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Sammanfattning

På sträckningen för Ostlänken, Sveriges första 

höghastighetsjärnväg som ska vara färdig 2027, 

placerar sig staden Nyköping precis i mitten 

mellan Linköping och Stockholm. Satsningen 

syftar till att knyta samman arbetsmarknaderna 

i regionen som utgörs av Östergötland, Söder-

manland och Storstockholm.

Kortare och tillförlitligare restider underlät-

tar pendling och rekrytering av arbetskraft. 

Ostlänken förstorar hela regionen och skapar 

både ekonomisk och kulturell tillväxt när män-

niskor snabbare kan röra sig mellan jobb, 

studier, bostad, fritid och kultur. För Nyköpings 

del blir restiden 40 minuter till Stockholm, och 

densamma till Linköping.

Idag är vi vana vid begreppet resecentrum som 

med stort utbud av service i anslutning till tåg-

plattformar ska kunna tillgodose resenärernas 

behov i samband med deras resa. De ofta gal-

lerialiknande miljöerna riktar in sig på kommers, 

mot målgruppen köpstarka individer, men som 

i realiteten kanske inte spenderar så mycket tid 

på platsen. En van dagpendlare kommer troli-

gtvis till stationen ett par minuter innan avgång, 

och har knappast tid att frottera i en bokhandel 

eller kolla in de senaste kylskåpsmagneterna

i presentshopen.

I en stad av Nyköpings storlek vore det dock 

riskabelt att föreslå en station med en galleria så 

centralt i staden, då det riskerar att konkurrera 

ut den väl fungerande och levande centrumhan-

deln. Ostlänken är en sån enorm satsning (med 

2013 års penningvärde uppgår den beräknade 

investeringen till 35 000 000 000 kronor) och 

ett projekt som osar framtidstro, så att föreslå 

en station med enbart de klassiska stations-

funktionerna som biljettförsäljning och vänthall 

tycker jag vore att missa ett gyllene tillfälle att 

visa stadens invånare och potentiella inflyttare 

att staden är djärv och vill satsa på de som bor 

där eller ska flytta dit. Därför krävs en annan 

verksamhet i anslutning till stationen.

Mitt förslag går ut på att göra Nyköpings cen-

tralstation till en plats för i första hand de som 

faktiskt vistas där allra mest – ungdomarna! 

Många skolungdomar från högstadiet och 

uppåt bor utanför Nyköping men går i skolan i 

staden. De åker också kollektivtrafik och kom-

munen bekostar busskortet. Därmed kommer 

många ungdomar att vistas vid Nyköpings nya 

station dagligen. 

En oöm, tillåtande känsla klingar väl med de 

miljöer man förknippar med stationen. Graffiti, 

parkour och skatekulturen har länge tagit dessa 

platser i anspråk. Om inte den typen av kultu-

ryttringar tillåts en plats i staden, kommer den 

med största sannolikhet att utövas där ändå. En 

grafittivägg i min station är därför så självklart 

att den får en framträdande roll.

En station kombinerad med ungdomsverksam-

het är en kanonstart för omvandling av området, 

som definitivt har potential att utvecklas ytter-

ligare i och med att underlaget växer, vilket om 

man får tro prognoserna, det kommer att göra 

när snabbtågen väl börjat rulla.





GÅNGTUNNELN FRÅN SPÅREN

PLANÖVERGÅNGEN

PLATTFORMEN

UPPGÅNGEN FRÅN BRUNNSGATAN

40 MINUTER SÖDER
OM STOCKHOLM

    BUSSTATION I NYKÖPING INOM OSTLÄNKEN 

    EXAMENSARBETE OM EN NY TÅG- OCH

BO I NYKÖPING

År 2004 sjösatte Nyköpings 
kommun en reklamkampanj för 
att marknadsföra sig själv och 
i förlängningen öka inflyttnin-
gen till kommunen. Expansion-
splanerna är ambitiösa och de 
senaste åren har byggandet i 
Nyköping ökat kraftigt, framför 
allt i staden och dess omedel-
bara närhet.

Kampanjen fokuserar på kom-
munens kustnära läge och 
närheten till  Stockholmsre-
gionen såväl som det expan-
siva Norrköping-Linköping 
men riktar sig framför allt till 
köpstarka individer ifrån Stock-
holm som kan tänka sig att byta 
storstadens stress mot ett mer 
rofyllt liv, utan att för den delen 
tappa närheten till storstaden. 
Kampanjen har som exempel 
visats intensivt i Stockholms 
tunnelbana de senaste åren.
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Studio 1 Handledare: Anders Berensson, Ebba Hallin, Johan Paju

Jag har med en något kritisk 
hållning till kampanjen gått och 
stört mig på att staden jag är 
uppvuxen i,  och som har framb-
ringat en fantastiskt framgångs-
rik kampanj inte har tänkt på det 
första mötet med staden, tåg-
stationen.

Stationsområdet i Nyköping har 
länge varit eftersatt och svåror-
ienterat, i synnerhet, kan jag 
föreställa mig, för en person på 
tillfälligt besök. Det är ju oftast 
stationen och området kring den 
som blir det första som möter en 
när man som besökare kommer 
ny till en stad.

Det  klingar illa mot kam-
panjens budskap om ett väl-
komnande, när man kommer 
fram och inte vet hur eller var 
man ska gå. Nu har tillfället 
kommit att göra något åt detta. 



1,5 - 2,8 NY
PARKERINGSNORM 
Cyklar per bostadsen-
het i Nyköping

KOLLEKTIV-
TRAFIK
I framtidens Nyköping 
får kollektiva trans-
portmedel en högre 
status och en starkare 
koppling till regionala 
resor vilket underlättar 
för arbetspendling.

+10 000
fler invånare år 2030 
som mål.

BILENS PRIORITET Pri-
oritet för gång- cykel och 
kollektivtrafik skall få fler 
att ställa bilen.

1 650 000
Passagerarantalet för
SKAVSTA
år 2014

EKONOMISK OCH
KULTURELL TILLVÄXT 

Ostlänken syftar till att knyta 
samman arbetsmarknad-
erna i regionen som utgörs av 
Östergötland, Södermanland 
och Storstockholm.

Kortare och tillförlitligare restider 
underlättar pendling och rekry-
tering av arbetskraft. Ostlänken 
förstorar hela regionen och 

STOCKHOLM

NYKÖPING + SKAVSTA
NORRKÖPING

LINKÖPING

SÖDERTÄLJE

VAGNHÄRAD
JÄRNA

GRAFIK ÖVER OSTLÄNKENS STRÄCKNING OCH DESS STA-
TIONER MELLAN LINKÖPING — JÄRNA. I JÄRNA KÖR TÅGEN 
ÖVER PÅ BEFINTLIG STAMBANA VIDARE MOT STOCKHOLM (I 
LÄGRE HASTIGHET).

NYKÖPING + SKAVSTA

UPPLAND

SÖDERMANLAND

ÖSTERGÖTLAND

OSTLÄNKEN
RITAR OM KARTAN 
INFÖR ÅR 2030

Stockholm C

Södertälje Syd

VÄSTRA STAMBANAN

SÖDRA STAMBANAN

SÖDRA STAMBANAN/GÖTALANDSBANAN

Vagnhärad

Skavsta

Nyköping

Kolmården

Norrköping

Kimstad

Linghem

Linköping

REGIONFÖRSTORING 
MED KORTARE RESTID 

Ostlänken minskar de tidsmäs-
siga avstånden mellan städerna 
den passerar och tillgängliggör 
Nyköping både som stad och 
kommun för en större grupp 
människor. Skavstas roll som 
internationell flygplats stärks.

Med kortare restid ökar till-
gängligheten för fler människor. 

35 MILJARDER

Efter decennier av planering och 
utredningar, togs i april 2014 
ett regeringsbeslut att bygga 
Ostlänken, en dubbelspårig 
höghastighetsjärnväg mellan 
Linköping och Järna med plane-
rad byggstart år 2017. Det är en 
jätteinvestering som syftar till att 
förkorta restider och öka kapac-
iteten i järnvägssystemet som 

skapar både ekonomisk och 
kulturell tillväxt när människor 
snabbt kan röra sig mellan jobb, 
studier, bostad, fritid och kultur. 

Ostlänken öppnar också för 
bättre tillgänglighet via Skavsta 
flygplats och för godstrafiken till 
de större närliggande hamna-
rna. 

idag är mycket hårt belas-
tat. Trafikverket beräknar 
kostnaden till 35,5 miljarder 
kronor.

Fler och snabbare resor 
och transporter ger helt nya 
förutsättningar för regionen i 
fråga om arbete, studier och 
fritidsaktiviter.

Utöver ett nytt resecentrum 
i Nyköping planeras en ny 
station i nära anslutning av ter-
minalbyggnaden för flygen.
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Genom staden rinner Nyköpingsån som 
mynnar ut vid den sommartid mycket pop-
ulära hamnen med glasscaféer, barer och 
restauranger. Staden har många kvalitéer som 
kretsar kring närheten till vattnet och har också 
en minst sagt gedigen historia.

Nyköping är residensstad i Södermanland 
och längs med ån ligger Nyköpingshus – 
numera ruinen av ett slott som förstördes i 
en omfattande brand på mitten av 1600-talet 
samtidigt som stora delar av staden brann 
ner. Bebyggelsen kring stadskärnan är idag 
klassat som riksintresse som ett av de tidigaste 
och tydligaste exmplen på rutnätsbebyggelse 
när staden återuppbyggdes efter branden. 
Idag så nås i princip hela stadens serviceut-
bud och butiker till fots eller med cykel. Det 
mesta finns alltid inom tio minuters promena-
davstånd.

JÄRNVÄGARNA TGOJ OCH
NYKÖPINGSBANAN

BARA DEN ENA UTGÖR EN 
BARRIÄR

E4 MOTORVÄGEN

SIGNUM
ÅN OCH KORTA AVSTÅND

Nyköping har två järnvägar, en öst-västlig 
sträckning, den så kallade Nyköpingsbanan 
som går mot Linköping i väster, passerar i 
östlig riktning genom staden för att sedan 
fortsätta norrut mot Stockholm. Den andra 
en nord-sydlig sträckning, den så kallade 
TGOJ-banan som kommer från bergslagen 
och används för malmtransporter till hamn 
och järnverk i Oxelösund.

I många stadsbilder är järnvägen likställd med 
en barriär som med negativ betydelse delar 
av staden och försvagar kopplingar mellan 
stadens olika delar. Enligt min erfarenhet så 
stämmer inte detta för Nyköping vad gäller 
Nyköpingsbanan, vilket måste poängteras. 
Järnvägen är planskild all annan trafik där 
den drar fram genom staden, med ett fåtal 
undantag. Den tar i anspråk en väldigt liten 
del av stadens yta och tågen som rullar in eller 
ut ur staden bidrar snarare på ett positivt sätt 
till stadslivet. Resenärer på tåget från Stock-
holm kan genom tågfönstret se Nyköping på 
nära håll när de passerar genom stadsdelarna 
Stenkulla, Isaksdal, Öster, över Nyköpingsån 
och sedan in på perrongen i västra delen av 
staden. Intill järnvägen utmed de sektioner där 
den inte går att korsa finns antingen gröna buf-
fertzoner eller offentliga ytor med gröna inslag 
som exempelvis kolonilotter eller parker.

Motorvägen förbi Nyköping kan däremot 
sägas utgöra en tydlig barriär. Staden har 
trots denna växt över på andra sidan motor-
vägen, och dessa områden får sägas ligga 
på ett mentalt längre avstånd ifrån staden på 
grund av vägens barriäreffekt. Här finns rela-
tivt få passager och dessa är utformade med 
prioritet för passering med bi. Påfarterna tar 
upp stora ytor och trafikbuller gör områdena 
närmast motorvägen mindre attraktiva att 
vistas på.  

NYKÖPING
NULÄGE

STORA TORGET
EN PLATS I VARDAGEN

HAMNEN
SOMMARENS HÖJDPUNKT

STORGATAN
KOMMERS Å KÄK UTAN BILEN 

Torget är stadens centrala mötesplats. Mark-
nadsdagar anordnas varje vecka med väl-
besökt torghandel. Omgärdas gör det av 
offentliga byggnader som Stadshus, Rådhus, 
Länsstyrelse, Kyrka, skola och bibliotek. 
Torget ligger mitt på Storgatan och är mycket 
väl integrerat i stadsstrukturen.

Frågar man en nyköpingsbo om hen planerar 
att besöka hamnen någon gång under som-
maren så tror jag det är ytterst få som skulle 
svara nej på den frågan. Här möts människor 
från hela staden för att äta mat, ta en fika eller 
glass vid glasscaféerna, spela volleyboll, fiska 
eller bara ta en promenad ut på den kilometer-
långa piren. Veteranbilsträffar är ett annat pop-
ulärt inslag som lockar horder av människor.

Vid Nyköpingshus som ligger strax intill anord-
nas Nyköpings gästabud varje sommar för att 
uppmärksamma Nyköpings historia. Huvud-
punkten är en teaterföreställning i autentisk 
miljö i den gamla slottsruinen. Utöver detta 
anordnas marknad och tornerspel. Vallarna 
framför Nyköpingshus används för skolavslut-
ningar av alla Nyköpings låg- och mellansta-
dieskolor.

Storgatan är stadens huvudgata. Här gick 
den gamla E4:an på 50-talet och på denna 
ligger Stora Torget placerat.  Storgatan delas 
liksom Nyköping i en östlig och en västlig del, 
med Stadsbron över Nyköpingsån som gräns. 
Västra Storgatan domineras av detaljhandel 
med välkända företag, ofta i en av flertalet 
centrumgallerior med ingång ifrån Storgatan. 
Västra storgatan är helt bilfri och på somrarna 
är det fritt fram för caféer och restauranger att 
anordna uteserveringar ute i gatan. Parkering-
splatser är relativt få och sker på parallellgator, 
Åhlenstaket eller i något enstaka P-hus.

Östra storgatan har en aningen annorlunda 
karaktär, med tyngdpunkt mot restauranger, 
barer och nattliv. 2013 gjordes en ombygg-
nad av Östra storgatan där ny enhetlig 
markbeläggning ersatte den gamla asfalten 
och trottoarerna. Biltrafik är tillåten men på 
gåendes villkor, och ett fåtal parkeringsplatser 
har anordnats mellan träd och bänkar.

BRUNNSGATAN
AXELN UT I VÄRLDEN

Utöver Storgatan finns parallellgatorna Kvarn-
gatan med flera butiker, och Repslagaregatan 
som är bredare och en av två större vägar 
(jämte Hamnvägen) för de med bil att ta sig till 
och från centrum. Genom dessa tre parallella 
gator skär Brunnsgatan som också den har en 
hög rangordning i gatuhierarkin. Brunnsgatan 
har ökat i betydelse i och med att det är vägen 
till flygplatsen Skavsta.

Nyköpings lasarettsområde börjar i backen 
norr om järnvägen längs Brunnsgatan. Från 
motorvägen ner till Repslagargatan har den 
karaktären av en väg, med otydligt gaturum 
som kantas av idrottsplats, villor, kyrkogård, en 
stor park med en förbindelsegång som binder 
ihop Landstingets tre huskroppar som finns 
placerade i parken idag.

Nyköpingsån är karakteriserande för staden 
och dess invånare. Ån, åpromenaden och 
omgivningarna runt Nyköpingsån är en 
oerhörd tillgång året om för både Nyköpings-
bor och besökare. Nyköpingsån kan sägas 
utgöra ryggraden för stadskärnan där den 
delar staden i en östlig och en västlig del. 
Längs med ån finns skiftande naturupplev-
elser. Vegetationen är frodig, och i stadskärnan 
öppnas årummet bitvis upp i vackra parkrum. 
Många av de bästa platserna i Nyköping finns 
vid ån, eller med utsikt över den. En enkel 
träbrygga mellan Folkungavallen och Forsen, 
eller i en sluttande gräsmatta vid Kvarnbron 
där en staty av näcken står placerad bredvid 
laxtrappan hör till mina personliga favoriter.

Kommunen har nyligen återköpt de vatten-
kraftverk som finns uppåt ån och är ensam 
ägare i energibolaget Nyköping vattenkraft AB 
som förser staden med miljövänlig elektricitet. 
Ägardirektivet för bolaget är att all vinst skall 
investeras i projekt för att främja miljön i och 
kring Nyköpingsån.

NYKÖPINGSÅN
GENERERAR ENERGI FÖR
NATURUPPLEVELSER

1km

tågstation

Nyköpingsån

Storgatan

Stora torget

Hamnen

B
runnsgatan

busstation



NY PLACERING I AXELN 
MELLAN CENTRUM OCH 
FLYGPLATSEN

I kommunens fördjupade 
översiktsplan från 2013 pekas 
en rad områden ut som 
intressanta ur expansionssyn-
punkt. När detta arbete presen-
teras är arbetet med ett antal av 
dessa områden redan påbörjat. 
Som kartan ovan visar är tyngd-
punkten norr och nordväst om 
stationen. Detta gör placerin-
gen fördelaktig då den kommer 
att få en ännu mer central plac-
ering än den har idag. Dessu-
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Till och från Nyköpings kommun och de tio
vanligaste pendlingskommunerna 2012.

NYKÖPING

STOCKHOLM

KATRINEHOLM

NORRKÖPING

LINKÖPING

ESKILSTUNA

GNESTA

FLEN

SÖDERTÄLJETROSA

OXELÖSUND

UTPENDLING
INPENDLING

Stadsbussar

Regionbussar

Bussterminalen

Centralstationen

515 Skavsta

601 Råby

660 Vrena via Stigtomta

760 Flen Vrena Stigtomta Bettna

701 Eskilstuna Malmköping

710 Tystberga Trosa Vagnhärad

759 Gnesta via E4

805 Tystberga Trosa Vagnhärad via E4

525 Aspa Björnlunda Gnesta 

534 Studsvik

554 Studsvik

555 Tystberga

561 Nävekvarn

563 Enstaberga Jönåker Ålberga Stavsjö

590 Jönåker Björkvik

605 Vagnhärad Trosa

615 Oxelösund

655 Öknaskolan

656 Tystberga Studsvik

663 Enstaberga Bränn-Ekeby

667 Runtuna Lid

715 Oxelösund
815 Oxelösund

801 Eskilstuna Malmköping

801E Eskilstuna Expressbuss

560 Stigtomta

RÖDA busslinjer trafikerar EJ 
Nyköping C

STATIONEN I STADEN

tom hamnar den på en rak axel 
in mot centrum, istället för som 
idag i en klurig solfjäderforma-
tion där man inte vet vilken av 
de tre gatorna som leder vart.

Placeringen av den nya tåg- 
och busstationen i sträckningen 
mellan Nyköpings stadskärna 
och Skavsta är fördelaktigt då 
smidiga byten mellan trafiksla-
gen och flygplatsen möjliggörs, 
samtidigt som centrum nås på 
mellan 5-10 minuter till fots.

HAMNEN

Slottvakten
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industriområde

Biograf

Nyköpings
gymnasium

HEMGÅRDEN

Kyrkogård
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HÖGBRUNN
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HÅLLET
Naturreservat

Kråkberget

Spinnerskan

Kursiverad text visar pågående eller nyligen uppförda bostadsprojekt.

Markerade områden är utpekade i kommunens fördjupade 
översiktsplan som intressanta ur stadsutvecklingssynpunkt.
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ÖSTRA STORGATAN
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EN STATION FÖR DE SOM VISTAS 
DÄR, UTFORMAD FÖR ATT 
ANVÄNDAS OCH HA ROLIGT I.

Idag är vi vana vid begreppet 
resecentrum som med stort 
utbud av service i anslutning 
till tågplattformar ska kunna till-
godose resenärernas behov i 
samband med deras resa. De 
ofta gallerialiknande miljöerna 
riktar in sig på kommers, mot 
målgruppen köpstarka individer, 
men som i realiteten kanske inte 
spenderar så mycket tid på 
platsen. En van dagpendlare 
kommer troligtvis till stationen 
ett par minuter innan avgång, 
och har knappast tid att frottera 
i en bokhandel eller kolla in de 
senaste kylskåpsmagneterna 
på designtorget.

I en stad av Nyköpings storlek 
vore det kanske också riska-
belt att föreslå en station+gal-
leria så centralt i staden, (som 
i till exempel Åre) då det risk-
erar att konkurrera ut den väl 
fungerande och levande cen-
trumhandeln kring Storgatan. I 

FÖR VEM UPPFÖR VI
STATIONSBYGGNADEN? ÄR DET
DE MÄNNISKOR SOM VISTAS I
STATIONSMILJÖER MEST, SOM ÄR DE
TILLTÄNKTA ANVÄNDARNA AV DEN?

en jämförelse jag gjort mellan 
några stationsmiljöer har jag 
funnit att byggnaderna i städer 
och orter som är jämförbara med 
Nyköping ofta har ett väldigt litet 
program vilket riskerar att man 
går miste om potentialen i en 
viktig knutpunkt i staden.

Resandemiljöer mår otroligt 
bra av stödfunktioner. För att 
service ska kunna upprätthållas 
krävs dock ett kundunderlag, 
och då tillflyttning inte kommer 
att ske över en natt så ser inte 
jag det som realistiskt med 
någon omfattande kommersiell 
service i eller kring Nyköpings 
nya station när den byggs.

Då  ostlänken är en sån enorm 
satsning (med 2013 års 
penningvärde uppgår den 
beräknade investeringen till 35 
000 000 000 kronor) och ett 
projekt som osar framtidstro, 
tycker jag det vore att missa ett 
gyllene tillfälle att visa stadens 
invånare och potentiella inflyt-
tare att staden är djärv och vill 
satsa på de som bor där eller 
ska flytta dit. Därför krävs en 
annan verksamhet i anslutning 
till stationen.

Mitt förslag går ut på att göra 
Nyköpings centralstation till en 
plats för i första hand de som 
faktiskt vistas där allra mest – 
ungdomarna!

STATION FÖR UNGDOMAR
(OCH ANDRA MED SÅKLART. 
MEN MEST FÖR DEM.)

Merparten av eleverna från 
orterna utanför nyköping åker 
kollektivtrafik till skolan och 
uppehåller sig därmed på 
busstationen eller tågstatio-
nen dagligen. Vissa gör det 
under längre tider också eft-
ersom avgångarna är glesare 
i en mindre stad jämfört med 
en storstad. 

NYKÖPING ÄR CENTRALORT I NYKÖPINGS KOMMUN OCH 
SKOLUNGDOMAR FRÅN ORTERNA UTANFÖR NYKÖPING BÖRJAR I OCH 
MED HÖGSTADIET ATT GÅ I SKOLAN I STADEN. KARTAN VISAR VARIFRÅN 
ELEVER PÅ HÖGSTADIESKOLOR OCH GYMNASIUM BOR. 

DE UNGA ÄR FRAMTIDEN



VISIONSBILD NEDRE STATIONSPLAN. UNGDOMSVERKSAMHETENS AKTIVITETSGOLV TILL VÄNSTER; SYNLIGA AKTIVITETER SOM SPILLER ÖVER TILL STATIONENS KOMMUNIKATIONSSTRÅK; 
SOM KLÄTTERVÄGGEN BAKOM GLASSKIVAN OCH VÄL SYNLIG KONST FRÅN GRAFFITIGÅRDEN SOM OCKSÅ GER LJUS TILL STATIONSRUMMET.
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RUMSUPPLEVELSE
SYNLIGA AKTIVITETER I MÖTET 
MELLAN KULTUR, AKTIVITET 
OCH STATION

Trots sin enkla form har jag 
försökt jobba med spännande 
och varierande rumsupplev-
elser när man rör sig genom 
byggnaden. Det kanske tydli-
gaste exemplet på detta är när 
man passerar hissen på väg 
in till stationsdelen, tar de fyra 
stegen ner och landar på en 
liten platå ovanför cafédelen 
och får en överblick över  den 
långa byggnaden. Pelarraden 
i mitten förstärker byggnadens 

längd. Man kan se in på aktivi-
tetsgolvet och det som sker där,   
samtidigt som den nedsänka 
graffitigården visar sig i ögon-
höjd. På väg till tåget  kan man 
också ta en snabb titt i galleriet. 
Aktiviteterna ska få synas och 
“spilla över” och ge liv till statio-
nens kommunikationsstråk.   



ENTRÉPLAN +13,2

STATIONSPLAN +9,8

AXONOMETRI
Entréer, plushöjder i meter, rörelser samt 
valda delar av programmet

PLATTFORMSNIVÅ +16,2

RESTAURANGPLAN +19,2

TAK +23,6

DIAGRAM ÖVER HUR BYGGNADENS OLIKA DELAR ÄR SAMMANKOPPLADE.
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Brunnsgatan sluttar ca 3,5 meter 
längs östra sidan byggnaden. 
På västra sidan sluttar marken i 
motsatt riktning upp till bussar och 
plattform. 

-“Kolla in vad de i prallellklassen 
gjorde i videoredigeringskursen 
som vi ska läsa nästa termin. 
Deras film visas varje kvart i 
kortfilmsbiografen.”

-“Äntligen ett ställe att åka bräda 
på i Nyköping.”

-“Pingisborden är ett grymt 
tidsfördriv när man har tid över 
innan bussen. De går ju inte så 
ofta dit jag bor så ibland får jag 
vänta i en timme. Innan fanns 
det inget att göra mer än att kolla 
facebook typ.”

-“Jag tycker det är fantastiskt att 
komma ner hit och se alla aktiva 
ungdomar.“

-”Innan när de hängde i sina gäng 
vid busstationen så vågade man 
knappt gå nära. Nu hejar vi på 
varandra på bussen.”

-”Det är roligt att komma till 
Nyköping för det händer nåt nytt 
på stationen varje gång. Senast 
var det en skulpturutställning på 
terassen som jag kunde kika på 
när tåget inte var i tid.”

Stadsbuss

Huvudentré

Huvudentré norr

Bussar avstigning

Dockningsplatser
landsortsbussar

butik

terass

surfvåg

aktivitets-
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MATERIALPALETT

En oöm, tillåtande atmosfär är vad jag har försökt eftersträva i förslaget. Den invändiga betongen är ett tydligt 
inslag. För att bryta av det en aning har jag ett hängande innertak av trä i stationsdelen som förutom med 
bakomliggande absorbenter tar ner ljudnivån också fungerar som ett visuellt ledstråk. Trä markerar entréer, 
trappor, hissar och vägen dit, helt enkelt. Också inredning som hyllor i bibliotek, bardisk och cafédisk är av trä. 
Den neutrala färgskalan fungerar som en bra bas så att konsten och aktiviteterna är de som “poppar” ut och får 
uppmärksamheten.

rostfritt stål
interiöra räcken
hissfront

ljus plywoodljus och mörk 
fasadsten

glas, mörka 
profiler

polerade
stenplattor
innergolv
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pelare, väggar

EXTERIÖRPERSPEKTIV ÖVER SÖDRA ENTRÉN I KORSNINGEN BRUNNSGATAN, SÖDRA BANGÅRDSGATAN.



FASADER 1:500

norröster

söderväster

KONSTRUKTION

PELARE-BALK, HDF-BJÄLKLAG
PLANTERBART OVANPÅ

MAX SPÄNNVIDD 11500 mm
PELARE STÅR MED C/C 5000 mm



STATIONSPLAN
Aktivitetsgolv, spelhall, studio, galleri, kortfilmsbio, spelhall, 
teknik, lokal, omklädning, förråd, kaffebar, stationshall med 
väntytor, entré från norr.

Entréhall, väntyta, bibliotek, läktare, graffitigård, basket.

Restaurang, bar, uteservering, terass,
butik, plattformar, bussar.

Surfvåg, terass
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EXEMPEL PÅ AKTÖRER ATT DRIVA OCH FÖRVALTA 
BYGGNAD OCH SERVICE.
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Håltimma? Morsan fast i 
trafiken? Missat tåget?

– “...vad är klockan?”
– “......... ?”
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VÄSTRA KYRKOGÅRDENS INGÅNG FRÅN BRUNNSGATAN, MITT EMOT DEN TÄNKTA PLACERINGEN AV STATIONSBYGGNADEN.

SÖDERMANLANDS LANDSTINGS HUVUDKONTORSBYGGNAD I NYKÖPINGS KANSKE PAMPIGASTE, MEN GARANTERAT 
SÄMST BESÖKTA PARK – LANDSTINGSPARKEN.

DET GAMLA TINGSHUSETSTÅR  MITT EMOT LANDSTING-
SPARKEN OCH HAR NU FUNKTIONEN SOM KONFERENS- 
OCH FESTLOKAL.

FOLKUNGAVALLENS IDROTTSPLATS. OKLART OM DEN 
ANVÄNDS. HÄR HADE JAG IDROTT UNDER SKOLTIDEN 
PÅ HÖGSTADIET.

PLATSEN FÖR DEN NORRA ENTRÉN VID NORRA BARNGÅRDSGATAN.

JÄRNVÄGSBRON SOM IDAG ÄR ALLDELES FÖR LÅG (3,3 M). BRUNNSGATAN MÅSTE SÄNKAS SÅ FRI HÖJD OM 4,5 M ERHÅLLS.

TOMTEN FÖR STATIONSBYGGNADEN SEDD FRÅN BRUNNSGATAN.



RESENÄRSENKÄT
En fredag i februari lät jag ett antal per-
soner besvara en kort enkät för att få 
en fingervisning om deras vanor och 
användningen av Nyköpings centralsta-
tion idag. Resultatet redovisas i följande 
diagram.
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SMÅ KULTURYTTRINGAR KRING CENTRALSTATIONEN. FÅFÄNGAN ETT 
POPULÄRT SOMMARTILLHÅLL MED KONCERTER OCH CAFÉ ETT STEN-
KAST FRÅN BRUNNSGATAN.


