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3. Effektiva kommunikationer
Betydelsen av effektiva och hållbara kommunikationer för att förflytta oss, transportera varor 
och föra över olika slags information, kan inte överskattas i dagens samhälle. Genom att 
under lätta för effektiva och hållbara resor och trans porter når vi en större arbetsmarknad och 
det blir lättare för män niskor att hitta rätt jobb och för företag att hitta rätt kompetens och 
klara allt kortare leverans tider. Tillgång till högkvalitativt bredband som gör det möjligt att föra 
över stora mängd er data och att mötas digitalt, minskar behovet av fysiska förflyttningar. En 
framsynt planering för att förstärka och effek ti visera kommunikationerna är därför en grund
förutsätt ning för kommunens attraktivitet och utveckling på lång sikt.

3.1 Resor och transporter
Ett hållbart transportsystem
Ökad rörlighet. Transporter består av människor och 
gods i rörelse, en rörlighet som ökar i takt med glo ba-
li seringen. Män nisk or reser längre till arbete och ut-
bild ning och företagen letar allt längre bort efter rätt 
kom pe tens till sina verk samheter. På samma sätt ökar 
också bety delsen av gods transporter både för före tag-
ens kon kur rens kraft och för privat person ers till gång 
till livs me del och konsumtionsvaror. Trans port system 
som under lättar rörligheten för män niskor och varor 
är idag av gö rande för tillgången till större arbets mark-
nad er, möj ligheten att välja var man vill bo och för 
närings livets utveckling. 

Miljöpåverkan. Samtidigt som vi är beroende av ökad 
rör lig het, är transport sektorns på ver kan på miljö och 
hälsa stor. Vägtrafikens avgas ut släpp på verkar na turen 
genom utsläpp av försu ran de, gödande och ozon bil-
dan de ämnen, och män nisk ors hälsa påverkas av par-
tik lar och buller. För bränning av fossila bränslen som 
ben sin och diesel ger utsläpp av koldioxid vilket bi drar 
till växthus effekt en och en negativ klimat på ver kan.1 
In rikes resor och transporter står för 32 procent av 
Sve riges to tala utsläpp av växt hus gaser, och av dessa 
står bil tra fiken för 94 pro cent2. I Halland står trans-
port erna för så mycket som nästan hälften av kol di-
oxid utsläppen3. 

Omställning. Teknisk utveckling av fordon och miljö-
vänligare driv medel har stor poten tial för att minska 
trans port ernas miljöpåverkan och fossil beroende, 
men kommer inte att räcka för att nå klimat målen, på 
grund av transportmängderna och transportsektorns 
stora andel av utsläppen4. Det krävs där för en större 
om ställ ning av trans portsystemen, med ändrade res-
vanor och en sam hälls pla ne ring som un der lättar för 
mins kat resan de i egen bil och över flytt ning av person-
resor och gods trans porter till mer miljö vän li ga trans-
port sätt5. 

1 Se till exempel Naturvårdsverket 2017d och Transportstyrelsen 2017a.
2 År 2015, Naturvårdsverket 2017bc, se även kapitel 2.1.
3 I Halland 46 procent, Regionfakta 2017.
4 Trafikverket 2012a.
5 Naturvårdsverket 2015c och Trafikverket 2012a.

Hållbar mobilitet. Denna omställning till vad som 
bru kar kallas för håll bar mo bi li tet, hand lar både om 
att minska efter frågan på trans porter och att göra de 
trans porter som behövs så lite miljö stö ran de som möj-
ligt. Vilka åt gärder som behövs ser olika ut beroende 
på var man befinner sig och hur för ut sätt ningarna ser 
ut, men in riktningen är den sam ma: att minska behovet 
av transporter, att flytta över till mer miljövänliga 
trans portmedel och att förbättra transportsystemen på 
olika sätt, genom till exempel effektivare fordon, ökad 
säker het, bullerminskning och användning av alter na-
tiva drivmedel.6

Trafiksäkerhet. Trafiken påverkar också människors 
livssituation i fråga om trygghet och säkerhet. Det är 
viktigt att resor och trans porter kan ske utan att män-
niskor skadas eller dödas i trafiken. Utgångs punkten 
för allt trafiksäker hets arbete i Sverige är Noll vi sion-
en7, som siktar på att ingen ska dödas eller ska das all-
varligt i trafiken. Det ska vara lätt att göra rätt i tra-
fik en och misstag ska inte straffas med döden. Vägar, 
ga tor och fordon behöver därför anpassas och ut for-
mas efter människans förutsättningar. Sedan Noll vi-
sion en an togs har antalet döda i trafiken halve rats, 
och ligger idag på drygt 250 personer per år i Sverige 
och cirka 5-10 per son er i Halland8. De trafik olyckor 
som har rap  por te rats in i Halland de senaste tio åren 
är kon cent re ra de till två typer av olycksplatser, utöver 
vid trafikplatser på motor väg: inom tät ort och vid 
större kors nings punkter på lands vägar9. 

Övergripande mål för transportplaneringen
Mål för hållbara transporter. Transportplaneringen 
styrs av en mängd mål på olika nivåer, med utgångs-
punkt från internationella åtagan den som Agenda 
2030 och klimatavtalet från Paris, till nationella mål 
som det klimat politiska ram verket, de na tio nel la mil-
jö kva li tets målen och de trans port politiska målen. Åt-
gärd er i trans port infrastrukturen styrs också mer di-
rekt av den natio nella trans port system plane ringen. 

6 Naturvårdsverket 2015c.
7 Antagen av Riksdagen 1997. Den 1 september 2016 fattade regeringen 
beslut om en nystart för Nollvisionen och ett intensifierat arbete för trafik
säkerheten i Sverige, se Regeringskansliet 2017c.
8 12 dödade och 106 skadade under 2018 i Halland, se Transportstyrelsen 
2019a.
9 Region Halland 2016b.
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Agenda 203010. Av de globala målen för 
hållbar utveck ling i Agenda 2030 på ver-
kas trans port planeringen framför allt av 
mål 9 om att bygga en ”till förlitlig, håll-
bar och motstånds kraf tig infra struktur 

av hög kvalitet, inklusive regional och gräns över skri-
dande infrastruktur, för att stödja eko no misk utveck-
ling och människors välbefinnande, med fokus på eko-
nomiskt överkomlig och rättvis tillgång för alla”. I 
Sve rige ligger fokus på hållbarhets aspekt erna i de oli-
ka trafikslagen. Det andra målet som i högsta grad be-
rör trans port planeringen är mål 13 om att ”vidta 
ome delbara åt gärd er för att be käm pa kli mat föränd-
ring  arna och dess konsekvenser”. Här in går bland 
annat planerings åtgärder och åt gärd er mot ut släpp av 
växt husgaser och använd ning en av fos sila bränslen.

Klimatavtalet från Paris11 innebär att 
den globala temperaturökningen ska hål-
las långt under två grader, och att de glo-
bala ut släppen ska ner till noll un der 

andra halvan av detta århundrade. Varje land ska ta 
fram en klimatplan, där ambitionerna successivt höjs. 
Trans portsektorn som står för stora andel av ut släpp-
en berörs i hög grad av klimatavtalet.

Nationella mål
Det klimatpolitiska ramverket12 som ut-
går från Parisavtalet, innebär bland an-
nat att utsläppen i Sverige från inrikes 
trans porter (utom inrikes flyg13) senast 
2030 ska mins ka med minst 70 procent 
jämfört med 2010, så att det långsiktiga, 
tidssatta målet att Sverige senast år 2045 

inte ska ha några nettoutsläpp alls. En ny klimatlag 
som har trätt i kraft i januari 2018 reglerar bland an-
nat planerings- och uppföljningssystem med årli ga 
klimat redovisningar och klimatpolitiska hand lings-
planer. 

Miljö kva li tets målen14. Resande och transporter berör 
framför allt fyra av de nationella miljömålen: 

Be gräns ad kli mat påverkan. Förbränning 
av fossila bräns len står för det största bi-
draget till växthuseffekten. Utsläppen av 
växthus gaser leder till en förstärkning av 
växthuseffekten vilket gör att kli mat et 

förändras och att jordens medeltempe ra tur sti ger. In-
rikes transporter svarar för drygt en tredje del av Sveri-
ges totala utsläpp av växthusgaser15.

10 Regeringskansliet 2015b, se även globalamalen.se.
11 Regeringskansliet 2017b, FN 2015.
12 Regeringskansliet 2017e och SOU 2016:21, Regeringskansliet 2017f.
13 Flyget ingår i EU:s system för handel med utsläpps rätter, medan övriga 
transporter istället kommer att om fattas av EU:s ansvars för del nings för ordning.
14 Proposition 2004/05:150. Se även Naturvårdsverket 2017d. För översikts
planens påverkan på de miljökvalitetsmålen, se kapitel 10.2.
15 33,7 procent 2015, Naturvårdsverket 2017c.

Frisk luft. Slitage på vägar och bilar för-
orenar luften, och den största källan till 
höga halter av grova partiklar är trafik-
en. Partiklarna kommer från slitage av 
vägbeläggning, bromsar, däck och sand.

Bara naturlig försurning. Förbränning 
av fossila bränslen för transporter ger 
utsläpp av svaveldioxid, kväveoxider 
och ammoniak, vilka är de ämnen som 
främst orsakar försurning. 

God bebyggd miljö. Trafik är den i sär-
klass största orsaken till förekomsten av 
buller. Transportinfrastruktur som vägar 
och järnvägar blir ofta barriärer både 
för människor och för djur och växter. 

Nationellt mål för förnybar energi16. Re-
geringens mål sätt ning är att Sve rige på 
sikt ska ha ett energi system som baseras 
på 100 procent för ny bar energi. Målet 
till år 2020 är att andelen förnybar en-
ergi inom trans port sek torn ska vara 
minst tio pro cent.

De transportpolitiska målen17 visar de 
prio ri terade områdena inom den statliga 
transport poli tik en. De är en utgångs-
punkt för alla åtgärder inom trans port-
om rådet. Målen be står av ett övergri-
pan de mål, ett funktionsmål och ett 
hän syns mål. Det övergripande mål et för 

transport po litiken är att säkerställa en sam hälls eko-
no miskt effek tiv och lång siktigt hållbar trans port för-
sörjning för med bor gare och näringsliv i hela landet. 
Funktionsmålet handlar om att skapa till gänglighet 
till resor och trans porter. Trans port sys temets utform-
ning, funktion och använd ning ska med verka till att 
ge alla en grund läggande till gänglig het med god kva-
litet och använd barhet, samt bidra till ut veck lings-
kraft i hela landet. Sam ti digt ska trans port sys tem et 
vara jämställt, det vill säga lik vär digt svara mot kvin-
nors respektive mäns trans port behov. Hän syns målet 
hand lar om säkerhet, miljö och hälsa. Trans port sys-
tem ets utformning, funktion och använd ning ska an-
passas så att ingen dödas eller ska das all var ligt. Det 
ska också bidra till att miljö kva li tets mål en uppnås 
och till ökad hälsa.

Förslag till nationell plan för  
transportsystemet 2014–2025
Remissversion 2013-06-14

Nationell plan för transportsystemet18 är 
en ekonomisk plan för transport system-
et och består av huvudrapport, under-
lags rapporter och länskartor. I förslaget 
till nationell plan för 2018-2029 ingår 
ombyggnad av Halmstad resecentrum, 
för att underlätta byten mellan tåg, regi-

on bussar och lokalbussar19. 

16 Proposition 2008/09:163.
17 Proposition 1997/98:56, proposition 2008/09:93. För översikts planens 
påverkan på de transportpolitiska målen, se kapitel 10.2.
18 Trafikverket 2017c.
19 Trafikverket 2016e.
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Figur 3:1. Buss 400 mellan Halmstad och Hyltebruk, och Krösatåget vid Kilan. Foto: Frank Pers son, omnibuss.se och Bildbyrån AÖ.

en regional systemanalys för 
transportsystemet – oktober 2016

Transportsystem för en  
hållbar regional utveckling – 

Halland 2035

Regional infrastrukturplanering. Åt-
gärds plan för den regionala infra struk-
turen tas fram var fjärde år, och om fat-
tar bland annat regionala vägar, cy kel-
vägar, hållplatser, rese centrum och 
trafik  säker het. Gällande plan24 be hand-
lar åtgärder som ska prioriteras under 

2014-2025. Arbete med inriktning inför nästa åtgärds-
plan 2018-2029 pågår. I den system analys25 som tagits 
fram, pe kas kuststråkets centrala roll för hela Hal-
lands trans portsystem ut. Vikten av att fort satt för-
bätt  ra förut sättningarna för att öka andelen kol lek tiv-
trafik och gods transporter på järnväg betonas, liksom 
be hovet av andra typer av åtgärder, såsom utbyggnad 
och för bätt ringar av bytespunkter och resecentrum för 
att kol lek tivtrafiken ska kunna utvecklas positivt.

Kollektivtrafik för en 
hållbar regional utveckling 

 Halland 2035

regionalt trafikförsörjnings- 
program för halland 2016-2019

Regional kollektivtrafikplanering. I tra-
fik för sörj nings program met26 formu le ras 
det övergripande målet för kollektiv tra-
fiken i Halland: Kollektiv trafiken i Hal-
land ska bidra till hög att rak tivitet och 
en håll bar samhälls utveck ling. Målet 
visar hur nära kollektivtra fik en är för-

24 Region Halland 2014a.
25 Regional systemanalys för transportsystemet, Region Halland 2016b.
26 Trafikförsörjningsprogram, Region Halland 2016a.

Lokala och regionala mål

Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad • regionen@regionhalland.se • www.regionhalland.se

Tillväxtstrategi för Halland 
2014-2020

strategiska val och prioriteringar 
för regional tillväxtpolitik i halland 
KOMPLETTERAD VERSION, ÅR 2015

Regional tillväxtstrategi20 bygger på ut-
veck lings strategin21 och har det över gri-
pande målet att: Halland ska vara en 
mer attraktiv, inkluderande och kon kur-
rens kraftig region år 2020 än år 2014. 
Det första del målet om hög att rak tivitet 
berör god tillgäng lighet, vilket ska nås 

bland annat genom re gion för sto ring22, sam ver kande 
infra struktur-, kol lek tiv trafik-, bebyggelse- och sam-
hälls planering, en kol dioxid neutral ekonomi och fos-
sil obe roende trans port er samt genom att utgå från 
lång sik tiga behov för att stär ka näringslivet.

Regional 
klimat- och energistrategi 
Meddelande 2010: 10

Regional energi och klimatstrategi23. 
Långsiktig vision är bland annat att den 
förnybara en ergin sva rar för hu vuddelen 
av energi till förseln, och att kol lek tiv tra-
fifik, gods trafifik på järn väg och sjöfart 
står för en bety dan de del av trafi fiken. 
Kli mat- och energi frågorna ska också 

vara en självklar del av all sam hälls plane ringen.

20 Region Halland 2015d.
21 Region Halland 2005a.
22 Det vill säga förstoring av arbetsmarknadsregionen.
23 Länsstyrelsen Hallands län 2010.
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enat med sam hälls utveckling i stort och att kollektiv-
trafiken i sig inte är ett mål utan ett verktyg. Mål et för 
den opera tiva och mer kort siktiga ut veck ling en av kol-
lek tiv tra fiken i Halland är: Res andet med kol lek tiv tra-
fik ska öka och vara att rak tivt. Utifrån de stra te giska 
val och prio ri te ringar som görs i program met, tas var-
je år en kol lek tiv tra fik plan fram, där mål upp fyll nad 
och åt gärd er i kollek tiv trafik nätet redo vi sas. Inne va-
rande plan27 sträcker sig 2017-2019.

Regional cykelplan för Halland 
2015-2025

Regional cykelplan28. Som en del i ge-
nom  förandet av den regionala infra-
struk tur planen, har en regional cy kel-
plan 2015-2025 tagits fram, med ut-
gångs punkt en att man både ska kunna 
och vilja cykla i Halland. Målsättningen 
är: Ökad andel cykelresor i Hal land till 

år 2025, vilket kräver överflyttning från andra tra fik-
slag framför allt på kortare sträckor. Bra och säker 
infra struktur för cykel är en förut sätt ning för ökad 
cyk ling i Halland, men det behövs också komp let te-
ran de åtgärder i form av bete ende på ver kande insatser

27 Kollektivtrafikplan, Hallandstrafiken 2016.
28 Region Halland 2015a.

för att fler ska välja cykel som färd medel istället för 
andra alternativ. Två objekt i Hylte kommun ligger 
i planen till 2025, dels en ny bro i Kinnared, dels 
komplettering med en länk som kopplar samman 
befintliga cykelvägar i Torup. 

Energi- och klimatstrategi 
för Hylte kommun 

Antagen KF §70, 2008-11-27

1

Kommunal energi och klimatstrategi29. 
Enligt lagen om kom mu nal energi plane-
ring30 ska varje kom mun ha en ak tu ell 
plan för tillförsel, distri bu tion och an-
vänd ning av energi. I kom mun ens ener-
gi- och klimat stra tegi for mu leras elva 
övergripande mål för att Hylte ska bli en 

fossilbränslefri kommun på lång sikt, och där ige nom 
minska påverkan på klimatet. En upp följning gjordes 
201431. De mål som di rekt berör kommunikations-
frågorna i över sikts planen är:

§	Energistrategiska frågor ska ha en framstående roll i 
kommunens planering

§	Öka antalet resenärer med kollektivtrafiken med 50 
procent mellan åren 2000-2010

29 Hylte kommun 2008a.
30 SFS 1977:439.
31 Hylte kommun 2014a.
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Figur 3:3 (nedan). Orter i Hylte kommun och i grannkommunerna 
2015, där Hylte borna framför allt arbetar (övre bild), och orter där de 
som arbetar i Hylte kommun kommer ifrån (nedre bild). Storleken på 
cirklarna är propor tion erliga mot antalet, se figur 3:5. Underlag: SCB.

Figur 3:4. Arbetspendling mellan Hylte och andra kommuner. I väns
ter spalten redovisas kommuner som Hylteborna pendlar till, och i 
höger spalten de kommuner de kommer ifrån som arbetar i Hylte 
kom mun. Tabell till figur 3:2. Underlag: SCB. 

Bor i Hylte 
ARBETAR I

Antal 
2015

Andel 
2015

Arbetar i Hylte 
BOR I

Antal 
2015

Andel 
2015

Hyltebruk 1 350 28,1 % Hyltebruk 1 204 26,3 %

Unnaryd 454 9,4 % Halmstad 378 8,2 %

Halmstad 412 8,6 % Torup 348 7,6 %

Torup 272 5,7 % Unnaryd 301 6,6 %

Smålandsstenar 234 4,9 % Landeryd 99 2,2 %

Kinnared 183 3,8 % Kinnared 88 1,9 %

Brännögård 142 3,0 % Rydöbruk 85 1,9 %

Landeryd 94 2,0 % Oskarström 79 1,7 %

Falkenberg 69 1,4 % Smålandsstenar 73 1,6 %

Gislaved 64 1,3 % Falkenberg 42 0,9 %

Rydöbruk 52 1,1 % Brännögård 38 0,8 %

Lidhult 52 1,1 % Drängsered 38 0,8 %

Skeppshult 30 0,6 % Gislaved 30 0,7 %

Långaryd 24 0,5 % Långaryd 29 0,6 %

Ullared 22 0,5 % Fegen 25 0,5 %

Oskarström 20 0,4 % Lidhult 18 0,4 %

Ätran 13 0,3 % Åled 16 0,3 %

Ljungby 12 0,2 % Anderstorp 15 0,3 %

Fegen 12 0,2 % Skeppshult 14 0,3 %

Anderstorp 12 0,2 %

HYLTE 
KOMMUN 3 301 69 % HYLTE 

KOMMUN 3 301 72 %

orterna ovan 3 523 73 % orterna ovan 2 920 64 %

på andra 
ställen 1 289 27 % på andra   

ställen 1 666 36 %

Totalt i 
arbete 4 812 100 % Totalt arbets-

till fällen 4 586 100 %

andel i arbete per 
invånare (10 514 pers) 46 % andel arbets till fällen per 

invånare (10 514 pers) 44 %

I vilka orter jobbar Hylteborna? 
FIG 2 ev ortsnamn HY  

Underlagskarta:	  SCB_karta	  kommuner.pdf	  
I	  ppt:	  ändra	  färg/fler	  färger	  
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Figur 3:2 (ovan). Arbetspendling mellan Hylte och andra kommuner 
2015. Grön text = nettoutpendling, blå text = nettoinpendling, 
turkos text = lika många ut som inpendlare. Storlek en på pilarna är 
proportionerliga mot antalet pend lare. Underlag: SCB.

UTPENDLING 
till

Antal 
2015

Andel 
2015

INPENDLING 
från

Antal 
2015

Andel 
2015

Halmstad 545 11,3 % Halmstad 596 13,0 %

Gislaved 460 9,6 % Gislaved 282 6,1 %

Falkenberg 159 3,3 % Falkenberg 159 3,5 %

Ljungby 77 1,6 % Ljungby 68 1,5 %

Värnamo 54 1,1 % Laholm 25 0,5 %

Storgöteborg 48 1,0 % Varberg 23 0,5 %

Varberg 36 0,7 % Storgöteborg 23 0,5 %

NV Skåne 18 0,4 % Värnamo 18 0,5 %

Laholm 17 0,4 % Stormalmö 14 0,5 %

Stormalmö 13 0,3 % NV Skåne 11 0,2 %

Jönköping FA 11 0,2 % Jönköping FA 9 0,2 %

Storstockholm 10 0,2 % Växjö FA 8 0,2 %

Växjö FA 6 0,1 % Storstockholm 4 0,1 %
övrig 
utpendling 57 1,2 % övrig 

inpendling 45 1,0 %

Utpendlare 1 511 31 % Inpendlare 1 285 28 %

till grann
kommuner 1 241 26 % till grann

kommuner 1 105 24 %

till övriga 
kommuner 270 5 % till övriga 

kommuner 180 4 %

HYLTE 
KOMMUN 3 301 69 % HYLTE 

KOMMUN 3 301 72 %

Totalt i 
arbete 4 812 100 % Totalt arbets-

till fällen 4 586 100 %

Figur 3:5. Orter i Hylte kommun och i grannkommunerna 2015, där 
Hylte borna framför allt arbetar (vänster spalt), och orter där de som 
arbetar i Hylte kommun kommer ifrån (höger spalt). Tabell till figur 
3:3. Färre än tio personer redovisas inte i tabellen. Underlag: SCB. 

Från vilka orter kommer de som jobbar i Hylte? 
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ARBETE OCH PENDLING
Tät- och småorter 2015

Antal 
invånare 
på orten

För värvs-
arbe tande        

antal

För värvs-
arbe tande       

andel/2064*

Antal 
utpendlare 
från orten

Arbets-
tillfällen        

antal

Arbets-
tillfällen        

antal/2064*

Antal 
inpendlare  

till orten

Hyltebruk • 3 967 1 634 76 % 430 1 942 0,9 • 592

Torup • 1244 528 83 % 180 380 0,6 • 108

Unnaryd • 819 384 89 % 83 624 1,4 • 170

Rydöbruk • 422 127 58 % 42 103 0,5 • 51

Landeryd • 393 165 77 % 66 137 0,6 • 43

Kinnared • 301 128 77 % 40 317 1,9 • 134

Brännögård • 141 49 66 % 11 193 2,6 • 51

Långaryd • 125 60 86 % 31 36 0,5 • 12

Drängsered • 106 57 97 % 19 19 0,3 • 10

Kommunens glesbygd • 2 996 1 680 101 % 609 835 0,5 • 114

HYLTE KOMMUN • 10 514 4 812 85 % 1 511 4 586 0,81 • 1285

Pendling och resvanor
Pendlingsmönster
Arbetsresor viktigast. Över hälften av alla de resor 
som görs i Sverige är relaterade till syssel sätt ningen32. 
En tredjedel av personresorna är fritids relaterade och 
unge fär en sjundedel relaterade till service och inköp33. 
Alla res mål behöver kun na nås på ett bra sätt, men 
möj lig het en att arbets pendla är sär skilt avgö ran de 
för kom mun ens fort satta utveckling som boende- och 
närings livs kom mun. Bra för ut sätt ning ar för arbets- 
och skolpend ling ger sam ti digt bättre för ut sätt ning-
ara att nå fri tids akti vi tet er, han del och service för till 
exempel äldre, unga och andra grupper utan bil. 

Från inpendlings till utpendlingskommun. Pendlingen 
till och från Hylte kom mun har ändrat karaktär under 
de senaste tio åren. Fler pendlar idag ut från kom mun-
en till sina arbeten än in från bo en de på annat håll.34 
En del av för kla ringen är att an tal et arbetstillfällen 
i kom munen under period en har minskat med drygt 
300, men an talet utpendlare har ökat mer än så, sam-
ti digt som inpend lingen också har ökat35. Rörlig het en 
åt båda håll över kom mun gräns en har med andra ord 
ökat, en utveckling som troligtvis kom mer att fort sät-
ta. Att många väljer att bo i kommunen även om man 
arbe tar på annat håll, är positivt för kommunens iden-
ti tet och fort satta ut veck ling, och det förstärker skatte-
bas en för att lång sik tigt utveckla kom munen. Sam ti-
digt är det bra att allt fler också väljer att pend la till 
kom munen, så att nä rings liv och offent liga verk sam-
heter kan trygga sin kom pe tens för sörj ning.

Vart pendlar Hylteborna? Idag pend lar ungefär en 
tred je del av Hylteborna ut från kom munen, mot drygt 

32 I Hylte är andelen arbetsrelaterade resor högre, cirka 62 procent jämfört 
med 48 procent i de jäm förda Hal lands kommunerna, Res vane undersökning 
Hal land, WSP 2014.
33 51 procent av alla huvudresor under 20152016 är arbets, tjänste eller 
skolresor, 31 procent har fritid som huvudsakligt ända mål och 14 procent 
service och inköp. Fritidsrelaterade resor har längre sammanlagd färdlängd 
än övriga och cirka en fjärdedel görs med flyg, Resvaneundersökning Sverige 
tabell 12, Trafik analys 2017. 
34 Nettopendling har 20052015 gått från drygt 30 fler inpendlare till drygt 
220 fler utpendlare. Källa SCB.
35 20052015: 431 fler utpendlare,178 fler inpendlare, samt 314 färre 
arbetstillfällen i Hylte under samma period. Källa SCB.

en fem te del för 10 år se dan.36 Två tredjedelar pendlar 
till Halm stads och Gis laveds kom mun er, där efter går 
pend lingen i fal lan de ordning till Fal ken berg, Ljung-
by, Vär namo, Stor göte borg och Var berg, se fi gur 3:2 
och 3:4. Halm stad har gått om Gislaved som största 
ut pend lings kommun, och även Gislaved, Fal kenberg, 
Var berg och Stor göte borg har ökat i bety delse för 
pend ling från Hylte. Av de arbetsorter som lig ger i 
Hyl te och i grann kom munerna, arbetar över var fjär de 
arbets för Hyl te bo i Hyltebruk, knappt var ti onde i Un-
na ryd och näs tan lika många i Halm stad, se fi gur 3:5. 

Varifrån kommer de som arbetar i Hylte? Under de se-
naste tio åren har inpendlingen till Hylte ökat sam ti di-
gt som antalet ar bets tillfällena i kommunen mins kat37. 
Nästan hälf ten av inpendlarna kommer från Halm-
stads kom mun, därefter kommer de från Gis la ved, 
Fal ken berg och Ljung by i fal lan de ordning, se fi gur 
3:4. In pend ling en har ökat mest från Halm stads och 
Gis la veds kommuner. Ser man till vilka orter de som 
ar be tar i Hylte bor i, kommer drygt en fjär de del från 
Hyl tebruk, därefter framför allt från Halm stad, Torup 
och Unnaryd i fal lan de ordning, se figur 3:5. 

Pendling i olika delar av kommunen. Förutsättning ar-
na för arbete och pendling ser olika ut i olika delar av 
kommunen, både vad gäller hur många arbets till fällen 
som finns på nära håll, hur många som arbe tar, var 
man arbetar och hur många som pendlar in från andra 
håll, se figur 3:6. De tät- och småorter i kom mun en 
som har fler ar bets tillfällen än människor i ar be te, är 
Brännögård, Kin nared och Unnaryd, i fal lan de ord-
ning. Här finns det gott om arbete och många pend-
lar in från andra bo endeorter. De orter med mot satt 
förhål lande, det vill säga att det finns fler män nisk or 
i arbete än vad det finns ar bets till fäl len, är i fal lande 
ordning Drängsered, Ry dö bruk, Långaryd, To rup, 
Landeryd och Hyltebruk. Här finns det gott om för-

36 1 511 personer eller 31 procent av den arbetsföra befolkning en år 2015, 
jämfört med 1 076 personer eller 22 procent år 2005. Under samma period 
har antalet Hyltebor i arbete minskat något från 4 869 till 4 808 personer. Källa 
SCB.
37 1 285 personer 2015 (28 procent), jämfört med 1 107 per son er (23 pro
cent) 2005. Se föregående fotnot. Under samma pe riod har antalet arbets till
fällen minskat från 4 900 till 4 586. Källa SCB.

Figur 3:6. Arbete och pendling i olika orter, glesbygd och kommunen som helhet 2015. Orter med blå prick är till övervägande del verk sam
hets  orter med fler arbetsplatser än förvärvsarbetande, medan orter med gul prick till övervägande del boendeorter med fler förvärvs arbe tan de 
än arbetstillfällen. Källa: SCB.
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värvs arbetande och många pendlar till andra ar bets-
orter. Över en tred je del av de förvärvsarbetande bor 
utanför tät- och småorter. Des sa mer glest bebyggda 
delar av kom mun en ut mär ker sig med att ha mycket 
hög andel som arbetar, men rela tivt få arbets tillfällen. 

Resvanor
Resvaneundersökningar. För att kunna utveckla tra fik-
för sörj nings systemen be höver man inte bara veta vart 
och varifrån man gör olika resor, utan också hur ofta 
man reser, på vilket sätt man reser och hur olika fak-
torer påverkar vårt sätt att resa. Varje år tas en na tio-
nell res vane under sök ning fram38, och under 2014 ge-
nom förde kommunerna, Region Hal land och Trafik-
verket en resvane under sök ning för Hylte, Fal ken-
bergs, Laholms och Varbergs kom muner, som en del 
av arbetet med trafik för sörj nings programmet39.

Ökat resande. Personresorna blir fler och fler, och 
har de senas te fem åren ökat med en procent per år40. 
Tra fik verket räk nar med att det årliga person trans-
port arbe tet fram över kom mer att fortsätta öka med 
1,1 pro cent per år i Sverige41, vilket ger en sam man-
lagd ök ning med en tredje del av dagens trafik42 till 
2040. I Hylte genomförs i genom snitt cirka 1,6 resor 
per dag och person, jäm fört med knappt 1,4 i Sverige 
som hel het43. An tal et resor per dag är något högre i 
Hyltebruk, jäm fört med Torup och övriga Hylte, och 
högre för kvin nor än för män. Mest reser de som för-
värvs arbe tar el ler dri ver företag, minst pensionärer.

Restid och färdlängd. En genomsnittlig arbetsresa44 
i Sverige tar cirka en halvtimma och är två mil lång, 
medan fri tids resor både tar längre tid och är längre 
per resa och person45. Män har ungefär samma restid 
som kvinnor, men reser i genomsnitt något längre 
sträckor46. Generellt reser lands bygds bor na längst 
medan boende i Hallands central ort er reser kort are47, 
vilket stämmer även för Hylte. En genomsnittlig resa i 
Hylte är cirka två mil48.

Färdmedelsval. För en resa använder man ett eller fle-
ra färdmedel. Hur vi reser beror i hög ut sträck ning på 
vilka färd me del som finns tillgängliga, men också på 
vilka vanor vi har. I Sverige görs drygt hälf ten av alla 

38 Resvaneundersökning Sverige, Trafikanalys 2017a. 
39 Resvaneundersökning Halland, WSP 2014. 
40 20102015 ökade antalet personkilometer från 123 600 till 128 100 mil
joner. Gång ökade med 0,9, cykel med 0,5, bil med 0,7, buss med 1,0 och tåg 
med 2,8 procent. Trafikanalys 2016a.
41 20142040, varav bil 1,0, buss 0,7 och tåg 1,6 procent. I prog nosens 
förutsättningar ingår befolkning, sysselsättning, ekono misk utveckling, 
transportkostnader, trafiknät mm. Trafikverket 2016a. 
42 Totalt 32 procent 20142040, varav bil 31, buss 19 och tåg 53 procent, 
Trafikverket 2016a.
43 Resvaneundersökning Halland, WSP 2014. Med resa avses här huvudresa 
med hemmet, arbetsplatsen/skolan eller det tillfälliga boendet som start och 
slutpunkt. Huvudresan kan innehålla flera delresor. Undersökningen omfattar 
personer 1684 år.
44 Med arbetsresor omfattas arbets, tjänste och skolresor. Res vane
undersökning Sverige, tabell 34, Trafikanalys 2017a.
45 66 minuter och 51 kilometer per huvudresa för fritidsresor, År 2016. 
Trafikanalys 2017a.
46 Resvaneundersökning Sverige, tabell 89, Trafikanalys 2017a.
47 Resvaneundersökning Halland, WSP 2014. I denna särredovisas Hyltebruk, 
Torup och övriga Hylte kommun.
48 Uppgift om restid finns inte i den regionala undersökningen.

resor huvudsakligen med bil som är det mest an vända 
färdsättet, knappt en tredjedel med cykel eller till fots, 
och ungefär en sjunde del med kollek tiv trafik som hu-
vud sak ligt färd sätt49. Men det är stor skill nad på stor-
stads region er na och övriga delar av Sve rige. Utan för 
storstäderna är användningen av bil hög re och kol lek-
tiv trafik lägre50, då av stånd en är större och ut budet av 
kol lek tiv trafik mindre. I Hylte används bilen för 71 
procent av resor na, gång- och cykel för 13 procent och 
kol lek tiv trafik för fyra pro cent av resorna51.

Körkort och tillgång till bil. För att kunna köra bil be-
hövs både körkort och tillgång till bil, vilka båda lig-
ger högt i Hylte52. Alla har dock inte körkort eller till-
gång till bil, och har därför svårt att resa till och från 
platser med sämre till gänglighet med kollek tiv trafik, 
gång och cykel. Det gäller till ex em pel barn- och unga, 
nyanlända och en del personer med funk tions skill nad. 
Tillgången till bil varierar också mellan könen. Till 
exempel har 65 procent av halländska män i åldrarna 
26-50 år tillgång till bil, medan endast 43 procent av 
kvinnorna i samma åldersgrupp har det53. 

Framtida resande. Människor förväntas resa oftare 
och längre i framtiden. En prognosticerad ökning 
av transportarbetet för personresor med 1,1 procent 
per år fram till 204054 skulle för Hyltes del innebära 
att antalet personresor ökar med ungefär 30 procent 
under plan perioden. Utmaningen ligger i att för stärka 
och snabba upp trans portsystemen och att ställa om 
till mer hållbara färdsätt. Genom att kraft fullt för-
bätt ra möj lighet er att framför allt åka kol lek tivt och 
att cykla hela eller del ar av resan, kan des sa andelar 
av per son resorna öka, se figur 3:7. Det skulle för Hyl-
tes del kunna med föra att ökningen av an tal et bilresor 
blir den sam ma i huvudscenariot som i nollscenariot, 
trots 1 500 fler invånare, se figur 2:8, och ett generellt 
ökat resande med nästan 30 procent under perioden55.

Kollektivresor
Resa gemensamt. Med kollektivresande avses resor 
som man gör gemen samt, i första hand till arbete, sko-
la och service. Det kan till exempel vara en resa med 
tåg eller buss i linjetrafik, anropsstyrd trafik eller sam-
åkning. För del en med kollektivt resande är att miljö-
belast ning en minskar, men också att det ut rym me 
som tas i anspråk på vägar, parkeringar och all män na 
plats  er minskar. Bilarnas utrymmeskrav är ett på tag-
ligt problem fram för allt i städerna, men spelar också 
roll för till exempel dagvatten hantering och social 
miljö i alla be byg gelsemiljöer. På vägarna kan kon kur-

49 Resvaneundersökning Sverige, tabell 5, Trafikanalys 2017a. 
50 I storstadsregionerna används bilen för 43 procent och kollektiv trafik 
för 22 procent av resorna, jämfört med 60 respektive 7 procent i kommuner 
utanför storstads region. Resvaneundersökning Sverige. 20112014, bearbet
ning av tabell 1, Trafikanalys 2015a.
51 Resvaneundersökning Halland, WSP 2014. 
52 Körkortsinnehav drygt 95 procent och tillgång till bil 97 procent i Hylte 
(WSP 2014), jämfört med 86 respektive 77 procent i Sverige (Trafikanalys 
2015a).
53 Region Halland 2018a.
54 Mäts i personkilometer. Prognos 20142040, Trafikverket 2016a.
55 Ökat resande med cirka 29 procent under 20162040, med ut gångspunkt 
från Trafikverkets basprognos, Trafikverket 2016a.
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rens en om ut rymmet mellan olika trafikslag vara ett 
pro blem, och det kan behövas tyd liga re prio ri te ringar 
för att förbättra fram komlig heten för snabb kol lek tiv-
tra fik och cykeltrafik.

Flera färdsätt. Enskilt resande med bil, cykel och and-
ra fordon har också en viktig roll i transport sys tem-
et, inte minst för glesbygden. Det handlar därför 
inte om att avskaffa bilen utan om att använda den 
där den gör mest nytta och behövs som bäst, och att 
bygga infra struktur som främjar övergång till fossil-
fria fordon. Genom att kom bi nera bilen med andra 
färdsätt för de delar av resan där dessa är mer läm-
pade, med för resan som helhet mindre belastning på 
miljön och tar mindre ut rymme där det är trångt. 

Snabbt och smidigt. För att resorna med kollektiv tra-
fik ska öka behö ver den kon kur rera med bilen på ett 
bättre sätt än i dag. De viktigaste fak tor erna i detta 
avseende är snabbhet och smidiga över gång ar mellan 
olika färdmedel. Men även till exempel biljett priser 
kan spela roll i valet mellan kollektiv trafik och bil.

Ökad framkomlighet. Kortare restider med kollektiv-
tra fik kräver rakare linjer och åtgärder i form av stan-
dard höjningar på vägar och banor som ökar fram-
kom lig heten, till exempel sepa ra ta buss körfält. Ökad 
tur täthet, anpassade tid ta bell er och samordnade be tal-
sys tem över länsgräns är and ra viktiga fram gångs fak-
torer. Gräns över skri dan de sam arbete mellan kom mun-
erna, regi on erna och trafik hu vud männen är vik tigt för 
att uppnå detta. 

Bra bytespunkter. För framkomligheten är det viktigt 
att antalet håll platser inte blir för många, men att de 
håller hög kva litet. Miljön kring håll platser och sta-
tioner behö ver vara till gäng lig, säker och att raktiv för 
att byte mellan färdmedel ska fun gera smi digt. Det 
kan handla om vänthall inomhus, gratis wifi, toa lett er, 
pendel parkeringar för bil och cykel, ladd möjligheter 

för el bila r med me ra. Trafik säkra över gångar, hög 
kva li tet på an slu tan de gång- och cykel vägar och 
trygga parkeringar är ock så vik tigt för att säker ställa 
till gäng lighet till och från håll platserna. 

Resandeunderlag. För att på sikt kunna utveckla en 
turtät och snabb kollektiv trafik, be hövs till räck liga 
resande underlag. Det i sin tur kräver en förut se ende 
och konsekvent kom munal planering där kol lek tiv tra-
fiken är styrande vid lokaliserings pröv ning av ny be-
byg gelse och andra beslut. Bebyg gel se i anslutning till 
bytes punkt erna för kol lek tiv trafik behö ver förtätas 
och nya bostäder i möjligaste mån lokali se ras dit. 
Utan för tät ort er na behö ver kvali teten på by tes punkt-
er na i stråken priori teras så att bo ende på lands bygden 
i stör re ut sträckning väljer att åka kol lek tivt för den 
läng re del en av resan och där igenom bi dra till större 
re san de under lag. Inte bara områden där människor 
bor be höver nås med kollektivtrafik, utan också verk-
sam hetsområden där många arbetar. En effektiv kol-
lek tivtrafik ökar företagens möjligheter att finna spe-
cia li serad arbetskraft i och med att fler män niskor kan 
nå arbetsplatsen kollektivt inom rimlig res tid. 

Hönan eller ägget? Sambanden mellan kollektivtrafik-
utveckling och resandeunderlag är starka och det ena 
är beroende av den andra. Det behövs stabila resande-
underlag för att utveckla kollektivtrafiken, och sam ti-
digt är den långsiktiga befolkningsutvecklingen i kom-
munen beroende av effektiva kommunikationer och en 
förstorad arbetsmarknad. Kollektivtrafiksatsningarna 
kan därför inte vänta in befolkningsutveckling och ny-
byggnation, utan måste användas som hävstång för att 
kraftigt ändra förutsättningarna och driva ut veck ling -
en framåt. Målmedvetna prioriteringar, kon struk tiva 
sam arbeten och egna eller samfinansierade in ves te-
ring ar i transportsystemen kan behöva göras un der ett 
antal år, för att få igång bebyggelseutvecklingen och 
lång siktigt säker ställa resandeunderlagen. Kam panjer 

Figur 3:7. Färdmedelsfördelning i Hylte kommun 2014 och målbild för 2040. En befolkningsutveckling enligt huvudscenariot och en ökning av 
antalet resor enligt Trafikverkets prognos, ger ett ökat transportarbete med knappt 30 procent 20162040. Med en utveckling enligt målbilden 
ökar andelen resor med kollektivtrafik och cykel med tjugo procentenheter medan andelen bilresor minskar motsvarande under samma period. 
Källa Resvaneundersökning Halland, WSP 2014 och Trafikverket 2016a.



38 (260)

för att för ändra res vanor och öka andelen kol lek tiv-
tra fik för det resan de som redan finns, kan också ha 
stor bety del se för att ändra resvanor, tillsammans med 
and ra åtgärder för ökad inflyttning. 

Regionala kollektivtrafiklinjer
Huvudlinje kollektivtrafik järnväg. Persontågstrafiken 
mellan Halmstad och Jönköping/Nässjö ingår i sam ar-
betet Krösatågen i vilket Hallandstrafiken, Jön kö pings 
länstrafik, Länstrafiken Kronoberg, Blekinge trafiken, 
Skånetrafiken och Kalmar länstrafik ingår. Trafiken är 
både regional och interregional till sin ka rak tär, och 
stannar i Torup, Kinnared och Landeryd. Dagens ut-
bud av kollektivtrafik är dock litet och res tiderna är 
långa, se figur 2:4. Det långväga resandet och an slut-
ning arna i Nässjö mot Stockholm prioriteras vid tid ta-
bellsplanering, och tågens ankomsttider har an pas sats 
till Öresundstågens avgångar i Halmstad. Efter som 
järn vägen byggdes innan Hyltebruk kom till, går ba-
nan inte genom centralorten, vilket försvagar resan de-

underlaget med drygt 4 000 personer. En vik tig åt gärd 
är därför att öka resande under lag en på banan, dels 
genom att föra över kol lek tiv tra fik mellan Halm stad 
och Hyltebruk som idag går på väg till järnväg, dels 
genom att länka sam man Hyltebruk med tågtrafiken 
mot Värnamo/Nässjö på befintlig bana, se kapitel 2.1.  

Huvudlinje kollektivtrafik väg. Den regionala buss-
tra fiken delas in i huvud linjer och övri ga linjer.56 Hu-
vud lin jerna trafikerar ut pekade kol lek tiv tra fik stråk 
och möj liggör effektiv arbets pend ling och an sluter 
till stationer längs större tåglinjer, i Halland fram-
för allt Västkustbanan. Linje 400 mellan Halm stad 
och Hylte bruk är en sådan huvudlinje, se fi gur 2:4. 
Den ligger i ett så kallat mycket starkt kol lek tiv tra-
fik stråk som i första hand är avsett för att till go do-
se be hovet av re gio nala resor för arbete och studier57. 
I över sikts plan ens utvecklingsstrategi ingår att föra 

56 Kollektivtrafikplan, Hallandstrafiken 2016.
57 Trafikförsörjningsprogram, Region Halland 2016a.

Figur 3:8. Kollektivtrafik. Karta 20190910, Pernilla Jacobsson.
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över trafiken från buss till tåg mellan Hyltebruk och 
Halmstad för att korta res tid er na och minska klimat- 
och miljöpåverkan, se ka pi tel 2.1 avsnitt Större åt-
gärd er. En annan viktig åt gärd är att upprätta en ny 
huvud linje mellan Fal ken berg och Hyl tebruk, vilket 
ger en kraf tigt för bätt rad till gång till Göte borgs re gion-
ens arbets mark nad, se kapi tel 2.1. Linje 432 mel lan 
Hyl te bruk och Gis la ved är idag en övrig linje men bör 
ut veck las till en huvudlinje, genom sam ord ning av tid-
tabell er och betalsystem över länsgräns, ökat tur ut bud 
med me ra, se figur 2:4. 

Övrig linje kollektivtrafik väg. Övriga regionala buss-
lin jer har oftast ett annat syfte utöver resor för arbete 
och studier, till exempel att till godose skol- och ser vi-
ce resor. I Hylte finns idag en sådan, linje 431 mellan 
Hylte bruk och Un na ryd. Denna linje be hö ver för stär-
kas genom kortare res tider, anpassning av tid tabeller 
till skiftarbete, ökat turutbud med me ra, se figur 2:4. 
Två nya kollektiv trafik linjer föreslås i ut veck lings stra-
tegin: dels Hylte bruk-Lan de ryd, vilken länkar samman 
Hyl te bruk med Halmstad-Nässjö ba nan mot nordost 
och Landeryd med servicen i central orten; dels Ulla-
red-Kin na red-Hyl te bruk vilken syftar till att koppla 
sam man två kompletterande lo kala arbets mark nad er, 
se ka pi  tel 2.1 avsnitt Stör re åtgärder.

Allmän anropsstyrd trafik. Närtrafik kan användas 
var dagar under dagtid av personer som bor eller vis-
tas varaktigt på en plats i Halland och som har läng re 
än två kilometer till en hållplats eller om det från den 
närmaste hållplatsen inte går någon linje trafik inom 
en timme från önskad avresetid. Kunden blir hämtad 
hemma och körd till närmaste samhälle med affär och 
där möjlighet finns att ta sig vidare med all män kol-
lek tiv trafik. Trafiken sam planeras med den sär skilda 
an ropsstyrda kollektivtrafiken, se nedan. Det finns 
ock så an rops styrd linje trafik på busslinjer där under-
lag et för busstrafik är litet och trafik en kan ut föras 
med småfordon. I Hylte finns ett par anrops styrda 
dub bel turer på linje 431 utöver de ordinarie turerna. 
Tra fiken utförs enligt tidtabell men först efter beställ-
ning. 

Särskild kollektivtrafik
Särskild kollektivtrafik är trafik som till handahålls 
kund er efter någon form av myndighets beslut. Hos 
Hal lands trafiken finns sär skild kollektivtrafik i form 
av skol skjuts ar, färdtjänst och sjukresor. Färdtjänst 
och sjukresor utförs med an rops styrd trafik, medan 
skol skjuts utförs med schema lagd trafik. 

Skolskjuts. Det är kommunen som är ansvarig för fi-
nan sieringen av skolskjutsar och den individu ella be-
hovs prövningen. I Halland samordnas skol skjuts tra-
fik en i möjligaste mån med linjetrafiken, eller så han-
teras den med mindre taxi fordon. Öppna skol skjuts ar, 
det vill säga skol skjuts tra fik  som är till gäng lig för all-
män heten på skol resandets villkor, kan vara ett komp-
lement till när tra fik i gles befolkade delar som idag 
saknar en väl ut byggd kol lek tiv trafik. Genom all mänt 

tillgängliga skol skjuts ar skulle ett eventuellt rese behov 
för linjetrafik samtidigt kunna iden tifieras.

Särskild anropsstyrd trafik. Den särskilda delen av den 
anropsstyrda trafiken om fattar färdtjänst och sjuk res-
or och är öppen för kund er först efter att beslut fat-
tats om rätten till färdtjänst. Färdtjänstens öp pet tid er 
utgår från den allmänna kol lektivtrafiken och kan an-
vändas av den som har särskilda behov efter be slut av 
Region Halland. Sjuk resor prövas från fall till fall och 
ska utföras med det för samhället bil lig as te färdsättet 
vilket avgörs av vård personal. Färd tjänst och sjukresor 
sam planeras med övrig an rops styrd trafik.

Kollektivtrafik på landsbygden
Utanför stråken. Eftersom över fyra femtedelar av kol-
lek tiv tra fik resandet sker i storstadsregionerna, sam-
ti digt som en tredjedel av Sveriges befolkning bor på 
lands bygden, är det viktigt att skapa möjligheter för 
omställning mot ett mer hållbart resande även här. 
Det behövs utvecklade former för en attraktiv kol lek-
tiv trafik utanför de stora stråken, inte bara för att nå 
arbete, studier och service på ett mer håll bart sätt än 
idag, utan också för att människor som inte är bil bur-
na ska ha möjlighet att bo på landet. 

Delad mobilitet. Traditionell kollektivtrafik med sto-
ra bussar i linjetrafik passar sämre och är svårare att 
finan siera i områden där resande underlagen är små 
och avstånden stora. Därför behöver nya synsätt och 
nya former av kollektivresande som är bättre an pas-
sade för glesbygd utvecklas. Det handlar till exempel 
om bilpooler, samåkning, delning och ut hyr ning av 
bilar, lånecyklar och taxilik nande tjänster, så kallad 
delad mobilitet. För att den här typen av tjänst er ska 
kunna växa krävs samordning med övrig kol lek tiv-
trafik, anpassning till lokala förhållanden och ar bete 
med att få människor att faktiskt vilja och känna sig 
trygga med att använda delade trans portmedel. 

Självkörande bilar. Kraftfullare datorer har möjlig-
gjort utvecklingen av självkörande fordon som redan 
blivit verklighet, om än i liten skala. Själv kö ran de bil-
ar är både säkrare och mer miljövänliga än van liga 
bil ar, och kommer inte påverka bara privat bi lis m en, 
utan även leda till att det utvecklas nya form er av rese-
tjänster inom kollektiv trafiken. Möjlig het en att köra 
kol lektivtrafik förarlöst kommer bland annat krafigt 
sänka kost nad en för lågintensiv kol lek tivtrafik. 

Samordning. För att få ett högre utnyttjande av den 
kollek tiv trafik som redan finns idag, behöver trafiken 
sam ordas betydligt bättre över läns gränser och an pas-
sas efter de funktionella behov som finns. I Halland 
där trans portpolitiskt fokus överlag ligger på de nord-
sydliga för bin del serna58, är detta särskilt ange läget 
över läns gräns erna i öster. Det är viktigt att de lokala 
funk tionella regionerna blir bättre samordnade om 
trans portsystemet ska bli bätt re använt och långsiktigt 
hållbart. 

58 Se Region Halland 2016a.
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Kombinera med cykel. För att underlätta för kombi-
nerat resande mellan kollektivtrafik och cykel, behö-
ver dels säkra cykelvägar och cykelparkeringar vid 
håll platser och bytespunkter byggas, dels möjligheten 
att ta med cyklar i kollektivtrafiken förbättras, se av-
snitt Gång och cykelresor nedan.

Kombinera med bil. Bilen kommer fortsatt vara viktig 
som transportmedel på landsbygden, sär skilt vintertid, 
men genom bra kvalitet på anslutande vägar och bra 
bytespunkter kan den längre delen av resan göras kol-
lek tivt. Sådana kombinerade färdsätt förstärker ock så 
resandeunderlagen för kollektivtrafik och bidrar till ett 
hållbart transportsystem, se avsnitt Bilresor nedan. 

Gång- och cykelresor
Gångtrafik. Att ta sig fram till fots utgör cirka 20 pro-
cent av alla resor. Gånghastigheten brukar be räknas 
till fem till sju kilometer per timme. Gång domi ne rar 
på korta avstånd för att sedan avta vid cir ka två kilo-
meter. En tredjedel av alla bilresor är kort are än tre 
kilo meter varför dessa i många fall kan er sättas med 
att man går istället. För att främja ökad gång tra fik bör 

den bebyggda miljön planeras så att dag liga mål punkt-
er kan nås till fots. Vissa miljöer bju der in till att pro-
me nera mer än andra, till exempel bil fria områden, 
gårds gator och stråk längs vatten. En tät are bebyg-
gel se ökar också förutsättningarna för att fär das till 
fots. Andra åtgärder som stimulerar ett ökat gående är 
tryg ga och tilltalande miljöer samt bra möj lig het er att 
sitta ner för vila och av kopp ling. Gång vägar ska vara 
integrerade i be byg gel sen, vara gena och inte inne bä ra 
någon större om väg i för hållande till fågel väg en mel-
lan start- och mål punkt.

Cykeltrafik. Cykeln är en viktig del av ett hållbart 
transport sys tem. Den ökar människors rör lighet och 
bidrar till att på ett enkelt och kostnads effektivt sätt 
öka till gäng lig het till arbetet, skola, fri tids aktiviter, 
service eller som ett medel för rekrea tion och turism. 
Själva cykeln liksom digitala stöd verk tyg och tjänst-
er för cykling är i kraftig utveckling. El cyklar, ligg-
cyklar, velomobiler, vikcyklar och last cyklar fyller 
olika funktioner, och ny teknik som till exempel auto-
ma tiska bromssystem för motorfordon som känner 
av och bromsar för cyklister, ökar säker heten för cyk-

Figur 3:9. Cykeltrafik. Karta 20190922, Pernilla Jacobsson.
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lister. Den snabba utvecklingen av el cyk lar möjlig gör 
cykelpendling över längre sträckor. 

Cykelpendling. Det finns potential att öka skol- och 
arbets pendlingen med cykel, främst i tätorter och mel-
lan tätorterna. I Hylte har så mycket som en tredjedel 
av invånarna potential att cykla till arbetet inom 30 
minuter.59 Det tar ungefär en halvtimme att cykla 8-10 
kilometer med vanlig cykel. Me del has tig het för var-
dags cyk ling är 15-20 kilometer per timme med van-
lig cykel och 25-30 kilometer per tim me med el cy-
kel60. Det genom snitt liga arbets pend lings av stånd et 
med elcykel är 1,5 gång er så stort som med vanlig cy-
kel61, vilket gör att man på en halvtimme istäl let kom-
mer 12-15 kilometer med elcykel. De flesta tät ort er i 
kommunen ligger inom detta avstånd från var andra. 
Elcyklar finns i olika klasser, där snabb el cykeln som 
har högre motoreffekt kan komma upp i 45 kilo meter 
per timme62. Med den hastigheten kan man cykla mel-
lan Hyltebruk och Unnaryd på ungefär en halv timme.

Infrastruktur. För att kunna cykla snabbt och säkert 
behövs en bra cykel infra struktur som planeras utifrån 
sina egna förutsätt ning ar som färd medel. Fokus bör 
ligga på att skapa lätt fram kom liga och trafiksäkra 
cykelvägar och kraf tigt förbättra till gäng lig heten för 
var dags- och skol pend ling. Viktiga faktorer för en 
ökad vardags cykling är:

§	Sammanhängande, separerade, gena cykelbanor fria 
från hinder

§	Prioriterade övergångar i förhållande till övrig trafik
§	Bra underhåll av cykelbanor
§	Trygg cykelparkering vid målpunkter och/eller 

möjlighet att ta med cykel på bussen eller tåget
§	God färdvägsmiljö

Cykelplan. Det krävs investeringar och en genom tänkt 
cykelplanering för att utveckla cykelinfra strukturen i 
kommunen. Vilka prioriteringar som behöver göras 
be höver redas ut genom att en cykelplan tas fram, med 
målet att skapa sammanhängande och gena stråk med 
god tillgänglighet, trafiksäkerhet och en enhetlig ut-
form ningsstandard. I plan en bör man skilja på prio ri-
te rade mål punkter och stråk för vardagspendling, och 
på rekreations cyk ling. Planen kan vara fristående eller 
en del av en övergripande trafikstrategi kopplad till 
översiktsplanen.

Prioriterade målpunkter i tätorter. De målpunkter som 
i första hand bör förses med god cykelinfrastruktur är:

§	Bytespunkter för kollektivtrafik i Hyltebruk, Torup, 
Unnaryd, Kinnared, Landeryd och Rydöbruk 

§	Skolor
§	Fritids- och serviceanläggningar, t.ex. idrottsplatser, 

ridskolor, livsmedelsbutiker

59 Med elykel ökar andelen från 33 till 41 procent. 67 procent av eleverna i 
åk 46 bor inom 3 kilometer från skolan i Hylte. Region Halland 2019a.
60 Trafikverket 2014b, Trivector 2016.
61 Trafikverket 2014b.
62 Snabbelcykel har en åldersgräns på 15 år och kräver moped eller 
traktorkörkort. Trivector 2016.

§	Större bostads områden
§	Större arbetsplatser och områden med personal-

intensiva verksamheter

Huvudcykelled. Utbyggnad av cykel stråk av hög kva-
li tet för snabb cykling behöver ut veck las mellan kom-
munens tätorter, och till vik tiga bytespunkter i stråk-
ens noder, se figur 3:9. Prioriteringen styrs av behov 
(befolk ning) och insatsens storlek (cykelbanans längd):

§	Torup-Rydöbruk, cirka 4 kilometer
§	Rydöbruk-Hyltebruk, cirka 9 kilometer
§	Torup-Kinnared, cirka 9 kilometer 
§	Unnaryd-Hyltebruk, cirka 25 kilometer
§	Landeryd-Hyltebruk, cirka 10 kilometer
§	Kinnared-Hyltebruk, cirka 11 kilometer

Cykellänkar mellan bytespunkt och ort i stråknära 
läge. Stråk ens noder behöver också successivt kopplas 
sam man med intilliggande orter som ligger stråknära. 
Det gäller främst noderna vid Frös lida, Långa ryd, 
Boarp, Gräshult/Vare och Färgaryd/Nissaryd/Byås, se 
figur 3:9.

Rekreationscykelstråk. Cykelturismen har ökat de se-
naste åren och allt fler väljer cykeln som färdmedel på 
se mes tern. Det finns flera fina cykelleder i kom mun-
en såsom Hylteslingan, Femsjö/Färgen sjö leden, Släkt-
led en och Unnen runt, se figur 3:9. Dessa går dock i 
många fall i blandad trafik på vägar med höga has tig-
heter och kan behöva ses över med avseende på tra  fik-
säkerhet. De kan också behöva kompletteras med fler 
sträckor, se figur 3:9, och med länkar till vik tiga mål-
punkter för besökare, sås om cam ping  platser, na tur-
reser vat och badplatser, till ex em pel Valls  näs cam ping 
och Skärshult badplats. Färd vägs miljön är extra viktig 
när det gäller rekreations cykel  stråk.

Trafiksäkerhet. Trafikmiljön för oskyddade trafikanter 
ska vara trygg och säker. Målet är att ingen ska dödas 
eller skadas allvarligt i trafiken, men olyckstalen för 
fotgängare och cyklister är fortfarande höga. Varje år 
inträffar drygt 10 000 cykel olyckor i land et, varav cir-
ka 2 000 cyk list er får bestående men. De flesta olyck-
orna sker inom tätbebyggt områ de på gång- och cykel-
banor. 40 procent av alla cykel olyckor kan man kopp-
la till brist i drift och underhåll. Fot gängar olyck or 
där något fordon varit involverat or sa kar unge fär 50 
döds olyckor och 300 svårt ska dade varje år, medan 
singel olyckor orsakar över hundra döds fall per år63. 
Tre fjär de delar av fotgängarolyckor beror på dålig 
snö röj ning och halkbekämpning. Andra or sak er är hö-
ga trot to ar kanter, gropar, asfaltkanter och hinder av 
olika slag. Viktiga åtgärder är:

§	Separering av oskyddade trafikanter från biltrafik, 
och avskiljda fält för gång och cykel vid viktiga pen-
del cykel stråk 

§	Sänkt hastighet till 30 kilometer per timme vid 
gång- och cykel passager, och vid blandad trafik

§	Bra röjning och underhåll av gång- och cykelbanor

63 År 2013, MSB 2014c.
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Bilresor
Tillgänglighet. Biltrafiken utgör den största delen av 
alla personresor64. I Hylte görs drygt 70 procent av 
alla resor med bil, och bilen kommer fortsatt vara en 
viktig del av resandet. Särskilt utanför stråken har bil-
en stor betydelse för tillgänglig heten, och där är kon-
kurrensen om utrymmet inte lika stort som i tät orter 
och på vägarna i stråken där bussar, godstransporter 
och snabb cykeltrafik behöver utrymme. 

Snabb tek nikutveckling. Bilen som fordon är under 
kraf tig utveckling, vilket också förändrar vårt sätt att 
an vän da bilen på. Ef fek tiv are fordon och fossilfria 
bräns len minskar miljöbelastningen, och själv köran de 
bilar, kolonnkörning i de större stråken och be gräns-
ningar för bilkörande i städ er na kom mer för änd ra 
våra res vanor. Störst och snabb ast för änd ring kom mer 
vi för modligen se i städ erna där den egna bil en håller 
på att fasas ut till förmån för kol lek tiv tra fik, låne bilar 
och bilpooler. På landsbygden där bo städer och olika 

64 Biltrafiken utgör drygt 70 procent av alla personresor i Hylte, och över 
hälften i landet som helhet, RVU Sverige, tabell 5 och 6, Trafikanalys 2017a 
och  RVU Halland, WSP 2014. 

funktioner ligger mer utspridda, kom mer bilen även 
fortsättningsvis ha en viktig funktion för till gäng lig-
heten, men även här kommer an vänd ning en av bilen 
för ändras. Det kommer bli mind re attrak tivt att ta 
med sig bilen ut på de stora stråken och till städerna, 
och självgående fordon möj lig gör nya lös ning ar för in-
di viduella och kollektiva trans port er. El- och bränsle-
cells bilar ger renare och tystare for don, men ställer 
också krav på investeringar i hem met, längs med väg-
ar na och på sättet vi produ cerar och dist ri bue rar el 
och bränsle på.65 

Väginfrastruktur. Kvaliteten på väginfrastrukturen är 
avgörande för tillgänglighet, framkomlighet och tra-
fik säkerhet för resor med bil, men också för andra 
färd sätt. Vägnätet består av allmänna vägar där stat en 
eller kommunen ansvarar för in ves teringar och under-
håll, och av enskilda vägar där vägföreningar eller en-
skilda markägare har ansvar för väghållningen. 

Fyrstegsprincipen. Vid planering av åtgärder i väg-
infra struk turen använder Trafik verk et planering en-

65 Se till exempel Trafikverket 2015a, KTH 2013 och Dagens industri 2017.

Figur 3:10. Transportinfrastruktur. Karta 20190830, Pernilla Jacobsson.
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ligt den så kal lade fyr stegs prin cip en för att hushålla 
med resurser och mins ka trans port systemets miljö på-
ver kan. Den går ut på att steg för steg analysera hur 
ett tra fikproblem kan lösas ge nom olika styrmedel, 
drift och underhåll, mindre in ves teringar eller andra 
åt gärder för att för bättra an vänd ningen av befintlig 
infra struktur, innan man väljer att bygga ny.

Nationellt prioriterat vägnät. Som underlag för åt-
gärd er och prioriteringar, har Trafikverket tagit initia-
tiv till att peka ut vilka vägar som är viktigast för na-
tio nell och regional tillgänglighet. I det funktionellt 
prio ri te rade vägnätet i Hylte kommun är väg 26 ut pe-
kad för såväl kollektivtrafik, gods och dagliga person-
resor med bil, och väg 150 för gods och dag liga per-
son resor med bil. När tätorterna växer är målet att 
detta ska ske utan att det funktionellt prio ri te rade väg-
nät et byggs in, får en begränsad fram kom lig het eller 
sämre trafiksäkerhet. I Hylte kan fram för allt ut bygg-
nad i Hyltebruk (utredningsområde för volym han del/
verk sam het er vid södra infarten) med föra en kon flikt 
med vägintresset, vilket till exempel kan kräva om-
bygg nad av anslut ning vid väg 26, plan skilda över-
gång ar eller annat, beroende på verk sam het ernas ka-
rak tär. Planering i anslutning till väg 26 och 150 ska 
all tid ske i nära samråd med Trafikverket.

Lokalt prioriterat vägnät för persontrafik. Det är vär-
de fullt att också identifiera vilka vägar som är av vä-
sent ligt all mänt intresse för den lokala tillgänglig het-
en ur ett resan de perspektiv. När fokus flyttas från att 
an vän da bilen hela vägen till destinationen till att ta 
den till en bytes punkt för att där åka vidare med kol-
lek tiv trafik, kan trafikflödena och behoven av stan-
dard på vägarna kom ma att för ändras. De vägar som 
är av väsentligt all mänt intresse för den lokala till-
gäng lig heten för per sonresor, pekas i över sikts planen 
ut som lokalt prio ri te rade vägar för person trafik, och 
ingår som en del av det lokalt prioriterade väg nätet, 
se figur 3:10. Priori te ring en utgår från dagens per son-
tra fik flöden och från behovet av högkvalitativa länk-
ar mellan orter utan för stråken och bytespunkter för 
kol lek tiv trafik i stråken, se struktur bild figur 2:3. I 
det prio ri te rade vägnätet att det särskilt vik tigt att 
väg ar na håller hög standard med avseende på fram-
kom lig het och tra fik säker het för olika trafik slag66. 
Övriga väg ar behöver också hålla god standard för 
att trans port sys tem et ska fungera bra i alla delar av 
kom mun en. Liksom för det nationellt prioriterade 
vägnätet är det därför viktigt att undvika byggnation 
som påverkar fram komlighet och tra fik säkerhet på 
vägarna. Plane ring i anslutning till statlig väg ska 
alltid ske i nära sam råd med Trafikverket.

Godstransporter
Varor behöver transporteras. Godstransporterna har 
stor betydelse för samhället, inte minst ur ett eko no-
miskt perspektiv. Transporterna av varor gör det möj-

66 I Bexet är den allmänna vägen mellan Skoga och Bexet utpekad som 
lokalt prioriterad väg. Mellan Hyltebruk och Bexet är dock den enskilda vägen 
över Sonhult närmare, och ett bättre alternativ skulle därför vara att se över 
möjligheten att överföra denna till allmän väg.

ligt att producera och sätta sam man varor på andra 
ställen än där de används, vilket är en grund för ut sätt-
ning för många av företagen i kom munen och de ar-
bets tillfällen som därigenom skapas. De är också en 
förut sätt ning för att få till gång till matvaror i butiken 
eller serviceboendet, och för att till exempel be ställa 
varor på nätet.

JustinTime. Allt mer gods fraktas längre sträckor 
och med allt snä vare tids marginaler, och det är vanligt 
att man arbe tar med mycket korta ställtider, där varor 
pro du ce  ras och levereras i precis den mängd och vid 
den tid punkt som de behövs, så kallad Just-in-Time. 
Det blir då avgörande för konkurrenskraften att trans-
port erna är pålitliga och snabba.

Ökat transportarbete. Sam mantaget förväntas dubbelt 
så mycket gods be hö va hanteras och transporteras till 
2050, framför allt på grund av att de internationella 
godsströmmarna förväntas öka mycket kraftigt67. Den 
totala tillväxttakten för in ri kes godstransporter på 
väg, bedöms öka med 1,8 pro cent, och på järnväg 1,6 
pro cent fram till år 204068. Till sammans med ök ning-
en av personresorna inne bär det att trycket på vägar 
och banor generellt ökar, och att förut sätt ning arna 
för re sor och transporter för säm ras om inte transport-
infra struk tur ens kapa citet för stärks. 

Miljöpåverkan. Cirka en tredjedel av utsläppen av 
växt husgaser från vägtrafik kommer från gods trans-
port er. Sedan 1990 har de tunga lastbilarnas69 totala 
ut släpp av koldioxidekvivalenter ökat med cirka 20 
pro cent, medan utsläpp av partiklar och kvä ve oxid-
er har minskat. Under samma tid har de sam man lag-
da ut släppen från lätta lastbilar för dubb lats och är nu 
näs tan hälften så stora som utsläppen från de tunga 
lastbilarna. Lastbilstransporternas öka de ut släpp beror 
dels på att de tunga lastbilarnas lastvikt ökar, dels på 
att antalet lätta last bilar ökar kraftigt. Det finns unge-
fär sex gånger fler lätta lastbil ar än tunga. Medan 
antalet tunga last bil ar na inte bli vit fler, har de lätta 
last bilarna mer än för dubb lats se dan 1990-talet.70 För 
att nå klimatmålen be hö ver gods trans porternas miljö-
be lastning minska, ge nom reg le ring av kol di oxid ut-
släpp, effektivare for don och effek ti vare transporter, 
till exempel genom ökad stor drift och samordning av 
befintlig kapacitet.71

Samma utrymme. Godstransporterna sker i hög ut-
sträck ning där människor finns, på samma gator och 
vägar som bilar, buss ar, cyklar och fotgängare. Gods-
trafikens behov av att komma fram till för litligt och 
effek tivt, kan ibland stå i konflikt med motsvarande 
behov för övriga trans portslag. Detta ställer höga krav 
på trans port infrastrukturen, både vad gäller fram kom-
lighet och trafiksäkerhet. En del av trans porterna be-
står också av farligt gods, vilket ställer särskilda krav, 
se kapitel 8.2 Miljörisker.

67 Underlag godstransporter, Trafikverket 2012b.
68 Prognos godstranporter, Trafikverket 2016b.
69 Tunga lastbilar har en totalvikt på minst 3,5 ton. 
70 Vägtrafiken släppte ut 17,1 miljoner ton koldioxid år 2013 varav gods på 
väg stod för cirka en tredjedel. Trafikanalys 2015b.
71 Trafikverket 2012b.
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Lokalt prioriterade vägar för godstrafik. Utöver de na-
tio nellt prioriterade vägarna (se föregående avsnitt) är 
det viktigt att sär skilt uppmäksamma de mindre vägar 
som länkar det nationella vägarna med orter med stör-
re industri före tag. De vägar som är av väsentligt all-
mänt intresse för den lokala tillgänglig het en för gods-
trans porter och för personresor, pekas i över sikts plan-
en ut som lokalt priori te rade vägar för gods- och per-
son trafik, och in går som en del av det lokalt prio ri te-
ra de vägnätet, se figur 3:10. Priori te ring en utgår från 
dagens gods trafik flöden. För vägar prio ri te rade för bå-
de gods- och persontrafik är kon kur rensen om väg ut-
rymmet sär skilt stor, och särskilda sats ningar kan be-
höva göras för att öka standarden med avseende på 
fram kom lig het och trafiksäkerhet. Prio ri te ringar mel-
lan olika trafikslag kan också behö va göras. Kol lek tiv-
trafik och godstransporter har här högst prio ritet.

Förbifart Torup. I utvecklingsstrategin ingår en större 
infra struktursatsning i två etapper för att avlasta To-
rup från framför allt de tunga godstransporter som 

idag går genom samhället, se kapitel 2.1 avsnitt Större 
åt gärder. Förbifarten som länkar samman väg 26, väg 
728, och väg 150 ger samtidigt kraf tigt förbättrade 
för ut sätt ningar för gods trafiken till och från de stora 
gods in ten siva verksamheterna i framför allt Hylte-
bruk, Kin nared och Brän nögård. Etapp 1 mel lan väg 
150 och 728 har högst prioritet. Förbi fart en redovisas 
i över sikts planen som en infra struk tur sats ning i Karta 
1 och ett ut red nings om råde för kom mu ni kation i Kar-
ta 2. Åt gärden ger fram för allt för bätt rad trafik säker-
het och miljö i cent ra la Torup, och är en för ut sätt ning 
för att kunna ut veck la Torup som boen de ort. 

Riksintresse för väg. Väg 26 (Nissastigen) ingår i det 
nationella stamvägnätet och utgör en viktig för bin del-
se mellan södra Halland, Jönkö pings regionen, Skara-
borg, Värmland och Dalarna.72 Vägen är av särskild 
betydelse för näringslivets trans porter och är ett vik-
tigt pendlingsstråk. I riksintresset ingår ett in fluens om-
råde inom vilket åtgärder som exempelvis ny be byg-

72 Trafikverket 2010b.
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gel se kan påverka eller påverkas av vägens funk tion. 
In flu ensområdets fysiska utbredning från vägen varie-
rar beroende på den geografiska platsen samt vil ken 
typ av åtgärd som ska vidtas. Riksintresset ska skydd-
as mot åtgärder som kan påverka vägens funk tion 
nega tivt och redovisas i översiktsplanen i Karta 3B.

Tågtrafik
Arbets marknadsförstoring. Tågtrafik har en viktig roll 
för ut vecklingen av de framtida transportsystemen, 
dels för den regionala utvecklingen, dels för att mins-
ka trans porternas klimatpåverkan73. För per son resor 
har tågtrafiken framför allt stor betydelse för att korta 
restiderna för längre sträckor, vilket har bli vit allt vik-
tigare i den pågående arbets mark nads för storingen, 
och möjligheten att utveckla kom munen långsiktigt, se 
ka pitel 2.1 avsnitt Regionala samband avgörande.

HalmstadNässjö järnväg går mellan Halm stad och 
Näs sjö via Smålandsstenar och Värnamo, och är idag 
en enkel spårig och oelek tri fierad bana med ma nuell 
klarering. Högsta tillåtna hastighet är 70-120 kilo me-
ter per tim me, till följd av banans bitvis låga stan dard, 
och i dagsläget tra fikeras den med fem dub bel turer per 
vardag74, samt viss gods tra fik. I Vär namo finns an slut-
ning till Jön kö ping och till Kust till kust banan mel-
lan Borås-Göte borg och Väx jö-Kalmar. I Hyl te gör 
tåget uppe håll i Torup, Kin na red och Lande ryd. Per-
son tra fik till Hylte bruk fanns fram till 1957, och mel-
lan 1990-1996, och har fun nits även till Ätran och 
Gisla ved. Under hållet av ba nan har länge varit efter-
satt, och riks intres set är bort tag et för stora delar av 
banan75. Vidare har Re gion Hal land valt att inte peka 
ut den som ett stråk för inter regionala resor76.

Resande. I Halland genom förs cirka 87 000 resor på 
ba nan varje år77. Det långväga resandet och anslut-
ning arna i Näs sjö mot Stockholm prio riteras vid tid-
tabells plane ring, men banan har också betydelse för 
lokalt resande. Pend lingen är starkast mellan Torup 
och Halm stad, men här har tåget stor konkurrens från 
bussen78 som har betydligt hög re turtät het, se kapitel 
2.1 avsnitt Trans port sam band. Tåg et kortar dock res-
tiden med en tred je del, vilket har stor betydelse för 
pendling till och från Hylte inte minst på längre dis-
tanser79. 

Utveckling. Tågtrafiken spelar en stor roll för Hylte 
kommun och för den arbetsmarknads för sto ring som 
efter strä vas. Halmstad-Nässjöbanan är en vik tig länk 
till fram för allt arbets marknaderna i Halmstad och 
Nord västra Skåne, och i Vär namo, Jön kö ping och 
Väx jö, men också till Stock holms re gion en särskilt när 

73 Banverket 2010a.
74 I ett försök att öka antalet resenärer på banan kommer en tre årig satsning 
att genom föras under 20182021, med bland annat åtta dubbelturer istället 
för fem. Projektet kommer sedan utvärderas inför beslut om banans framtid. 
Region Halland 2016a. 
75 Banans status som riksintresse för järnväg togs bort 2008, men kvarstår 
på sträckan HalmstadHyltebruk.
76 Trafikförsörjningsprogram, Region Halland 2016a.
77 År 2015, Kollektivtrafikplan, Hallandstrafiken 2016.
78 Linje 400.
79 Från cirka 45 minuter med buss till 30 minuter med tåg.

hög has tig hets banan via Värna mo fär dig ställts. Den 
kor ri dor som före slagits för den nya Euro pa ba nan 
sam man faller med sträckningen mellan Värnamo och 
Näs sjö på da gens bana, vilken därför kom mer att kun-
na för kortas och istället fungera som en länk mel lan 
Väst kust banan och Europa banan för de orter som lig-
ger längs med banan i Gis la veds, Hylte och Halm stads 
kom mun er. För att främ ja en positiv regional ut veck-
ling i Hallands inland och i an gräns an de län är det 
vik tigt att även trans port möj ligheter i öst-västlig rikt-
ning utvecklas så att de mot svarar dag ens och mor-
gon dagens krav på kom fort, snabb het och ra tio nell 
gods hantering. Stan dard höj ning i form av fjärr blocke-
ring och anpassning till 160 kilo meter per timme är 
särskilt ange lägen80. Banan pe kas i över sikts planen ut 
som Lokalt prioriterad järn väg persontrafik.

Resandeunderlag. Ett stort problem för banans fram-
tida utveck ling är dagens svaga resandeunderlag mel-
lan Halm stad och Värnamo. En vik tig orsak är att ba-
nan inte passerar och/el ler fångar upp Hyltebruk med 
sina drygt 4 000 in vå nare, på sin väg genom kom-
mun en. De svaga re sande underlagen förstärks ock så 
av kon kur rensen från buss linjetrafiken mellan Halm-
stad och Hylte bruk. I ut veck lings stra tegin före slås att 
denna förs över till be fint lig bana, se kapi tel 2.1 av-
snitt Trans port sam band och avsnitt Kol lek tiv resor 
ovan, 

Riksintresse för järnväg. Halmstad-Nässjö järnväg 
är delvis utpekad som riksintresse, se figur 3:11. Del-
en mellan Hylte bruk och Halmstad är av särskild be-
ty delse för den regionala utvecklingen eftersom den 
förbinder Hylte bruk med Västkustbanan. I riks in tres-
set ingår ett in flu ensområde inom vilket åtgärder som 
exempelvis ny bebyggelse kan påverka eller på verkas 
av banans funk tion. Influensområdets fysiska ut bred-
ning från banan varierar beroende på den geo grafiska 
platsen samt vilken typ av åtgärd som ska vid tas. 
Riksintresset ska skyddas mot åtgärder som kan på-
ver ka banans funk tion negativt och redovisas i över-
sikts planen i Karta 3B.

Flygtrafik
Flygplatser. Tillgången till regional flygplats ökar till-
gängligheten till kommunen och bidrar till arbets-
mark nads försto ringen. Halmstad City Airport ligger 
in om en halv till en timmes restid från Hylte och kor-
tar restiderna till framför allt Stockholm. Utöver den 
civila luftfarten finns också militära flygplatser varav 
Hags hults flygbas i Värnamo kommun ligger i Hyltes 
när område. By holma flygbas strax söder om Bolmen 
i Ljung by kom mun avvecklades 2000, men kan even-
tuellt komma att att tas i bruk igen i framtiden. 

Miljöpåverkan. Flyget har stor påverkan på klimat 
och miljö, och flygens utsläpp sker till största delen på 
hög höjd i atmosfären. Det får till följd att utöver kol-
di oxid, bidrar även utsläpp av andra ämnen till att 
flyg ets to ta la påverkan på klimatet är omkring dubbelt 

80 Banverket 2005b.
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så stor som enbart koldioxidutsläppen. Av kol dioxid-
ut släppen från flyget, försvinner ungefär hälften från 
atmo sfären efter cir ka 30 år och en tredjedel för svin-
ner efter några år hund raden. Omkring 20 pro cent av 
all kol di oxid som släpps ut stannar i atmo sfär en i flera 
tusen år. Så även om vi kraftigt be gräns ar utsläppen 
av koldioxid redan idag, kommer klimat effekten av 
utsläpp av kol dioxid fort sätta i många år fram över.81

Influensområden. Närheten till flygplatser innebär 
olika grad av påver kan beroende på avstånd till flyg-
plats en. Kring flyg platser finns influensområden med 
hänsyn till flyg hinder, flygbuller och elektromagnetisk 
strålning. Hylte kom mun berörs av den förstnämnda 
i form av så kal la de MSA-påverkande ytor inom en 
radie om 55 kilo  me ter från Halmstad flygplats och 
46 kilometer från Hags hults flygbas. Den MSA-på-
ver kande ytan för Halm stads flygplats om fattar hela 
kommunen, medan Hagshults endast berör nord-
östra kom mun gränsen mot Jäl lun tofta, se figur 3:11. 
MSA be tyder lägsta sektorhöjd, och är den höjd som 

81 Transportstyrelsen 2017b.

Övergripande planeringsinriktning - Resor och transporter
Planering, byggande och ändrad användning av mark och vattenområden i enlighet med översiktsplanens 
intentioner ska ske enligt följande övergripande inriktning:
§	Lokalisera i första hand ny bebyggelse till stråkens noder och länkade orter för att förbättra resande underlagen 

och kunna erbjuda kollektivtrafik med bra res utbud.
§	Beakta behovet av bytespunkter med hög stan dard och god tillgänglighet för gång, cykel, bil och anslutande 

kollektivtrafik vid planering och byggande i anslutning till dessa.
§	Inkludera kollektivtrafik och gång och cykeltrafik tidigt i planeringen och gör avvägningar så att en hållbar 

transportförsörjning kan uppnås.  

Vägledning mark- och vattenanvändning - Resor och transporter
Planeringsinriktningen preciseras i riktlinjer i kapitel 11.3 Användning - vägledning till karta 2, enligt följande:
§	G2 LÄMPLIGHETSPRÖVNING NY BEBYGGELSE: Bebyggelsefritt avstånd väg; Bebyggelsefritt avstånd järnväg
§	NATIONELLT PRIORITERAD VÄG
§	LOKALT PRIORITERAD VÄG GODS OCH PERSONTRAFIK
§	LOKALT PRIORITERAD VÄG PERSONTRAFIK
§	LOKALT PRIORITERAD JÄRNVÄG PERSONTRAFIK
§	UTREDNINGSOMRÅDE KOMMUNIKATION
§	HUVUDLINJE KOLLEKTIVTRAFIK
§	ÖVRIG LINJE KOLLEKTIVTRAFIK
§	UTREDNINGSOMRÅDE HUVUDCYKELLED
Riktlinjer finns också i kapitel 11.4 Hänsyn - vägledning till karta 3, enligt följande:
§	G7 MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET: Buller och vibrationer från väg och järnväg, Höga objekt
§	RIKSINTRESSE KOMMUNIKATIONER VÄG OCH JÄRNVÄG
§	RIKSINTRESSE KOMMUNIKATIONER LUFTFART
§	RIKSINTRESSE TOTALFÖRSVAR LUFTRUM

Nationella och mellankommunala intressen - Resor och transporter
Se kapitel 9.1 Riksintressen och 9.2 Regionala och mellankommunala frågor.

Förslag på fortsatt arbete - Resor och transporter
Se kapitel 9.3 Genomförande och fortsatt arbete.

ett flyg plan som är på väg ner för att landa säkert 
kan sjunka till innan den slutliga in flygningen tar vid. 
Inom dessa områden kan där för höga byggnadsverk 
kom ma att påverka flyg  trafiken. Alla byggnadsverk 
över 20 meter måste där för flyg hin der prövas av be-
rör da flygplatser och luft farts myn digheter82, se vägled-
ning till Karta 3 - Hän syn, kapitel 11.4.

Riksintresse för luftfart och luftrum. Halmstads flyg-
plats utgör riks intresse för civil luft fart83. Riksintresset 
innebär att flyg plats om rådet och de omgivande influ-
ens områdena ska skyd das med hän syn till flygbuller, 
flyghinder och elekt ro magnetisk stör ning. Hagshults 
flygbas och dess influ ens områden utgör riksintresse 
för mili tärt luft rum och ska skyddas på samma sätt 
som den civila luft fart en84. Se figur 3:11 och kapitel 
9.1 Riksintressen.

82 De luftfartsmyndigheter som kan bli berörda är LFV som äger CNS
utrustning, Trafikverket som bevakar sina riksintressen för civil luftfart och 
Försvarsmakten som bevakar sina riksintressen för militär luftfart.
83 Trafikverket 2010b.
84 Försvarsmakten 2015a.
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3.2 Digital kommunikation
Att kommunicera utan att förflytta sig
Allt är uppkopplat. Digital kommunikation blir allt 
viktigare för sam häl let, och används inom fler och fler 
områden. Förutom att mejla, videochatta, ha webb-
möten, swischa, titta på digi tal-tv och annat som 
vi tar för givet idag, går det att leda pro cess er inom 
industrin och medi cinska opera tioner på dis tans, eller 
att skriva ut en vara med 3D-skri vare. Ut vecklingen 
gör att vi kan ersätta mer och mer av fysiska resor och 
trans porter med digital kom mu ni ka tion och infor ma-
tions överföring. 

Mål och strategier
Sveriges digitala strategi 20171. I rege-
ring ens digitala strategi Ett hållbart digi-
taliserat Sverige – en digitaliserings stra-
tegi anges inriktningen för att nå vision-
en om ett hållbart digitaliserat Sverige. 
Det övergripande målet är att Sverige 
ska vara bäst i världen på att använda 

di gi ta liseringens möjligheter. För att nå det övergri-
pan de målet sätts fem delmål upp om digital kompe-
tens, di gi tal trygghet, digital innovation, digital led-
ning och digi tal infrastruktur.
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HYLTE KOMMUNS ÖVERGRIPANDE DIGITALA 
STRATEGI 2018-2021 – VÅRT SMARTA HYLTE!  

Kommunens övergripande digitala stra
tegi 20182. Kommunens över gripande 
digitala strategi 2018-2021 Vårt smarta 
Hylte syftar till att ta tillvara digi tali se-
ringens möjlig heter för att skapa för ut-
sätt ning ar för medborgare, an ställda och 
besökare att uppleva livskvalitet och 

känna trygghet, delaktig het, stolthet och framtidstro 
på lika villkor som en del av en hållbar utveckling av 
Hylte kommun. 

Sverige helt uppkopplat 2025
– en bredbandsstrategi 

Nationell bredbandsstrategi 20163. 
Regeringens vision är ett helt upp kopp-
lat Sverige 2025, det vill säga att alla ska 
ha till gång till snabbt bredband oavsett 
om man bor i tätort, i små ort, eller i 
glesbygd. På kort sikt är målsättningen 
att 95 procent av alla hushåll och före-

tag bör ha till gång till bredband om minst 100 mega-
bit per sekund redan år 2020. På längre sikt be dö mer 
regeringen att det behövs mål på två om rå den; till gång 
till snabbt bredband i hela Sverige och till sta bi la mo-
bila tjänster av god kvalitet – där ledordet är ”an vänd-
ning utan upplevd begränsning”.

Regional Bredbandsstrategi
för Halland 2015-2020

Regional bredbandsstrategi 20154. Den 
regionala bred bands strategin, syftar till 
att kunna erbjuda 100 pro cent av invå-
nar na bredband till en låg fast kost nad. 
Efter som samhällets digitala tjänster 
ökar i allt snabbare takt har det varit en 

1 Regeringskansliet, 2017j
2 Hylte kommun 2018c.
3 Regeringslansliet 2016b.
4 Region Halland 2015c.

viktig demo kra ti fråga att ut bygg naden når alla och 
anslut ning er bjuds till ett soli da riskt pris. 
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Kommunal bredbandsstrategi 20145. 
Kommunen har i sin bredbands strategi 
angett att alla ska ha möjlighet till minst 
100 megabits per sekund år 2020, för 
att främja den lokala samhällsutveck-
lingen. Tillgång till en väl utbyggd och 
fungerande digital infrastruktur är 

avgörande dels för kommunens attraktionskraft och 
utvecklingspotential, dels för kommunens förmåga att 
leverera information och tjänster till hushåll och 
företag. 

Ett hållbart digitaliserat Sverige
Delmål för en positiv samhällsutveckling. För att nå 
visionen om ett hållbart digi ta li se rat Sverige där alla 
är en del av och har för troende för det digitaliserade 
samhället har fem delmål for mu lerats. Digi tal kompe-
tens innebär att alla ska vara för trogna med digitala 
verktyg och tjänst er och ha för må ga att följa med och 
delta i den digitala ut veck ling en utifrån sina förut sätt-
ningar. Genom digital trygg het ska män niskor, företag 
och organisa tion er känna tillit till och för tro ende i 
använd ningen av digi tala tjänst er och att de är enkla 
att använda. Digital inno va tion innebär att för ut sätt-
ningar för nya eller bättre lös ningar som ger värde 
för miljö, sam hälle, fö re tag och individer skapas och 
sprids. Digi tal led ning pekar på vikten av att verk sam -
heter effek ti vi se ras, utveck las och får högre kvalitet 
genom styr ning, mät ning och upp följ ning. Digital 
infra  struktur lyfter fram bety del sen av att så kallad 
hård och mjuk infra struk tur för bättras och förstärks 
för att data ska kunna transpor te ras så effektivt som 
möjligt. Sam hällsplaneringen på ver kas framför allt av 
målen för digi tal infrastruktur och digi tal innovation, 
dels genom behovet av bredband och annan infra-
struktur för att trans por tera data, dels genom utveck-
lingen av smarta städer och samhällen. 

Ett uppkopplat Hylte
Digital infrastruktur ett måste. Digita liseringen ställer 
krav på tillgång en bra infrastruktur för digital kom-
mu ni kation, i form av bredband6, IT-plattformar och 
digitala tjänster. En snabb uppkoppling har blivit en 
grundläggande för utsätt ning för att män niskor i alla 
åldrar, oavsett kön, bak grund eller hemort ska kunna 
delta i dagens sam hälle. Det är också cent ralt för att 
företagen ska kunna utvecklas. För bo ende och före-
ta gare på lands bygd en är tillgången till snabbt och på-
litligt bred band av gö rande för att kunna bo och verka 
lokalt även i fram tiden. Snabbt bred band gör det möj-
ligt att jobba hem ifrån och att driva företag, att få till-
gång till sam hälls tjänster, banktjänster, tv och telefoni, 
med mera. Särskild uppmärksamhet be hö ver dock 
riktas mot behoven hos de grupper som inte har till-
gång till internet, och de skillnader som finns mellan 

5 Hylte kommun 2014b.
6 Bredband är ett samlingsnamn för en mängd olika tekniker som gör det 
möjligt att ansluta till internet med hög överföringshastighet. 
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olika grupper. Till exempel har färre halländs ka kvin-
nor än män tillgång till internet, liksom färre hallän-
ningar med funktionshinder än övriga7. 

Regional upphandling. Region Halland har som första 
region i Sverige upphandlat en 100-procentig bred-
bands utbyggnad i hela regionen till en fast kost nad8 
för den enskilde. Det innebär att Halland blir det förs-
ta digitaliserade länet i Sverige, där 100 pro cent av 
hus hållen på landsbygden har erbjudits fiber upp kopp-
ling om minst 100 megabits per sekund. 

Bredbandsutbyggnad. Hylte kommun avtalade 2015 
med en privat aktör om utbyggnad av bred band med 
hög över förings kapa ci tet via optisk fiber till att alla 
kom munens invånare och företag. Ut bygg naden är 
långt fram skri den och beräknas vara fär dig byggd 
2020. Tät ort erna har varit först ut, lik som de områ-
den som har haft aktiva fiber för ening ar. Tack vare 
Region Hal lands offensiva bred bands sats ning får alla 
hus håll i kom munen dessutom till gång till fiber till en 
fast anslutningskostnad oavsett var man bor. 

Bredband i planeringen. Bredbandsutbyggnaden bör 
inte ses som en enskild IT-fråga utan som en del i den 
generella samhälls bygg naden och den tillhörande 

7 Kvinnor 89 %, män 95 %. personer med funktionsskillnad 84 %, övriga 
96 %. Region Halland 2018a.
8 Cirka 20 000 kronor.

infrastrukturen. Till gång till en bra digital infra struk-
tur ska därför ingå vid all planlägg ning. Vid bebyg-
gel se utveckling ska fiber nät vara en lika naturlig del 
att beakta som till ex em pel VA och fjärr vär me. Vid all 
pla nering för ut bygg nad eller under håll av gatu- eller 
led nings nät bör möjlig heten till sam ordning med ut-
bygg nad av bred band studeras.

Smarta städer, samhällen och landsbygd
Smart samhällsutveckling. Samhällsbyggan det står in-
för många utmaningar som handlar om att bygga och 
utveckla långsiktigt hållbara samhällen sam tidigt som 
förändringstakten är hög. Arbetsmark nads förstoring, 
klimatförändringar och sociala utma ning ar ställer 
höga krav på nya kunskaper, innovativa lös ningar och 
ökad delaktighet i samhällsplaneringen, samtidigt som 
resurs erna är begränsade. Här kan digi ta liseringen och 
smarta sätt att kommunicera, använ da sensorer, upp -
kopp ling och digitala styrsystem hjälpa oss att skapa 
mil jöer som spar resurser och inspirerar till nya bete-
en den. Digitala plattformar för dialog och dis kus sion 
om hur vi vill utforma vår miljö kan i sin tur bidra till 
mer inkluderande, säkra, motstånds kraftiga och håll-
bara samhällen. Denna utveckling brukar kallas för 
”smarta städer”, men digitaliseringen handlar lika 
myck et om att utveckla nya innovativa lösningar som 
för bättrar förutsättningarna att leva och verka på 
lands bygden. 

Figur 3:12. Digital infrastruktur för kommunikationer är en avgörande förutsättning för att data ska kunna transporteras. Både hård infra
struktur (bredband) och mjuk infrastruktur (lagar, standarder mm) behövs. Källa: Regeringskansliet, 2017j.
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Övergripande planeringsinriktning - Digital kommunikation
Planering, byggande och ändrad användning av mark och vattenområden i enlighet med översiktsplanens 
intentioner ska ske enligt följande övergripande inriktning:
§	Beakta tillgång till digitala infrastruktur i form av fiber vid all planering och byggande.
§	Underlätta och verka för digitalisering och användning av smarta system i planering och byggande.
§	Använd och utveckla inkluderande digitala mötesplattformar för dialog och delaktighet i samhällsbyggandet, för 

att utveckla kunskaper, idéer och tankar kring hur ett hållbart samhälle med hög livskvalitet ska se ut.

Figur 3:13. Digital innovation kan bidra till att lösa samhällets utmaningar och till ett modernt och hållbart samhällsbygge genom att kombi
nera kunskap på nya sätt eller genom att tänka helt nytt. Källa: Regeringskansliet, 2017j.

l everanser och smar ta åter vinningskärl som signa le rar 
när de behöver töm mas är andra exempel på en smart 
teknik utveckling som bara är i sin linda. 

Ett samhälle med livskvalitet. Den smarta tekniken 
utvecklas fort, och kommer att kunna användas på 
allt fler områden i sam hället. Men det viktiga är inte 
teknikutvecklingen i sig, utan vad vi vill använda 
den till. Hur kan vi använda digitaliseringen på ett 
smart sätt för det samhälle vi vill ha, och hur ser det 
sam hället ut? För att forma det krävs en öppen och 
inkluderande dialog och del aktig het i samhälls bygg-
andets stora och små frågor. I slut ändan handlar det 
inte om teknik, utan om livs kva litet, och hur vi med 
gemen samma krafter kan skapa förutsättningar det.

Från självkörande bilar till smarta papperskorgar. 
Den smarta staden är ett samhälle med öppna sinnen. 
Med sensorer kan den se, höra, känna och lukta sig 
till digital information genom att samla stora mängder 
data och analysera den. Ett område där den digitalt 
driv na utvecklingen går fort är trans port om rå det, 
med adaptiva farthållare, ögon avkänning och själv kö-
rande fordon, se kapitel 3.1. Trafiken kan också styras 
om, kollektivtrafiken rutt optimeras, res tid er skyltas i 
realtid och parkeringar övervakas med hjälp av upp-
kopp lade sensorer. Intelli genta elnät är ett annat om-
råde, där elek trisk energi styrs från gene re ring till an-
vänd ning för att jämna ut och minska elanvändning-
en, och belysning anpassas till behov med ljus- eller 
rörelse sen sorer. Kylskåpsavkännare, automatiska mat-
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Bebyggelse i Åker mellan Hyltebruk och Unnaryd. Foto: Hylte kommun Hanneli Dahl.




