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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Detaljplan för

Gärdebyn 4:3 m.fl. (Vidablick)
Gärdebyn
Rättviks kommun

Planbeskrivning

Dnr 2010/202 214

Planprocessen –normalt planförfarande

Den här planen påbörjades innan den nya Plan och Bygglagen trädde i kraft
2011-05-02 och dess skeden följer därför den tidigare lagen (PBL 1987:10).
I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att
förändras eller bevaras. Under samrådsskedet för planförslaget ges berörda
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Därefter sker en bearbetning av
planförslaget som sedan ställs ut för granskning av allmänheten
(utställningsskedet). I antagandeskedet antas detaljplanen och vinner sedan laga
kraft. Efter antagandet har ej tillgodosedda sakägare under tre veckor möjlighet att
överklaga detaljplanen till högre instans.

INLEDNING
Handlingar

Övriga
handlingar

Planprogram
Plankarta med planbestämmelser och illustration
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Fastighetsförteckning
Behovsbedömning
Samrådsredogörelse 1 och 2
Utlåtande
Geoteknisk utredning (Sweco Infrastructure 2013)
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Vatten- och avloppsutredning (Turner markprojektering 2013)
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Syfte

Syftet med detaljplanen är att säkerställa den kulturhistorisk värdefulla
bebyggelsen och utveckla den befintliga verksamheten på Vidablick samt att
möjliggöra för bostadsbebyggelse. Detaljplanen att skapar förutsättningar för
bostäder och/eller verksamheter intill befintliga funktioner.

Bakgrund

Kommunstyrelsens allmänna utskott har uppdragit åt
samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram ett förslag till detaljplan för byggande
av nya bostäder kring Vidablick. Dessutom ska verksamhetsområdet ges möjlighet
att utvecklas.
Det finns ett stort allmänintresse av att verksamheten vid Vidablick lever vidare.
Tornet är ett vikigt landmärke för Rättvik och ett välbesökt turistmål. Del av
marken vid sidan av verksamheten är också med sitt läge nära centrala Rättvik
lämplig för permanentbostäder.

Behovsbedömning

En behovsbedömning har tagits fram. Planens föreslagna åtgärder bedöms inte
innebära betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL
5:18 behöver därför inte göras. Behovsbedömningen utgör en del av
planhandlingen.

Plandata
Läge och avgränsning

Planområdet är beläget i närheten av Altsarbyn och Gärdebyn på Hedåsbergets
sydvästra utlöpare. Området innefattar Vidablick med dess utkikstorn och
caféverksamhet.
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Areal och
markägande

Området omfattar cirka 4,3 hektar mark.
Fastighet Gärdebyn 4:3 ägs av VB Fastigheter AB
Fastighet Gärdebyn 7:19 ägs av Rättviks kommun

Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan

I kommunens översiktsplan från 1992 ingår planområdet i ett framtida
utvecklingsområde för tätbebyggelseområde i anslutning till Rättviks samhälle.
Under våren 2011 genomfördes en förstudie för att kartlägga förutsättningarna och
potentialen för utveckling av Lerdalsberget för turism. Genom intervjuer med
företag, föreningar och övriga intressenter visades att det finns intresse för att
utveckla området för bland annat vinterturism.

Detaljplaner

Planområdet omfattas i dag av detaljplan för Vidablick, laga kraft 1992-01-24, som
medger hotell och handel kring utkikstornet samt naturmark kring
verksamhetsområdet. Planområdet gränsar i söder till detaljplan för stugbyområdet
Vidablick. Genom detaljplan (laga kraft 2009-12-14) har byggrätterna i detta
område utökats för att möjliggöra permanentboende i området.

Planuppdrag

Kommunstyrelsens allmänna utskott gav, 2010-06-08 § 140
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för
bostadsbebyggelse kring Vidablick. Detaljplanearbetet har föregåtts av ett
planprogram som varit föremål för samråd. Synpunkter inkomna under
programsamrådet har arbetats in i detaljplanen.

PBL 1987:10

Då arbetet med detaljplanen påbörjades innan 2 maj 2011 följer den här planen
skeden och bestämmelser i plan- och bygglagen från 1987. (PBL1987:10)
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FÖRUTSÄTTNINGAR
I det här kapitlet beskrivs förutsättningarna och den nuvarande situationen i
planområdet och dess närområde.
Historik

1898 lät Olof Lidmark uppföra ett 28 meter högt utkikstorn på Siljekullen som
fick namnet Vidablick. Intill tornet uppfördes ett konvalescent- och vilohem för
rekreation och vistelse i frisk luft. Ett antal mindre byggnader togs också till
platsen. Lidmark hade planer på att även uppföra en fritidsby på Siljekullen och
en linbana upp till Vidablick men hann aldrig förverkliga dessa idéer.
Olof Lidmark valde att uppföra utsiktstornet här för att han ansåg att den bästa
utsikten i Siljansområdet finns just här.
Platsens kulturhistoriska värde ligger i att den fungerat som turistmål under en
lång tid samt att byggnaderna, som är hitflyttade, visar på äldre
byggnadstekniker.

Mark
Mark och
vegetation

Vidablicksområdet utgör en av angörningspunkterna till ett större område för
rörligt friluftsliv öster om Lerdal och Gärdebyn. Här finns vandringsleder som
binder samman de tre utsiktsbergen Hökberget, Lerdalsberget och Hedsåsberget
samt naturreservatet Dalen. Det är viktigt för friluftslivet att planområdets
naturkaraktär behålls i framtiden.
Inom planområdet sluttar terrängen kraftigt åt väster från en kulle norr om
utsiktstornet. Nivåskillnaden inom planområdet är ca 30 meter. Från kullen sluttar
området även mot norr och öster. Höjdpartiet är bevuxet med barrskog med
inslag av björk. Den lägsta punkten är belägen i planområdets västra del.
I anslutning till vid utsiktstornet finns asfalterade parkeringsytor och enstaka
björkar. Den branta sluttningen väster om befintlig bebyggelse är bevuxen med
barrskog. På norrsidan finns inslag av björk.
Skogen öster om Dalstugan bildar en fond till tornet och verksamheten. Det är
viktigt att skogskaraktären bevaras för att värna om områdets karaktär.

Utsikt västerut från områdets södra kant
(vandrarhemmet till höger i bild)

Marken vid tornet sluttar kraftigt åt väster.
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Utsikt mot väster från kullen ovanför Dalastugan

Utsikt västerut från områdets södra kant uppe på kullen

Utsikt från Tornet mot infarten till området med härbret till vänster

Altsarbyn/Gärdebyn
Sterset

Vandrarhemmet

Dalstugan
Utsikt från Tornet

Fornlämningar

Inga kända fornlämningar finns i området.

Riksintresse

Planområdet ingår i ett större område av riksintresse för turism och rörligt
friluftsliv längs den så kallade Siljansringen (miljöbalken 4:2). Planområdet ingår
också i ett större område kring Siljan, som är av riksintresse för friluftslivet
(miljöbalken 3:6). Vidablick utgör ett av de mer kända och viktiga besöksmålen i
Rättvik.
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Villan (Vandrarhemmet) och Tornet med souvenirbutik med Kaffestugan bakom

Rekreation
och rörligt
friluftsliv

Den här delen av Siljansbygden är speciell då den under en lång tid varit mål för
både lokalt friluftsliv och lockat till sig turister som vill uppleva den speciella
naturen.
Från Söderås till Vidablick finns ett anlagt elljusspår, som förvaltas av Sörbygge
Fritidsförening. Spåret används vitertid som skidspår och sommartid för
rekreation och joggingturer. Parkeringen i området östra del används vintertid av
skidåkare och sommartid av besökare till Vidablick med omgivningar. En
minigolfbana finns också inom området.

Geotekniska
förhållanden

Den geotekniska undersökningen (Sweco våren 2013) visar att jorden i området
är siltig sandig morän. Överlag är jordlagret tunt och det är sällan mer än en
meter ner till berggrunden.
Jorden i området är av sådan art att det vid snösmältning och nederbördsrika
perioder finns risk för flytjordbildning. Jorden är inte självdränerande vilket
innebär att vatten riskerar att bli stående i schakter och lågpunkter.
Kombinationen, att berget ligger nära marknivån och jordtypen tyder på att det
inte finns några större grundvattensamlingar i området. Lokala mindre
vattenmagasin kan finnas i fickor i berget.

Miljöaspekter
Markradon

Marken är klassad som lågradonmark (Sweco våren 2013). Särskilda
skyddsåtgärder mot radon behövs ej.

Markföroreningar

Inga kända markföroreningar finns i området.

Buller

Området bedöms inte vara utsatt för sådant buller som anses störande.
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Befintlig bebyggelse

Bebyggelse
inom planområdet

Tornet: uppfördes 1898 av gårdfarihandlare Olof Lidmark som fascinerats av
platsens storslagna utsikt. På 70-talet byggdes en souvenirbutik till tornet.
Villan: uppfördes 1898 som ett pensionat och vilohem för rekreation och vistelse
i frisk luft. Villan stod tom från 1965 till 1997 då den återinvigdes som
vandrarahem.
Dalstugan: flyttades till Vidablick 1899 från Tyskgården i Backa. Dalstugans
byggnadsår och ursprung är okänt.
Härbret: flyttades till Vidablick 1899. Härbret kommer ursprungligen från
Ärtleds fäbodar söder om Ingels. Det är en traditionell förrådsbyggnad typisk för
Dalarna. Årtalet på byggnaden anger 1795 men den är troligtvis äldre.
Sterset: någon gång mellan år 1901 och 1925 flyttades det till Vidablick från
Olof Lidmarks gård Gärdebygården. Ster är dalmål och betyder stekhus.
Byggnadens ursprung är okänt.
Kaffestugan: uppfördes 1965.
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Kaffestugan

Kulturmiljövärden

Vidablick med närområde utgör ett värdefullt besöksmål med stort
kulturhistoriskt värde. Tornet blev från det att det byggdes ett av de viktigaste
besöksmålen för turistnäringen i bygden. Vidablick är ett av få kvarvarande
besöksmål från den tidiga besöksnäringen kring Siljan och utgör därmed något av
turistnäringens vagga i Siljansbyggden. Tornet utgör också ett viktigt landmärke
för resenärer som passerar Rättvik och Siljansbygden. Detaljplanen regleras så att
den befintliga bebyggelsen/miljön bevaras.

Dalstugan
Tornet
Interiör Dalstugan

Härbret

Härbret
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Bebyggelse i
omgivningarna

Fritidshusområdet söder om planområdet har genom en detaljplan (2009) givits
större byggrätter. Numera är det möjligt att bygga hus för permanentboende.
Området har totalt ca 30 tomter, i dagsläget är flera av dem obebyggda.

Service

Närmaste livsmedelsbutik återfinns i centrala Rättvik ca 3 kilometer från
planområdet. Ett mindre sortiment av livsmedel finns också vid bensinstationen i
anslutning till Hantverksbyn 2 kilometer från planområdet. Skola och förskola
finns i Södersås och centrala Rättvik, ca 3-3,5 kilometer från planområdet.

Gator och trafik
Gatunät

Från centrala Rättvik angörs planområdet via Gärdebyvägen och från riksväg 69
via Vidablicksvägen. Båda vägarna är smala och branta och anslutningen mellan
riksväg 69 och Vidablicksvägen är trafikfarlig.
Vägstandarden på Vidablicksvägen har höjts genom att vägföreningen, Södra
Rättviks vägsamfällighet, gjort investeringar i form av avvattning, förstärkning
och asfaltering av vägen. Trots investeringar kan det vintertid fortfarande vara
svårt att ta sig till utkikstornet. På sikt behövs en ny väganslutning.
Sedan 1990-talet har tankar på en ny väg till Vidablick funnits och 1991 antogs
en detaljplan med syfte att skapa förutsättningar till att förbättra Vidablicksvägen.
I anslutning till ny väg blir det också möjligt att bygga ny bostadsbebyggelse med
villor och låga flerbostadshus. Det är sammanlagt 200 befintliga och tillkommande
fastigheter som kan komma att nyttja vägen. Den nya Vidablicksvägen
utformades som en serpentinväg från Hantverksbyn till Hagas väg. Den planeras
få en längd av 1 200 meter och uppskattas kosta omkring 7 miljoner kronor.
Avsikten är att kommunen ska påbörja byggandet av den nya vägen i etapper och
samtidigt sälja av nya tomter med början från Hantverksbyn.

Illustration från 1991 av den planerade Vidablickvägen.
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Kollektivtrafik

Närmaste busshållplats finns på Gettorget och trafikeras i dagsläget av Buss 77.
Buss 77 utgör en ringlinje mellan södra Rättvik och centrala Rättvik. Gettorget
ligger cirka 700 meter från detaljplaneområdet.

busshållplats
Gettorget

Parkering

Linje 70 som trafikerar sträckan Mora-Falun och linje 58 som trafikerar sträckan
Rättvik-Leksand-Borlänge går båda på Faluvägen. Dessa busslinjer gör det
möjligt att arbetspendla med kollektivtrafik från planområdet.
Parkering

En stor parkeringsplats finns i områdets östra del. Den servar i dag främst
besökare till verksamheten och skidåkare. Parkeringsmöjligheter finns också på
de stora asfalterade ytorna intill verksamheten.

Angöring

Varuleveranser till Kaffestugan sker i dag via gårdsplanen söder om tornet till
stugans södra gavel.

Teknisk försörjning
Vatten och
avlopp

Större delen av området är i dag inte anslutet till kommunalt vatten- och
avloppssystem. En provisorisk avloppsledning finns dock från verksamheten
kring Vidablick.

Värme, el, tele,
och bredband

El finns framdraget till Tornet med sin souvenirbutik, caféet och vandrarhemmet.

Avfall

Idag hämtas hushållsavfall från fastigheterna. Övrigt avfall sorteras och lämnas
på återvinningsstation. Närmsta återvinningsstation finns idag i centrala Rättvik.

Dagvatten

Diken och infiltration tar hand om regnvatten och smältvatten i området. Vid
häftiga regn kan problem med erosion uppstå längs vägar och på tomter. Marken
består av relativt tunn morän som inte klarar av att infiltrera det dagvatten som
kommer från området.
En upprustning av diken längs Vidablicksvägen har förbättrat situationen något,
men dagvattenhantering är en viktig fråga vid utbyggnad inom planområdet.
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FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING
Mark och bebyggelse
Stads- och
landskapsbild

Planen möjliggör bildandet av 8 nya tomter för enbostadshus sydost om Vidablick.
Utöver det skapas möjlighet till ytterligare 3 tomter för bostäder och/eller
verksamheter kring parkeringen i östra delen samt förutsättningar för att utöka och
till viss del omforma verksamheten kring tornet och Dalstugan.
I planbestämmelser regleras att tornet och skogsområdet norr om detta bevaras.
Därigenom säkerställs att Vidablicks siluett bevaras. För att säkerställa siluetten
och den befintliga karaktären i området begränsas även byggnadshöjderna.
Bostadsbebyggelsen får med fördel sammanlänkas med övrig bebyggelse.
Byggrätterna är utlagda så att bebyggelsen bidrar till ett förtätat gaturum. Den
allmänna gatan avslutas i söder med en vändplan. Mellan vändplanen och
Modigvägen möjliggörs en allmän gång- och cykelväg.

Illustration av
planområdet
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Illustrationer

Vy från sydväst med möjlig ny bebyggelse.

Vy från Gärdebygatan med möjlig ny bebyggelse.

Mark och
vegetation

Skogen, som omger nuvarande bebyggelse har högt visuellt värde och uppvuxna
träd har också stort egenvärde. För att området även i framtiden ska upplevas som
attraktivt bevaras skogsbeklädd naturmark på höjden bakom Dalstugan och vid
uppfarten till verksamhetsområdet. Detaljplanen ställer krav på att
skogskaraktären bevaras. Skogen i området består främst av gran och björk
En bestämmelse, som reglerar markingrepp, införs i stora delar av området. De
branta sluttningarna ska även i fortsättningen dominera landskapsintrycket.
Huvudregeln blir att mark mellan huvudbyggnad och gata eller tomtinfart får
påverkas för att tillmötesgår krav på tillgänglighet.

Grundläggning

Området består av sandig siltig moränjord och berg i dagen. En geoteknisk
undersökning utförd av Sweco (våren 2013) visar att jorden i området är
flytbenägen och dessutom inte självdränerande. Markförutsättningarna innebär att
byggnader bör grundläggas på fast berg alternativt på tillförda massor av till
exempel bergkross. Det är viktigt att grundkonstruktionen förses med dränering då
jorden inte är självdränerande.
Vid byggnation ska hänsyn tas till den befintliga topografin, planen reglerar detta
med bestämmelsen n5. Detta innebär att grundläggning med så kallad ”platta på
mark” inte kommer att kunna användas på de flesta tomter.
Vid sprängning ska stor försiktighet vidtas för att minimera risken för att stora
block ska lossna eller närliggande byggnader skadas. Risk för skadliga vibrationer
i befintliga närliggande byggnader och andra anläggningar skall beaktas vid
packning och andra vibrationsalstrande verksamheter. Inför utförandeskedet bör
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en särskild kontrollplan upprättas för att säkerställa att inga skadliga deformationer
sker under byggtiden.
Bebyggelse

Befintlig bebyggelse på marken kring utsiktstornet, märkt med HK och HKB i
plankartan ska bevaras. De skyddsvärda byggnaderna, Utkikstornet, Dalstugan,
vilohemmet, härbret och sterset får inte rivas eller förvanskas, detta säkerställs
med skyddsbestämmelse i plankartan. Tillbyggnad och nybyggnad ska anpassas
till platsens kulturhistoriska värden. Sterset och härbet är idag placerade på
tomtmark som inte omfattas av skyddsbestämmelse och ska därmed flyttas till
tomtmark som omfattas av skyddsbestämmelse. För att garantera flytten förses
marken där sterset och härbret är placerade med bestämmelse om att byggnaderna
ska flyttas innan bygglov för ändrad markanvändning ges. Dalastugan och
Utkikstornet får inte förvanskas interiört.
Vandrarhemmet ges användningen hotell, kontor, handel samt bostäder. På
marken öster om vandrarhemmet tillskapas byggrätter för en gårdsformation som
också den kan användas både till verksamhet och/eller bostäder. Vid infarten till
den västra lokalgatan och vid Dalstugan, ges kvartersmarken flera
användningsmöjligheter, hotell, kontor, handel samt bostäder. Souterräng är att
föredra i den kuperade terrängen vid Vidablick.

Utformning

Bestämmelserna kring material, takvinklar och placering är utformade för att
värna om områdets egenart. Detta regleras i plan.

Material och
färger

Fasaderna ska utgöras av stående lockläkt, träpanel eller liggande timmer.
Byggnaderna ska utföras med faluröda, naturgråa, bruntjärade eller
järnvitriolbehandlade fasader. Taket ska vara sadeltak belagt med matta röda
tegel- eller betongplattor med tegelkaraktär, alternativt plankor (kan vara gråa).
Även torv, sedum eller annat grön takaktäckning är tillåtet.
Grunden bör inte vara för hög. Den bör vara ofärgad eller grå. Om huset ligger i en
sluttning bör panelen gå ner och klä även den nedre våningen.
Nedan: Exempel på moderna byggnader med avstamp i traditionell byggtradition

Arkitek tGeneral Architecture

Arkitekt Thomas Marcks

Arkitekt Sören Thurell

Gator och trafik
Bilvägar

Vid projektering inför nyanläggning av vägar i området ska hänsyn tas till de
erosionsproblem, som finns. Dagvatten från vägarna ska fördröjas och om möjligt
infiltreras. Vägar och vändplan ska förses med belysning.
En gång- och cykelväg anläggs mellan vändplan och Modigs väg.
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Parkering

Parkeringsplatsen i planens östra del ska fungera som extraparkering till
verksamheterna och parkering för motionärer som använder eljus- och skidspåren.
Verksamheterna ska ha kompletterande parkering inom egen fastighet. Övrig
parkering till bostadshus löses på egen fastighet inom kvartersmark.

Teknisk försörjning
Vatten och
spillvatten

Området ska anslutas till kommunalt vatten- och avloppsledningsnät. En utredning
om vatten och spillvatten har tagits fram i samband med detaljplanearbetet.

Värme, el, tele,
och bredband

Området ska anslutas till det befintliga el och telenätet. Inget separat nät för
bredband planeras. Tomrör bör läggas ned samtidigt med va-utbyggnadenför att
möjliggöra utbyggnad av framtida elektrisk kommunikation.

Dagvatten

Marken i området består av jordarter som inte ämnar sig för infiltration. Därför är
det viktigt att dagvatten från hårdgjorda ytor fördröjs för att minska erosionen i
området och områdena under det.
Hårdgjorda ytor, såsom vägar och parkeringar ska dagvattenavrinning och erosion
beaktas. Dagvatten ska, där det är möjligt, fördröjas. Dagvattenutredningen
(Turner markprojektering 2013) visar hur dagvattnet från större delen av
planområdet kan fördröjas med dagvattenmagasin nedanför området. Från övriga
delar av planområdet där lokalt omhändetagande av dagvatten inte kan göras på
egen tomt ska dagvattnet ledas till lägre liggande naturområden eller till den
allmänna parkeringen. Vatten från tak bör fördröjas på egen fastighet.
Dagvattenmagasin kan anläggas under parkeringsplatsen.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförande

Genomförandetiden är 10 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.
Kommunen är inte huvudman för allmänna platser inom planområdet.
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Nedan beskrivs kortfattat inverkan på miljö, hälsa, ekonomi och sociala aspekter
av ett ”nollalternativ” respektive ett utbyggnadsalternativ i enlighet med
detaljplanen.
Nollalternativet

Nollalternativet innebär antingen att ingen ny bebyggelse tillkommer i området
eller att ny bebyggelse sker med utgångspunkt från gällande detaljplan.
Inverkan på miljö, hälsa, ekonomi och sociala aspekter
Stugbyområdet söder om Vidablick fortsätter att byggas ut.
Idag finns endast en provisorisk vatten- och avloppslösning till verksamheterna i
planområdet. Då ledningarna inte är nedgrävda fungerar caféverksamheten
enbart sommartid. Med en fortsatt tillfällig vatten- och avloppslösning kan inte
området utvecklas och antalet besökare förväntas minska. Med möjligheter till
nya bostäder i området blir det lättare att få ekonomi i vatten- och
avloppsutbyggnaden. En permanent vatten- och avloppslösning behövs också om
en utbyggnad enligt gällande detaljplan ska ske.
Gällande detaljplan medger att ny bebyggelse får uppföras med inriktning mot
hotell/hälsohem i 1-3 våningar där vilohemmet och Dalstugan nu står.
Byggrätten är frikostig och en full utbyggnad enligt planen skulle medföra att
Vidablicks siluett nedifrån samhället kraftigt förändras. Befintlig kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse saknar rivningsförbud i detaljplanen och kan därmed
försvinna.
Med utökade verksamheter och fler besökare ökar slitaget på omgivande natur.
Belastningen på nuvarande trafiknät ökar ytterligare om inte en ny Vidablicksväg
byggs ut.

Planalternativet

Planalternativet innebär att planområdet byggs ut i enlighet med det beskrivna
planförslaget.
Inverkan på miljö, hälsa, ekonomi och sociala aspekter
Den befintliga verksamheten ges möjlighet att fortleva och utvecklas. Tornet,
vilohemmet och Dalstugan får skyddsbestämmelser vilket innebär att de inte får
förvanskas eller rivas. Skyddsbestämmelsen gäller även de mindre den befintliga
komplementbebyggelsen, sterset och härbret .
Tidigare oexploaterad mark bebyggas med bostäder. Tillkommande bebyggelse
kompletterar bebyggelsen söder om planområdet.
Med fler bosatta och en utökad verksamhet i området ökar slitaget på den
omgivande naturen.
En ökad byggnation medför större delar hårdgjorda eller bebyggda ytor, som
påverkar dagvatteninfiltrationen och ökar på eroderingsrisken på marken. Detta
påverkar också risken för översvämningar vid vårsmältning.
Byggnationen kommer att ändra upplevelsen av den öppna utsiktsplatsen och de
befintliga byggnadernas inbördes relation.
Den ökade trafiken, som är en konsekvens av en utvecklad verksamhet och
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bostadsbyggnation, kommer att öka belastningen på omkringliggande vägar och
tillfarter. På sikt behövs en ny Vidablickväg med säker anslutning till riksvägen.
Den geotekniska utredningen visar att delar av marken i området är flytbenägen
samt att den inte självdränerar. Dessa risker ska beaktas i samband med
byggnation i området.
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