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Oppgradering av Paradis
Jacob Kjødes vei, Paradisalleen, Tunvegen og Statsminister Michelsensvei
I månedsskifte januar/februar går arbeidet på Paradis i gang.
Arbeidet med nye gang- og sykkelveier, oppgradering av bussholdeplasser og kollektivknutepunkt i
tillegg til andre tiltak, går i gang i løpet av kort tid.
Over Nesttunveien og bybanesporet kommer en 40 meter lang ny gang- og sykkelbru. Det gir bedre
fremkommelighet for myke trafikanter, og sikrer lettere tilkomst til bybanen og kollektivtilbudet.
Bussholdeplasser ved Paradis skole blir også oppgradert.
Prosjektet vil forbedre trafikksituasjonen ved Paradis skole med sikre krysningspunkt for myke
trafikanter.

Dette skal vi bygge

• Utvide veiene
• Jacob Kjødes vei, Paradisalleen ,Tunvegen og Statsminister Michelsens
vei får gang- og sykkelveg, med ny gang- og sykkelbro over
Nesttunvegen og bybanesporet.
• Torg og sosiale soner med granittheller, benker og trær.

Sikkerhet på skoleveien
Skoleveien for elever på Paradis skole går gjennom anleggsområdet. Skolebarnas
sikkerhet har vår høyeste prioritet. Vi ønsker at barna skal føle seg trygge når de går
til og fra skolen. Når vi legger om gang- og sykkelveien skal det være trafikksikkert,
og vi skal gjøre vårt beste for at det skal være enkelt for alle som bruker veien å ta
seg frem.
Sprenging
Sprengingsarbeidet kommer til å ligge tett på bebyggelse flere steder, og det
kommer til å merkes når dette arbeidet foregår. Det blir gitt signal i forkant av
sprengingen.
I tillegg til fylkeskommunen sitt prosjekt, er det andre som bygger i samme
område. Det blir derfor perioder med støy, støv og vibrasjoner.
Statsminister Michelsens veg
Langs vegen blir det bygget ny sykkelveg og fortau i tillegg til fartshumper
og brostein. Det skal også bygges en mur som gjør at vegen blir tidvis
stengt når dette arbeidet starter. Du vil få mer informasjon når det nærmer
seg.
Hvorfor bygger vi dette?
Miljøløftet, som er samlebetegnelsen på byvekstavstalen for Bergensområdet og
Bypakke Bergen, har som hovedmål at klimagassutslipp, kø, luftforurensning og
støy skal reduseres i Bergensområdet gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten
i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange.
Paradis er et av de prioriterte fortettingsområdene rundt kollektivknutepunktene
langs Bybanen i Bergen. Oppgraderingsprosjektet på Paradis vil styrke grunnlaget
for kollektivtrafikken og gi god gange -og sykkeladkomst. Slik vil bidra prosjektet
bidra til å sikre attraktive alternativer til personbiltransporten og effektiv
arealutvikling av området!
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