Informasjon om nye seremonitider og parkeringsrutiner ved
Møllendal kapell og gravplass
Fra og med 7. juni vil det bli redusert antall parkeringsplasser på Møllendal, Møllendalsveien 56 B.
Det vil i perioden være 24 parkeringsplasser og 2 HC plasser.
Bybanen er under utbygging, og i perioden juni 2021 til februar 2023 blir det utført arbeid på
Kronstad-tunnelen, noe som vil berøre parkeringsplassen ved Møllendal kapell. Seremonitidene
justeres for å bøte på ulempene dette medfører.
Det er allerede få parkeringsplasser ved kapellene og antall parkeringsplasser vil dessverre bli halvert
i ovennevnte periode. Det er derfor viktig at besøkende forsøker å begrense antall biler og bilbruk
ved besøk. Seremoniene på Møllendal avvikles fortløpende gjennom dagen, med kun en halv times
mellomrom. Vi anbefaler å beregne god tid ved seremonier og planlegge ankomst før seremoni.
Nye seremonitider i seremonirommene på Møllendal kapell:
Lille kapell
10:00 - 11:00

Store kapell
11:30 - 12:30

13:00 - 14:00
14:30 - 15:30
Alternativ til seremonirommene på Møllendal er både Solheim kapell og Øvsttun kapell.
Transportalternativer:
Kollektivtransport:
Buss: Linje 12 og linje 21 går gjennom Møllendalsveien, med busstoppet «Møllendalsveien» like ved
kapellene.
Flere bussruter går også til Haukeland universitets sykehus. Det er ca. 10 minutters gange fra
busstoppet «Haukelandsveien» til kapellene.
Bybanen: Fra bybanestoppet «Florida» er det ca. 20 minutters gange til Møllendal kapell.
Rutetabell Skyss: https://www.skyss.no/
Parkering:
Parkering i P-hus Fløenbakken 56.
Parkering Fløenbakken: https://www.apcoa.no/finn-parkering/bergen/floeenbakken-56/
15 parkeringsplasser. Det er ca. 8 min. gange til Møllendal.
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Parkering i ByGarasjen. Parkering ByGarasjen: https://sesam-sesam.com/anlegg/bygarasjen/
Her er god kapasitet, Det er ca. 26 min. gange til Møllendal, eventuelt må en beregne videre
transport til Møllendal.
De som har behov for taxi fra ByGarasjen kan få fastpris hos Taxi1 på kr. 185 hver vei fra ByGarasjen
til Møllendal kapell. Publikum henvender seg direkte til taxiselskap for å bestille taxi fra ByGarasjen til
Møllendal kapell. Koden for å få rabatt er Møllendal kapell.
Parkering i Solheimsviken
Det er ca. 20 minutters gange til Møllendalsveien 56 B.
Parkering Solheimsviken: https://sesam-sesam.com/anlegg/solheimsviken-p-sone/
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