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Överprövning av antagen detaljplan för Träkolet 16 i 
stadsdelen Tureberg, Sollentuna kommun

Beslut
Länsstyrelsen upphäver med stöd av 11 kap. 11 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL, kommunfullmäktige i Sollentuna kommuns beslut, fattat den 20 
september 2018, § 98/2018, att anta detaljplan för Träkolet 16.

Bakgrund
Den 20 september 2018 antog kommunfullmäktige i Sollentuna detaljplanen.
Detaljplanen syftar till att medge byggrätt för ett flerbostadshus med cirka 70 
smålägenheter på en yta som idag används för parkering. Planområdet är beläget 
strax norr om Sollentuna centrum intill Ostkustbanan. 
Länsstyrelsen har i yttrande den 29 juni 2017, under detaljplanens samrådsskede, 
framfört synpunkter på att riskfrågan behöver beaktas då Ostkustbanan har 
flertalet transporter av farligt gods och har enligt Trafikverket uppskattats få en 
ökad transportmängd i framtiden.
Länsstyrelsen framförde i granskningsyttrandet den 9 mars 2018 att riskerna med 
farligt gods behöver hanteras i detaljplanen. Detta gäller mot bakgrund av det 
relativt korta avståndet mellan bebyggelsen och järnvägen, och de risknivåer 
(både individrisk och samhällsrisk) som planområdet är utsatt för.  Länsstyrelsen 
kunde också konstatera att riskreducerande åtgärder inte var reglerade i 
plankartan. 
När det gäller förorenad mark framförde Länsstyrelsen i samråds- och 
granskningsskedet att planområdet behöver undersökas samt bedömas för att 
säkerställa områdets lämplighet för sitt ändamål med hänsyn till detta. 
Till antagandeskedet infördes följande bestämmelser i plankartan som reglerar 
riskreducerande åtgärder: 

- Fasader mot järnvägen ska utföras i obrännbart material alternativt lägst 
brandteknisk klass EI30

- Fönster mot järnvägen ska utföras i lägst brandteknisk klass EW 30. Dessa 
fönster får vara öppningsbara. 

- Friskluftsintag ska riktas bort från järnvägen.
- Utrymning för boende ska möjliggöras mot öster, bort från järnvägen.

Länsstyrelsen bedömde när antagandehandlingar hade inkommit till Länsstyrelsen   
att skyddskraven och utformningen är otydligt beskriven för utrymningsvägarna 
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och att loftgångarna inte utgör säker utrymningsväg om det skulle ske en olycka 
på järnvägen som påverkar byggnaden.  
Länsstyrelsen bedömde därtill att de undersökningar rörande förorenad mark som 
genomförts inte är tillräckliga för att kunna bedöma om det föreligger någon risk 
för människors hälsa.
Mot bakgrund av ovanstående fann Länsstyrelsen därmed, den 17 oktober 2018 
med stöd av 11 kap. 10 § PBL, skäl att överpröva kommunens antagandebeslut. 
Efter beslutet om överprövning har kompletterande risk-PM avseende 
utrymningsvägar tagits fram (Träkolet 16, Tentafabriken – Skydd av loftgångar, 
Briab Brand & Riskingenjörerna, 2018-11-29).
Länsstyrelsen har även fått ta del av ytterligare underlag gällande 
föroreningssituationen: ”PM – Resultatredovisning porgasmätning Träkolet 16, 
Sollentuna kommun”, Envytech, 2019-02-01.
Länsstyrelsen har berett kommunen tillfälle att yttra sig över ovan nämnda risk-
PM. Kommunen har framfört att den inte har något att tillföra utöver det som 
tidigare framförts och vad som redovisas i planförslaget.

Motiv för beslutet
Länsstyrelsen prövar nu ärendet slutligt. 
Av 11 kap. 11 § PBL följer att Länsstyrelsen ska upphäva kommunens beslut att 
anta en detaljplan, om beslutet bland annat kan antas innebära att en bebyggelse 
blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för 
olyckor, översvämning eller erosion.
Riskhänsyn 
Avståndet mellan de föreslagna bostäderna och järnvägen är cirka 32 meter. Vid 
en utbyggd Ostkustbana blir avståndet till föreslagen bostadsbyggnad cirka 25 
meter. Olyckshändelser förknippade med transport av farligt gods på 
Ostkustbanan ger upphov till förhöjd individ- och samhällsrisk för planområdet 
med omgivning. 
Den antagna detaljplanen reglerar att loftgångar ska finnas ut mot järnvägen. 
Vidare regleras att utrymning för boende ska möjliggöras mot öster, bort från 
järnvägen. Någon reglering avseende utformningen av loftgångarna finns inte. I 
planbeskrivningen anges att loftgångarna planeras ha räcken av perforerad plåt. 
Även av risk-PM 2018-11-29 framgår att loftgången ska ha räcken i plåt med 
maximalt 15 % öppningsarea och att detta bedöms ge ett skydd mot infallande 
strålning från stora pölbränder som motsvarar de krav som ställs av Boverket vid 
utrymning. Enligt risk-PM bedöms utformningen därmed uppfylla kravet att 
personer ska kunna utrymma på ett säkert sätt vid olycka med farligt gods på 
Ostkustbanan. Vidare föreslås också att detaljplanen kompletteras med vissa 
åtgärder för att säkerställa utformningen.  
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Länsstyrelsen bedömer mot bakgrund av vad som anförts ovan att detaljplanen 
inte säkerställer att bebyggelsen blir lämplig med hänsyn till människors hälsa 
eller säkerhet och risken för olyckor på järnvägen i sin nuvarande utformning. 
Planens innehåll behöver kompletteras så att den säkerställer att utrymning kan 
ske på ett säkert sätt från samtliga bostäder vid en olyckshändelse på järnvägen.
På grund av vad som anförts ovan anser Länsstyrelsen att den planerade 
bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till människors säkerhet och risken för 
olyckor på sätt som avses i 11 kap. 10 § punkt 5 PBL. Kommunens beslut att anta 
detaljplan för Träkolet 16 ska därför upphävas.

Markföroreningar
Under januari 2019 utfördes kontrollprovtagning på fastigheten gällande porgas. 
Resultaten av den nu utförda undersökningen har ej kunnat påvisa klorerade 
alifater i porgas inom det aktuella undersökningsområdet på fastigheten Träkolet 
16. Därmed bedöms föroreningssituationen inte utgöra något hinder för planerad 
markanvändning.

Överklagande
Detta beslut får överklagas hos regeringen, Näringsdepartementet, se bilaga 1.

Deltagande i beslutet
Detta beslut har fattats och godkänts digitalt av samhällsbyggnadsdirektör Patrik
Åhnberg. I den slutliga handläggningen av ärendet har även deltagit planchef 
Tatjana Joksimović, chefsjurist Lena Johansson och planhandläggare Jakob 
Sahlén föredragande.

Bilaga 1. Besvärshänvisning
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