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Yttrande över förslag på detaljplan för Nyköpings resecentrum 
Ref: P 2007 – 1511 
FUNQ skr: 2017-02-26 
 
Föreningen Utveckling Nävekvarn (FUNQ) styrelse har noga satt sig in i rubricerad detaljplan 
ur invånarnas på Tunabergshalvön synvinkel. 
 
På Tunabergshalvön bor idag över 1800 personer året runt. Många av dessa pendlar med olika 
transportmedel till arbeten såväl inom kommunen som utanför. Tunabergshalvön har ingen 
större genomfartsled för bil, buss eller tåg. Det är därför väsentligt att ta tillvara synpunkter 
från dessa människor vid nybyggnation av ett resecentrum OM det finns allvar bakom 
uttrycken att ”Nyköpings kommun ska öka med 700 personer per år” varav en del kan tänkas 
bosätta sig på Tunabergshalvön. 
 
Vi vidhåller och trycker ännu en gång på det vi skrev i vårt förra yttrande, nämligen 
möjligheter för landsbygdens invånare att på ett enkelt sätt parkera sin bil för att växla över 
till tåg för tex arbetspendling till Stockholm eller Norrköping / Linköping är viktig! 
Möjligheten att växla från bil till tåg för att arbetspendla till Katrineholm eller Eskilstuna löses 
inte med denna detaljplan heller! 
 
Från FUNQ sida understödjer vi helt de förslag som framförts från Kommunbygderådets i 
Nyköping skrivelse. 
 
Slutsatser 
Förslaget på detaljplan för resecentrum i Nyköping tar inte tillräckligt hänsyn till landsbygdens 
behov av parkeringsplatser för bilar. 130 P-platser (som ska användas även av andra) är 
alldeles för lite både nu och i framtiden! (Jfr. Resecentrum i Strängnäs och dra erfarenheter!) 
Ett tillräckligt stort parkeringshus, tillräckligt nära resecentrums centrala delar är en 
nödvändighet OM intentionerna med ett resecentrum för arbetspendling ska bli verklighet. 
Risken är annars att resecentrum i Nyköping endast blir ett resecentrum för invånarna i 
centralorten som kan använda sig av cykel eller ”stadsbuss”. 
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