
Yttre alternativet - Röbäck

2. Korsningen Travbanevägen - E12
Fotomontage som visar hur utfarten från Travbanevä-
gen ut mot nuvarande Nya Skravelsjövägen kommer 
att gestaltas. Utfarten stängs för bilar. En cykelväg 
ansluter till cykelvägen som går parallellt med E12. 
Området mellan cykelvägen och Grusåsvägen plant-
eras för att ansluta till intilliggande skogsmark.

1. Passage av Röbäck längs ny E12 
Fotomontage som visar hur väg E12  utformas 
vid passage av Röbäck / Travbanevägen. I fonden 
skymtar föreslagen ny gång-, cykel- och jordbruksbro 
över Västra länken. Fotomontaget visar även de bull-
erskyddsåtgärder som föreslås i form av branta ga-
bionväggar kompletterade med plank på den västra 
sidan.

3. Utblick från Härvelvägen 
Fotomontage som visar hur den föreslagna trafikplat-
sen i den gamla grustäkten kommer att upplevas från 
Härvelvägen.
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Yttre alternativet - vid Umeälv

5. Umeleden
Fotomontage  som visar påverkan på Umeleden. 
Gångvägen kommer att ligga kvar i befintligt läge. Bro-
banan ligger cirka 35 meter ovanför vägen. 

4. Vy från Baggböleören
Fotomontaget visar hur den nya bron över Umeäl-
ven kommer att upplevas från grillplatsen vid Bagg-
böleören.

6. Baggbölevägen
Bagbölevägen kommer att flyttas mellan 10 och 25 
m från nuvarande läge. Vägen schaktas  och pas-
serar  under Västra länken. En ny avfart ner mot Not-
varpsbron /Baggböleören anläggs. I bilden syns av-
farten i förgrunden. 
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Yttre alternativet - öster om Prästsjön

8. Umedalens villakvarter
Fotomontage som visar vy längs befintlig gångväg mot 
skogsområdet vid Prästsjön. I fonden skymtar föresla-
gen bullerskyddsvall mellan väg och villaområdet.

7. Ägoväg mellan Baggböle och         
Umedalen
Fotomontage som visar föreslagen port där Västra 
länken korsar ägovägen som som binder samman 
Umedalen och Baggböle. Ägovägen nyttjas bland ann-
nat som skolväg och för promenader. 

9. Vid Prästsjöns strand
Fotomontage som visar området med grillplats vid 
Prästsjön och det intrång som vägen gör. Vägen döljs 
av en bullerskyddsskärm / mur byggd av gabioner 
(stenfyllda nät). 
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7. Gullrisvägen - Humlevägen
Fotomontaget visar en framtida vy från Gullrisvägen-
Humlevägen norrut mot Västra länkens anslutning till 
Vännäsvägen. Vägen kommer att döljas av en vall som 
på sikt kommer att beskogas.
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Trafikplats Röbäck

Vy över Västra länkens passage av Röbäck och föreslagen trafikplats. Vägen och trafikplatsens utformning är lika i samtliga tre alternativ.
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