
Informasjon som sendes ut i forbindelse med tildeling av parkering på UiB. 

Fløenbakken: 
Praktisk informasjon 

Fløenbakken P-hus ligger i Fløenbakken 56 (Apcoa parkering). 

For å ha tilgang til parkeringshuset må du hente ut et adgangskort og signere for dette. Du vil få 
beskjed om når ditt adgangskort er klart og kan bli hentet hos Helse Bergen, Kundesenter 
Drift/teknisk, Jonas Liesvei 89. 

Når din parkeringsperiode utløper må kortet snarest returneres samme sted. 

Når du skal parkere plasserer du parkeringskortet godt synlig i bilens frontrute på førersiden og 
finner den tildelte plassen i anlegget. Plassene er nummerert og du må kun benytte den plassen du 
får tildelt. 

Hvis du skulle oppleve at det ikke er ledig på din plass i anlegget så kan du kontakte Helse Bergen, 
Kundesenter Drift/teknisk på tlf. 55 97 71 00 og få hjelp der. Eller Apcoa parkering 
kundesenter@apoca.no, se infoskilt på vegg i parkeringshuset. 

Hvis du har spørsmål om parkering på UiB meld dette inn til UiB, Eiendomsavdelingen i UiBhjelp – 
søkeord Parkering. 

Vi gjør oppmerksom på at det i Fløenbakken P-hus er en høydebegrensning på 185 cm. Har du en 
høy bil eller takboks er det derfor ikke sikkert at tildelt plass vil være godt egnet. 

AHH Tilfluktsrom 
Praktisk informasjon 

AHH Tilfluktsrommetligger under Armauer Hansens Hus (Haukelandsveien 28), innkjøring i krysset 
inn til Haukeland Sykehus fra lyskrysset i Haukelandsveien. 

For å ha tilgang til parkeringshuset må du hente ut et adgangskort og signere for dette. Du vil få 
beskjed om når ditt adgangskort er klart og kan bli hentet hos Helse Bergen, Kundesenter 
Drift/teknisk, Jonas Liesvei 89. 

Når din parkeringsperiode utløper må kortet snarest returneres samme sted. 

Når du skal parkere så benytter du det tildelte adgangskortet for å få adgang til parkeringshuset, 
deretter finner du en ledig plass i anlegget og parkerer. 

Adgangskortet må tas med fra bilen når du parkerer da du må benytte dette for å komme inn igjen til 
fots. Sidedør skal da benyttes til fots, garasjeporten skal kun åpnes ved inn- og utkjøring av bil. 

Det er ikke egne merkede plasser for UiB, alle ledige plasser kan benyttes så fremt de ikke er merket 
med spesielle reservertskilt. 

Hvis du skulle oppleve at det ikke er ledig plass i anlegget så kan du kontakte Helse Bergen 
Kundesenter Drift/teknisk på tlf. 55 97 71 00 og få hjelp der.  
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Ulriksdalen 
Praktisk informasjon 

Du får beskjed fra Helse Bergen når bilen din er registrert for parkering. 

Ulriksdal P-hus har adresse Ulriksdal 1 og har innkjørsel fra rundkjøringen ved Rema 1000 inn mot 
Haraldsplass sykehus, inn garasjeporten på enden av bygget til høyre. 

Ulriksdal Parkeringshus 
Under boligkomplekset med adresse Ulriksdal 1 finner du vår garasje for ansattparkering kalt 
Ulriksdal parkeringshus.  

For å komme til garasjen kjører du inn «gamleveien» mot Haraldsplass fra rundkjøringen ved Rema 
1000 Kronstad. Her tar du til høyre inn garasje porten på enden av bygget.  

Vær oppmerksom på at parkeringen i Ulriksdal Helsepark ved apoteket på venstre side ikke er en del 
av dette. Feilparkering her kan medføre kontrollsanksjon fra selskapet som driver anlegget og vi har 
ingen myndighet overfor dem for ettergivelse av disse. 

Ulriksdal parkeringshus er en garasje med 5 etasjer under bakken fra -1 til -5 (1. etasje er for 
beboerne i bygget). Garasjeporten er åpen fra kl. 06:00-18:00 hver dag og kan åpnes med ID-kort for 
Helse Bergen utenfra i tidsrommet 18:00-06:00.  

Porten åpner seg automatisk fra innsiden ved utkjørsel. Det er adgang for gående inn sidedørene ved 
trapp og heis, også ved hjelp av ID-kort fra Helse Bergen. Dersom du har oppgitt kortnummer for 
Helse Bergen ID-kort i din søknad, vil tilgang bli lagt inn. UiB-ansatte som ikke har ID-kort fra Helse 
Bergen kan henvende seg til kundesenteret og få utstedt kort som gir adgang til parkeringshuset. 
Helse Bergen Kundesenter Drift/teknisk, Jonas Liesvei 89, tlf. 55 97 71 00. 

Høydebegrensning på P-huset er 2,10 meter. 

Ditt registreringsnummer overføres fra UiBs parkeringssystem og registreres i Sesam-Sesam-
løsningen for elektronisk parkeringskontroll hos Helse Bergen. 

Hvis du skifter registreringsnummer eller benytter flere ulike registreringsnummer må du melde fra 
til UiB, Eiendomsavdelingen i UiBhjelp – søkeord  

Parkering (merk at det er behandlingstid og innmelding må gjøres i god tid før man skal parkere). 

Når du skal parkere så kjører du inn i anlegget, finner en ledig plass i anlegget og parkerer. 

Det er ikke egne merkede plasser for UiB, alle ledige plasser kan benyttes så fremt de ikke er merket 
med spesielle reservertskilt. 

Hvis du skulle oppleve at det ikke er ledig plass i anlegget så kan du kontakte Helse Bergen, 
Kundesenter Drift/teknisk på tlf. 55 97 71 00 og få hjelp der. 
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