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Detaljplan för BmSS vid Kabelgatan 
inom stadsdelen Majorna i Göteborg 

 

Granskningsutlåtande  

Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt 2016-06-21 att skicka ut detaljplaneförslaget för granskning. 

Förslaget har sänts för granskning enligt sändlista under tiden 17 augusti 2016 - 6 sep-

tember 2016. 

Förslaget har varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret och på stadsdelsbiblioteket i 

Majorna under granskningstiden. Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads 

hemsida: www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

Sammanfattning 
Inkomna yttranden berör i huvudsak naturmiljön och frågor rörande kretslopp och vat-

ten. SGI har ställt frågan om den upplysning som angavs i granskningshandlingen är 

tillräcklig för att säkerställa att nödvändiga bergsbesiktningar och att eventuella åtgärder 

genomförs. I antagandehandlingen har upplysningen förtydligats.  

 

Park- och naturförvaltningen har påtalat att det finns en något större alm som bör beva-

ras inom planområdet, men då almen kraftigt påverkar byggrätten bedöms trädet inte 

som möjligt att skydda genom bestämmelser. 

 

Kretslopp och vattennämnden har framfört önskemål om att plankartan ska kompletteras 

med upplysning om att dagvatten ska infiltreras inom tomtmark, utökad korsmark i 

nordöst samt att ett område för dike i söder säkerställs. Synpunkterna har tillgodosetts i 

antagandehandlingarna. Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskon-

toret och fastighetsägaren för kännedom och eventuell beaktande vid planens genomfö-

rande. 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Synpunkterna 

finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetsnämnden  

Ingen erinran. 

 
Kommentar:  

Noteras. 

2. Göteborgs Energi 

GENAB: Ingen ytterligare erinran. Hänvisar till tidigare lämnat svar. 

Fjärrvärme: Ingen erinran. 

GothNet: Ingen ytterligare erinran. Hänvisar till tidigare lämnat svar.  

 
Kommentar:  

Noteras. 

3. Idrott- och föreningsnämnden 

Ingen erinran. 

 
Kommentar:  
Noteras. 

4. Kretslopp och vattennämnden 

Kretslopp och vattennämnden framför att plankartan behöver kompletteras med ett antal 

punkter angående avfalls- och dagvattenhanteringen. Bland annat önskar nämnden att 

utöka området med korsmark åt nordost.  

 

Enligt yttrandet beskrivs två möjliga alternativ gällande avfallshanteringen. ”Det befint-

liga boendet och det nya skulle kunna samordna sin avfallshantering vid parkering/entré 

till det befintliga boendet. Där borde det vara möjligt att placera exempelvis sopskåp 

som kan inrymma sortering i olika fraktioner. Med detta alternativ undviks tungtrafik 

vid husen och konfliktpunkter med boende minskas, men avståndet från det nya boendet 

blir längre. För att underlätta detta alternativ skulle det vara bra om området med kors-

mark i detaljplanen kunde utökas åt nordöst. Den andra möjligheten är att placera av-

fallshanteringen i direkt anslutning till det nya boendet. I detta fall så behöver vägen 

breddas liksom att den, i planen kallad, framtida vändplatsen byggas direkt enligt gäl-

lande mått i Gör rum för miljön. Detta medför att det blir mindre plats för parkerings-

platser vid entrén, att det blir en backvändning i anslutning till båda husen och att tung-

trafik måste ta sig in i området och köra förbi det befintligt boende. Fördelen är att per-

sonerna som ska lämna avfall kommer få närmare till avfallshanteringen.” 

  

Kommentar: 

Planen föreslår en gemensam yta för avfallshantering vid den befintliga verksamheten. 

Enligt Boverkets allmänna råd bör avfall kunna lämnas inom 50 meter från entré. Av-

ståndet mellan det område som är reserverat för avfallshantering och det framtida boen-

det är cirka 60 meter. Eftersom området för avfallshantering måste passeras för att ta sig 
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till och från den nya verksamheten blir sträckan för att lämna avfall ingen omväg. Där-

med bedöms inte avståndet som orimligt.  

Kretslopp och vattennämndens andra förlag gällande att placera avfallshanteringen i 

direkt anslutning till det nya boendet omöjliggörs inte av planen, men ses som ett sämre 

alternativ ur trafikhänseende. Både vad det gället säkerhet men också att onödigt stor 

yta för väg tas i anspråk. 

Plankartan har justerats i enlighet med inkomna synpunkter från Kretslopp och vatten-

nämnden.  

5. Lokalnämnden 

 Ingen erinran. 

 
Kommentar:  

Noteras. 

6. Miljö- och klimatnämnden 

 Ingen erinran. 

 
Kommentar:  
Noteras. 

7. Park- och naturnämnden 

Grönstrategin, Natur, Kultur och Sociotop  

I området finns inga särskilda naturvärden. Alm finns dock som är en rödlistad art och är 

klassad som ”akut hotad”. Förvaltningen har påtalat att det finns en något större alm som 

bör bevaras. En ek som står i slänten är trots sin storlek skyddsvärd. Detta då eken på sikt 

kan bli ett stort och extra värdefullt träd i området. De två nämnda träden har mätts in och 

redovisas nu i plankartan. Almen har inte fått något skydd medan eken har fått en n1-

beteckning. Något skydd för trädet/träden vid byggnation nämns inte i plankartan. Kompen-

sationsåtgärder har diskuterats för träden och den naturmark som tas i anspråk.  

Naturmiljön på berget minskar med denna exploatering. Byggnationen påverkar även upp-

levelsen och användandet av berget söder om planområdet.  

 
Lokalklimat – sol/skugga/vind  

En zon om 6-10 meter mellan byggrätt och skog/naturmarken bör vara kvartersmark för att 

undvika skuggkonflikter. Delar av tomten kommer att skuggas av träden i slänten och på 

berget söder om planområdet. 

 

Tillgänglighet  

Kabelgatan har en kraftig lutning vilket gör att tillgängligheten till närmaste hållplats på 

Blåsutgatan är relativ dålig. Chapmans torg är den närmaste platsen för service och ligger 

cirka 300 meter bort. Terrängen runt planområdet är naturligt kuperat och svårtillgänglig. 

 

Dagvatten och rasrisk av lösa block  

Dagvatten från berget som naturligt rinner ner på kvartersmark tar inte förvaltningen ansvar 

för. Åtgärder för att omhänderta vattnet ska anordnas på kvartersmark och bekostas av ex-

ploatören. All eventuell sprängning och bergsskärning ska ske inom planområdet och utfö-

ras så varsamt som möjligt. Eventuella bergförstärkande åtgärder ska i första hand ske på 

kvartersmark och bekostas av exploatören. Förvaltningen ska kallas till syn innan byggna-

tion påbörjas och meddelas innan sprängning påbörjas samt om eventuella förstärkningar 

krävs på park- och naturnämndens ytor. 
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Förslag på förändringar i planförslaget  

Minimera negativ påverkan genom att en studie görs av användningen av naturområdet 

söder om planområdet och analys av vilken påverkan huskroppen har på upplevelsen i 

kvarvarande naturmiljö. 

Kommentar: 

Som tidigare beskrivits i samrådsredogörelsen så bedömdes almen inte som möjligt att 

skydda genom bestämmelse, då den kraftigt påverkar byggrätten. Almen föreslås därför 

kompenseras genom nyplantering av tre träd, vilket är beskrivet i planbeskrivningen. 

 

Gränsen för prickmark följer bergskanten, vilket i detta fall innebär att avståndet från 

planområdesgränsen varierar. Att vissa delar av byggrätten skuggas av träden i slänten 

bedöms inte vara ett övervägande skäl att minska planens byggbara yta.  

 

Kontoret är medveten om den något sämre tillgängligheten i området. De lutningar som 

finns mellan hållplats och infart är svåra att överbrygga men det går till exempel att ha 

fler bänkar för vila längs vägen, detta är dock inget som regleras i detaljplan. 

 

Eventuell sprängning styrs inte i detaljplan, berget är belagt med prickmark i planför-

slaget. Önskemål om kontakt med park- och naturförvaltningen innan byggnation vida-

rebefordras till fastighetskontoret och lokalsekretariatet.  

 

Ingen studie av användningen av området söder om planförslaget har genomförts. Den 

tillkommande huskroppen kommer att ligga lägre än naturområdet och utblicken kom-

mer att bestå. Kontoret bedömer att nyttan av det tillkommande boende väger tyngre än 

den påverkan som sker på naturområdet söder om planområdet. 

8. Räddningstjänsten 

Räddningstjänsten framför att avståndet mellan uppställningsplats för räddningstjäns-

tens fordon och framtida boende inte bör överstiga 50 meter. Om räddningstjänsten ut-

gör en förutsättning för utrymning från byggnaden så ska räddningstjänstens råd och 

anvisning 110, Räddningstjänstens insatstid och förmåga, beaktas. 

Kommentar: 

Planförslaget möjliggör endast byggnation som ligger 50 meter eller närmre från före-

slagen väg. I planarbetet förutsätts att de regler som finns angivna i BBR efterföljs vid 

bygglovsgivning, vilka bland annat behandlar byggtekniska insatsmöjligheter för Rädd-

ningstjänsten.  

9. Stadsdelsnämnden i Majorna-Linné 

Stadsdelsförvaltningen ställer sig övervägande positiv till föreslagen detaljplan och in-

stämmer i Stadsbyggnadskontorets bedömning att vinsten av ett tillkommande boende 

med särskild service väger tyngre än att bevara den totala parkmarken på den aktuella 

platsen. Det finns dock flera synpunkter som förvaltningen vill att man beaktar i det 

fortsatta arbetet.  

 

Genom planförslaget tas en del av ett område avsett för parkändamål i anspråk vilken 

idag nyttjas som häng- och lekplats av barn och unga i området. Föreslagen exploatering 

riskerar att förstärka platsen som en barriär genom att boendet gör grönområdet mer 

privat. Därför vore det positivt att öka tillgängligheten till grönområdet, dels för att öka 

tryggheten men även som kompensationsåtgärd för att naturområde tas i anspråk. Detta 

kan göras exempelvis genom nya kopplingar mellan Kabelgatan och Kabyssga-

tan/Toppseglargatan, så som förvaltningen föreslog i samrådet. Samtidigt bör nya 
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kopplingar ligga så att de inte stör hyresgästerna på boendet. Naturområdet bör göras 

mer tillgängligt även för dessa, och utemiljön bör ge möjlighet och stimulans till fysisk 

aktivitet.  

 

Kabelgatans kraftiga lutning och smala trottoarer gör det svårt för personer med nedsatt 

rörelseförmåga att ta sig fram. Förvaltningen anser att tillgänglighetsaspekten ska stude-

ras vidare, så som en breddning av trottoaren, god angöring för färdtjänst, bänkar vid 

entréerna, ett hållplatsläge för Flexlinjen samt att trappor och lutande plan inom plan-

området förses med handledare. 

Kommentar: 

Som nämnts i samrådsredogörelsen har kontoret gjort en vägning mellan hängplatsen 

för ungdomar och behovet av boende med särskild service och bedömer att intresset av 

boendet väger tyngre. 

 

Under planarbetet har ett arbete genomförts för att försöka skapa en ny koppling mellan 

Kabelgatan och Kabyssgatan. För att genomföra en koppling krävs att markägarna är 

villiga till denna förändring, då Staden inte har rådighet över marken. Eftersom ett så-

dant intresse inte funnits så har denna fråga lagts ner.  

 

Detaljplanen reglerar inte tillgänglighetsfaktorer såsom bänkar för vila eller flytt av 

hållplats. Synpunkter angående tillgänglighet för planområdet med omnejd överlämnas 

istället till lokalsekretariatet. 

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

10. Lantmäteriet 

 Ingen erinran. 

 
Kommentar:  
Noteras. 

11. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 

kända förhållanden att ändring av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas. 

 

Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken (MB) påtagligt kommer att 

skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt 

miljöbalken inte iakttas, att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med 

gällande bestämmelser, eller att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes 

och övrigas hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. 

De synpunkter som framförts i samrådsyttrandet har beaktats på ett godtagbart sätt. 

 

Länsstyrelsen har ingen erinran. 

Kommentar: 

Noteras. 

12. SGI 

Vi noterar nu att det i på plankartan under UPPLYSNING gjorts följande tillägg: "Till 

detaljplanen finns ett geotekniskt och bergtekniskt utlåtande, daterat 2016-01-22". Hu-

ruvida denna upplysning kan anses säkerställa att nödvändiga besiktningar och eventu-
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ella åtgärder kommer till stånd är planteknisk/juridisk och ligger utanför vår expert-

kompetens. Vår bedömning att åtgärderna är angelägna, som vi framförde i yttrandet 

2016-02-08, gäller. 

Kommentar: 

Följande information har lagt till under upplysning: ”Vid sprängningsarbete ska en sta-

bilitetsbesiktning och eventuella stabilitetsåtgärder utföras.”. Kontoret bedömer att upp-

lysningen räcker, då Staden äger fastigheten och planerar att själva uppföra framtida 

Bmss-boende. Frågan gällande bergteknik bevakas därmed av staden i byggskedet.  

13. Svenska kraftnät 

 Ingen erinran. 

 

Kommentar:  
Noteras. 

14. Trafikverket 

 Ingen erinran. 

 
Kommentar:  
Noteras. 

Revideringar 
Planförslaget har reviderats. Revideringen innebär att: 

 Upplysningen gällande bergteknik har förtydligats och lyder följande ”Vid 

sprängningsarbete ska en stabilitetsbesiktning och eventuella stabilitetsåtgärder 

utföras.” enligt synpunkter från SGI.  

 Korsmarken har utökats åt nordost, för att ge mer plats för avfallshantering samt 

kortare sträcka till framtida verksamhet. 

 Plankarta har kompletterats med texten ”Dagvatten ska fördröjas på tomtmark” 

enligt synpunkter från Kretslopp och Vatten. 

 Plankartan har säkrat en yta för ett öppet avskärande dike på en bredd av minst 

två meter enligt synpunkter från Kretslopp och Vatten.  

 

Inga fastighetsägare berörs av revideringen. Eftersom revideringen inte innebär någon 

väsentlig ändring av förslaget erfordras inte någon ny granskning. 

 

 

 

Viveca Risberg 

Tf. planchef 

Fredric Norrå 

Konsultsamordnare

 


