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EKOLOGI & NATUR

Naturmiljö Inte aktuellt

Naturvärden och skyddad natur Inte aktuellt

Buffertzon Inte aktuellt

Hotade & sällsynta arter Inte aktuellt

I spridningskorridor eller grön kil Inte aktuellt

Naturresurser och areella 

näringar
Inte aktuellt

MARK

Markförhållanden (geologi)
Jordart: ishavssediment, sand. Grundläggning är gjort i 

planområdet.

Befintlig grundläggning bedöms fungera väl för planförslaget. 

Planförslaget bedöms inte påverka markförhållandena.

VATTEN

Grundvatten

Grundvattenförekomst med MKN: "Handen", sand- och 

grusförekomst. Uppnår god kemisk grundvattenstatus 

samt god kvantitativ status enligt senste bedömning. 

Förekomsten har bedömts att löpa risk att inte uppfylla 

miljökvalitetsnormen för kemisk status till angivet målår 

(2021) pga klorid och mycket hög föroreningsbelastning.

Planförslaget bedöms inte påverka grundvattenförekomsten.

Ytvatten Inte inom planområde

Avrinning/infiltration av dagvatten

Dagvatten avrinner mot Övre Rudan och därefter 

Drevviken. Drevviken har MKN för god ekologisk status 

2027 samt god kemisk ytvattenstatus. Idag är Drevvikens 

ekologiska status otillfredställande. Vattenförekomsten 

omfattas av ett undantag i form av tidsfrist till 2021 från 

miljökvalitetsnormen att uppnå god ekologisk 

status/potential. Ämnen som inte uppnår god kemisk 

status i vattenförekomsten är kvicksilver, PBDE, PFOS 

och tributyltenn. MKN för de två förstnämnda har mindre 

stränga krav och tributyltenn omfattas av ett undantag i 

form av tidsfrist till 2027.

Större delen av  planområdet är täckt av tak. En mindre del 

av eskilsvägen ingår i planområdet. dagvatten från vägen 

avvattnas i brunnar. Förslag till detaljplan bedöms inte bidra 

till förändrändrade förutsättningar för att omhänderta 

dagvatten. 

Översvämning Området är inte översvämningsdrabbat idag Ingen påverkan

HÄLSA/SÄKERHET

Förorenade områden Inga kända föroreningar

Buffertzon/skyddsavstånd Inte aktuellt

Strålning Inte aktuellt

Trafiklösningar Inte aktuellt

KLIMAT/LUFT/LJUD

Utsläpp av växthusgaser Inte aktuellt

Värdering Påverkan

Beskrivning Förslagets påverkan på…
Betydande 

miljöpåverkan
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Lokalklimat (ljus/temp/vind) Planområdet uppfattas som mörkt och instängt.
Flytten av entrén till gallerian närmre torget kommer ändra 

lokalklimatet i planområdet.

Luftkvalitet/luftrörelser

Planområdet uppfattas ha dålig luftcirkulation. 

Byggnadens form bidrar till att luften stannar kvar inne i 

passagen mellan torget och gallerians entré.

Planförslaget skulle kunna innebära en positiv förändring för 

luft cirkulationen då tunnelpassagen byggs in och entrén till 

gallerian flyttas fram mot torget.

Tysta/ostörda zoner Inte aktuellt

Buller Buller från Nynäsvägen och Eskilsvägen kan förekomma.  Möjligen blir planområdet mindre bullerstört då det glasas in. 

LANDSKAP (Även 

stadslandskap)

Landskapsbild/Landmärken

Planområdet består av hårdgjord yta mellan 

centrumgallerians entré och Poseidons torg, samt 

butikslokaler. Området är beläget i marknivå under ett 

bostadshus samt en väg. 

Landskapsbilden kommer inte påverkas. Förändringen kan 

upplevas som positvit eller negativ.

Upplevelsevärden 

I planområdet rör sig mycket folk till och från gallerian. 

Passagen upplevs som mörk och otrevlig. Det finns också 

en mindre matbutik och blomsterbutik som innefattas i 

området.

Passagen kommer troligtvis att upplevas som en trevligare 

plats att passera och vistas på.

Utblickar Inga direkta

Struktur Tunnelliknande passage med hårdgjord yta.

Planförslaget innebär att större delen av planområdet 

kommer ändras från utomhusmiljö till inomhusmiljö i och 

med att passagen byggs in och att entrén till gallerian flyttas 

fram mot torget.

KULTURMILJÖ

Byggnader Inte aktuellt

Fornlämningar Inte aktuellt

Kulturhistoriska landskap Inte aktuellt

ÖVRIGA RIKSINTRESSEN

Omfattas av riksintresse enligt 3 

och 4 kap. MB som inte nämnts 

tidigare i behovsbedömningen?

Inte aktuellt

SOCIALA VÄRDEN

Mötesplatser & Rörelsestråk

Planområdet utgörs till större delen av ett 

gångrörelsestråk mellan gallerian i Haninge centrum och 

Poseidons torg. Cykelparkering under tak finns också i 

anslutning till planområdet.

Cykelparkeringen kommer försvinna i och med att gallerian 

förlängs och dess entré flyttas närmre torget. I 

detaljplaneprocessen behöver man eftersträva att den 

ersätts med ny yta för cykelparkering inom eller utanför 

planområdet.

X

Trygghet

Planområdet ligger dolt från omgivningen och är delvis 

dåligt upplyst. Många personer passerar där under 

gallerians öppettider.

Området kommer bli mer upplyst. Det ska i planprocessen 

eftersträvas att platsens utformning ska uppfattas som en 

trygg plats att vistas på.

Rekreativ miljö Inte aktuellt

LÄGE

Tillgänglighet
Planområdet ligger centralt i Handen med god tillgång till 

service, kollektivtrafik m.m.
Ingen påverkan

Förtätning/Utglesning Inte aktuellt

Kumulativa effekter
Planering pågår inför en ombyggnation/upprustning av 

Poseidons torg

Planförslaget samordnas med projektet på Poseidons torg, 

bland annat gällande att säkra att det finns cykelparkering 

som ersätter de platserna som försvinner.

(X) - situation med planåtgärd

X - situation utan planåtgärd


