsendt detaljerte tekniske planer (inkl. veglys og 

skiltplan) til godkjenning for nye kommunale vegområder, og ved endringer på 

eksisterende kommunal vegområder, før søknad om igangsettelse sendes. De tekniske 

detaljplanene skal utformes i henhold til Statens vegvesens håndbok R700 

Tegningsgrunnlag Retningslinjer. 

 

Statens vegvesen (SVV) sendte skriftlig innspill (e-post) i forkant av møtet og har 

følgende foreløpige innspill til planarbeidet:  

Krysset mellom Folldalslia og fv. Steinsvikvegen ble regulert i 1991 (jf. plankartet 

lengst til venstre), og har i dag en utforming som ikke tilfredsstiller gjeldende 

håndbokskrav (jf. flyfoto). For eksempel stor svingradius på østsiden av krysset 

inviterer til høy hastighet for kjøretøy som svinger fra Steinsvikvegen inn Folldalslia. 

Dette er uheldig for trafikksikkerheten. Vi legger til grunn at planområdet får en 

utstrekning som omfatter krysset, og at dette reguleres i tråd med gjeldende 

vegnormalkrav. Rekkefølgekrav bør vurderes. 

 

       
 

Innspill i etterkant av oppstartsmøtet 

Byplanavdelingen har vurdert innspillet fra SVV sammen med Bymiljøetaten som er 

kommunens veimyndighet. Bymiljøetaten har svart på e-post at de ikke vil stille krav 

om utvidelse av et slikt omfang som foreslått av SVV.  

 

Byplanavdelingen viser til at det har vært en del utbygging i området og at området kan 

forventes ytterligere utbygget. Saken ble diskutert på vårt interne seksjonsmøte som der 

både SVV og Bymiljøetatens tilbakemelding ble lagt frem.  

 

Det var enighet i møtet om at plangrensen ved varsel til oppstart bør ta med krysset ved 

Steinsvikveien, blant annet for å få inn innspill til veisituasjonen med bakgrunn i 

planlegging av ny bebyggelse i området.  

 

Byplanavdelingen anbefaler at det utarbeides en trafikkanalyse for å se på den trafikale 

situasjonen i området herunder gangforbindelser til viktige målpunkt som skoler, 

bybane og buss. Vår anbefaling er å starte planarbeidet med utarbeidelse av 

trafikkanalyse før varsel om oppstart, og at den vedlegges ved varsling. Dette for å få en 

oversikt over den trafikale situasjonen i området og for å gi grunnlag for innspill fra 

Bymiljøetaten og Statens vegvesen på bakgrunn av denne. I ettertid av varslingen kan 

en eventuelt vurdere annen plangrense enn varslet plangrense ved oppstart.  

 

Trafikkanalysen må ta utgangspunkt i den trafikale situasjonen i området ved 

Folldalsheia/Steinsvikveien og i tillegg ny og pågående bygging av boliger i 

Folldallsheia. Det er ikke gjennomført en trafikkanalyse ved utarbeidelse av tidligere 

planer i området, og ingen av de tidligere planene i området har vurdert 
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trafikksituasjonen frem til nytt kryss etablert i Steinsvikveien (ref. planen SVV viser til 

fra 1991). 

 

Til orientering har Bymiljøetaten i tidligere sak på eiendommen vært negativ til 

plassering av utkjørsel i den kappe svingen i Folldalsheia. De anbefalte at svingen måtte 

utbedres, og at det ble lagt til rette for fortau.  

 

Konklusjon 

Trafikkanalyse bør utarbeides før oppstart for å gi grunnlag for innspill. Plangrensen 

ved varsling av oppstart utvides til å gjelde krysset ut i Steinsvikveien. Innspill fra blant 

annet SVV og Bymiljøetaten legger grunnlag for å vurdere størrelsen på plangrensen i 

ettertid.  

 

3.6 Barn og unge 

3.6.1 Skole og barnehage 

Skal kommenteres i alle saker. 

Ytrebygda bydel har tilfredsstillende skolekapasitet. 

Ytrebygda bydel har tilfredsstillende barnehagedekning. 

Når det gjelder skole, se skolebruksplanen for 2016–2030, vedtatt 16.6.2016. 

Når det gjelder barnehage, se barnehagebruksplanen 2016–2030, vedtatt 14.12.2016. 

 

3.6.2 Barn og unges interesser 

Skal ivaretas og kommenteres i alle saker. 

Det er ikke behov for å gjennomføre et tradisjonelt barnetråkk, men det må 

gjennomføres et barnetråkksøk i samsvar med signalene som følger av sak 92/16 i 

Bergen bystyre 20.04.2016. 

For info vedrørende barnetråkk; se www.barnetrakk.no. 

 

3.7 Verneverdige kulturminner, kulturmiljøer og landskap 

Identitetsskapende bygningsmiljø, kulturminner og landskap skal ivaretas. 

 

For øvrig vises til Byantikvarens veileder for kulturminnedokumentasjon: 
www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byantikvaren/9459/article-131067 

 

3.8 Risiko og sårbarhet 

Det må utarbeides analyse som viser alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning 

for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som 

følge av planlagt utbygging, jf. KPA2018 § 19. ROS-analysen skal for øvrig være i 

henhold til kravspesifikasjonen. 

 

Eiendommen ligger i et område avsatt i KPA2018 som aktsomhetsområde for stein- og 

jordsprang. Det kreves fagkyndig kompetanse for utredning av aktsomhetsområdet. 

 

3.9 Levekår og folkehelse 

Det må redegjøres for hvordan planforslaget vil bidra til å oppnå kommunens mål for 

folkehelse og levekår. Snarveier til viktige målpunkt som skoler og barnehager er en del 

av denne vurderingen. 
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3.10 Sjø og vassdrag 

Det er bekk nord for planområdet. Dersom denne blir inkludert i planområdet skal 

denne hensyntas ved planlegging.  

 

3.11 Vann, avløp og overvannshåndtering 

Det må utarbeides VA-rammeplan. For krav til hva som skal dokumenteres i VA-

rammeplanen, se VA-etatens hjemmesider: 
www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/vannog-avlopsetaten/9082/article-111761 

VA-rammeplanen skal sendes til VA-etaten for uttalelse og være komplett før 

planforslaget sendes til 1. gangs behandling, og for øvrig være levert i henhold til 

kravspesifikasjonen. 

Tilbakemelding fra VA-etaten og ledningskart legges ved referatet. 

 

3.12 Renovasjon 

Fremtidsrettete, nedgravde renovasjonsløsninger anbefales. Forslag bør utarbeides i 

samarbeid med firma med renovasjonsteknisk kompetanse. Foreslått plassering skal 

vises på illustrasjonsplan, i henhold til kravspesifikasjonen. 

 

Det anbefales at plankonsulent/forslagstiller tar tidlig kontakt med BIR privat for 

innspill til renovasjonsteknisk avfallsplan (RTP). Det må påregnes at det kreves store 

arealer for avfallshåndtering, herunder for kjøretøy for henting av avfall.  

 

I utgangspunktet skal planforslaget legge opp til at renovasjon blir løst på egen 

eiendom. Dersom det legges opp til fellesløsninger med flere utbyggingsområder er 

byplanavdelingen positiv til det. Avstand til returpunkt, tilgjengelighet (UU) mm. skal 

være en del av vurderingen. Det vises til TEK17 for preaksepterte løsninger og BIR 

Privat anbefalte løsninger.  

 

 

4.0 UTREDNINGER 

4.1 Partene er enige om å utarbeide følgende rapporter: 

Tema Ansvarlig Merknader 

Stedsanalyse Forslagsstiller Jf. Veileder for innledende stedsanalyse, vedlegg til 

KPA2018 (pdf): 

https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archiv

e/00341/Forel_pige_bestemme_341515a.pdf 

ROS Forslagstiller Fagkyndig kompetanse 

Arkitektur Forslagstiller  Fagkyndig kompetanse 

Trafikkanalyse Forslagstiller Fagkyndig kompetanse 

 

Nye momenter kan fremkomme og medføre behov for ytterligere utredninger. 

 

 

5.0 REGULERINGSBESTEMMELSER 

5.1 Rekkefølgekrav 

 Det må påregnes rekkefølgekrav vedrørende samferdselstiltak. 

 

5.2 Utbyggingsavtaler 

Vil bli vurdert i planarbeidet. 
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6.0 KART OG PLANAVGRENSNING 

6.1 Planavgrensning 

Se avsnitt 3.5. 

 

Våre reguleringsplaner er tilgjengelige på dokumentform her: 

www.bergen.kommune.no/omkommunen/offentlig-innsyn/planarkiv 

 

Plandata (geometrisk grunnlag for gjeldende planer fra digitalt planregister) bestilles 

gjennom: https://infoland.ambita.com 

 

6.2 Planbetegnelse 

Følgende planbetegnelse skal nyttes på alt planmateriell: 

Ytrebygda gnr.120 bnr150, Folldalsheia 

 

6.3 Kartgrunnlag 

Basiskart skal ikke være eldre enn 6 mnd. ved innsendelse av planforslag. 

 

6.4 Eiendomsforhold 

Eventuell nødvendig justering av eiendomsgrenser bør skje i løpet av planprosessen og 

fremgå av forslag til plankart. Seksjon for oppmåling kan bistå med veiledning i dette 

arbeidet. 

 

Forslagstiller informerte på møtet  om at det har vært kontakt med Bergen kommune 

v/bygg og eiendom om eventuelt kjøp av tilleggsarealer. Disse arealene (grøntområder) 

skal ikke bli benyttet til utbyggingsformål, men være en del av felles uteoppholdsarealer 

for fremtidige beboere.  

 

7.0 MEDVIRKNING 

Forslagsstiller skal legge til rette for aktiv medvirkning. Aktuelle tiltak utover lovens 

minstekrav vurderes fortløpende. All medvirkning skal dokumenteres. 

 

7.1 Tiltak utover lovens minstekrav 

Byplanavdelingen anbefaler at plankonsulent/forslagstiller tar kontakt med de naboer 

som vurderes for å kunne bli mest berørt i forkant av planarbeidet og under utarbeidelse 

av planforslaget.  

 

8.0 FAGKYNDIGHET 

Det forutsettes at plankonsulenten har tilstrekkelige kunnskaper om plansystemet og 

prosessene, samt kunnskaper om fremstilling og virkninger av plankart, 

reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse. 

 

KPA2018 ble drøftet på møtet. I KPA2018 er området avsatt til byfortettingsområde. 

Samtidig viser grøntkart, som hører til KPA2018, området delvis med grøntstruktur. Denne er 

videreføring av tidligere planer. For områder avsatt i KPA2018 som byfortettingsområder 

(eller andre områder) er det ikke tatt detaljert stilling til arealformål, herunder grøntområder, 

hensynssoner etc. Det er eksempelvis flere områder i Bergen kommune som er avsatt til 

byfortettingsområder samtidig som områdene er avsatt med hensynssone kulturminner. For 

slike områder skal det ved detaljreguleringsplanarbeid fastsettes utbyggingsmønster. 

Bymiljøetaten har påpekt at grøntområdet har særlig høy verdi. Dette skal hensyntas når det 
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gjelder plassering bebyggelsen og utnyttelse av eiendommen. Store trær skal bevares. 

Planarbeidet skal ta stilling til disse forhold.  

 

 

 

 

 
 

Det er innsendt skissemessig forslag til bebyggelse på tomten. Byplanavdelingen har ikke tatt 

stilling til denne. Overordnete forhold bør kartlegges først, før prosjekt tegnes ut videre. 

Samtidig har vi forståelse for at det foretas vurderinger på tidlig tidspunkt på hva en kan få til 

av bebyggelse på en så krevende tomt.  

 

9.0 KONKLUSJON 

Oppstart av reguleringsplanarbeid kan anbefales. 

Partene er enige om følgende viktige føringer for planarbeidet: 

 Adkomstforhold 

 Grøntområdet (nedbygging og tilkobling) 

    Terrengtilpasning 

    Utnyttelse og høyde 

    Uteoppholdsarealer  

 

Partene er ikke enige om følgende: 

 Forslagstiller/plankonsulent ønsker ikke å at planarbeidet tar med seg veiareal 

og krysset Folldalsheia/Steinsvikvegen jf. uttale fra til oppstart planarbeid fra 

SVV. 

 

10.0 FREMDRIFT – VIDERE SAKSGANG 

10.1 Avtalte oppfølgingspunkt 

 Tema Ansvarlig Frist 

A Planavgrensning Byplanavdelingen  

 

10.2 Fremdrift 

Partene er enige om følgende fremdrift, eventuelle avvik meldes: 
Oppgave Frist Merknader 

Kunngjøring 6 md. etter Se etatens nettsider 
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planoppstart oppstartsmøtet 

Innsending av 

merknader 

2 uker etter 

merknadsfrist 

Se etatens nettsider 

Arbeidsmøter Etter behov Se etatens nettsider 

Materiale og agenda for møtet 

avtales med saksbehandler. 

Materiale skal sendes inn senest to 

uker før møtet avholdes. 

Innlevering 1. gangs 

behandling 

1 år etter oppstartsmøtet Jf. gebyrregulativet 

1. gangs behandling 12 ukers 

behandlingsfrist 

Jf. pbl § 12-11 

 

 

10.3 Kunngjøring og varsling av planoppstart  

Det anbefales at planavgrensningen er endelig avklart før oppstart av planarbeid 

kunngjøres og varsles. Se pkt. 3.5. 

 

For veiledning, se etatens nettsider. 

Referatet fra oppstartsmøtet skal legges på plankonsulentens internettsider sammen med 

de øvrige dokumentene knyttet til kunngjøring av oppstart planarbeid. Aktuelle 

høringsinstanser skal velges fra etatens høringsliste. Kommunen skal alltid varsles via 

de to oppgitte e-postadressene med de oppgitte vedleggene. Vennligst oppgi 

saksnummer. 

 

10.4 Eventuelt nytt oppstartsmøte 

Dersom planoppstart ikke er dokumentert kunngjort innen 6 måneder etter avholdt 

oppstartsmøte, avsluttes saken og nytt oppstartsmøte må avholdes før kunngjøring av 

planoppstart. Tilsvarende gjelder der komplett planforslag ikke er mottatt innen 1 år 

etter avholdt oppstartsmøte. Det påløper i tilfelle nytt gebyr for oppstartsmøte. 

 

10.5 Dialog 

Byplanavdelingen ønsker en god og konstruktiv dialog før planforslaget leveres inn til 

behandling. Utover kontakt per telefon og e-post, anbefales minst to arbeidsmøter. 
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VIKTIG INFORMASJON 
 
Kravspesifikasjon Plankonsulenten plikter å gjøre seg kjent med den til enhver tid gjeldende 

Veileder private planforslag slik denne fremkommer på etatens nettsider. Det 

vises spesielt til Kravspesifikasjon med sjekkliste for reguleringsplanforslag. 
 

Gebyr Plan- og bygningsetatens tjenester er gebyrbelagte, jf. gjeldende 

gebyrregulativ på kommunens nettsider. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Ved spørsmål kan møteleder kontaktes på telefon 408 13 111, eller e-post 

Gudrun.Stefansdottir@bergen.kommune.no. 

 

Ved videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer 201914985. 

 

PLAN- OG BYGNINGSETATEN 

 

 

Gudrun Stefansdottir - saksbehandler 

 

Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift. 

 
Kopi: Backer Bolig AS, Postboks 583 Sentrum, 5806 BERGEN 
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