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VÄLKOMNA TILL SAMVERKANSMÖTE I LANDERYD  

 

Halmstad-Nässjö järnväg (HNJ)  – behövs den? 
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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE  HYLTE KOMMUN  

 

Ronny Löfquist (S) 

Välkomna! 
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KOMMUNALRÅD GISLAVEDS KOMMUN  

 

Niclas Palmgren (M) 



Hänt sedan sist… 



Avvecklingen… 



Nu är det påskrivit! 
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LANDSHÖVDING HALLAND 

 

Lena Sommestad 
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BITR. REGIONDIREKTÖR REGION HALLAND 

 

Jörgen Preuss 



Resan mot bästa livsplatsen 
- en attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig 
region 



Infrastruktur o kollektivtrafik  

• Infrastruktur och kollektivtrafik är något vi berörs av dagligen. En väl fungerande infrastruktur 
behövs för att  samhällsutvecklingen 

 

• Vårt  uppdrag är att ansvara för den översiktliga och långsiktiga planeringen av infrastruktur och 
kollektivtrafik i Halland. Det innebär att vi utifrån faktorer som befolkningsökning, 
näringslivsutveckling,  vad som händer i omvärlden och hur vi vill att hallänningarna ska kunna 
resa beslutar om de långsiktiga investeringarna som behöver göras. 



Halland i siffror 
• Hallands folkmängd fortsätter att öka. Nu nästan 313 000 personer.  

Förra året ökade Halland med nära 4 000 personer.  
Den inrikes inflyttningen till Halland kommer från Västra Götaland och Småland.  
Den största delen av befolkningsökningen står invandring för.  

• Sysselsättningsutvecklingen på arbetsmarknaden är god. Halland på tredje plats nationellt. Ökat 
med 6,2 procent sedan år 2007.  
Den största ökningen finns i Hallands nordliga kommuner. 

• Utbildningsnivån i Halland ökar. Inrikes inflyttare har i regel högre genomsnittlig utbildningsnivå 
jämfört med det halländska genomsnittet.  

• Halland har ett stabilt och växande näringsliv. Växande branscher är Hälso/Sjukvård, IT/Telekom, 
Företagstjänster och Besöksnäringen. 

• Halland har en växande arbetsmarknad som mer och mer knyts ihop mot en funktionell region 
mellan Göteborg och Malmö.  

• Hallänningarna har god hälsa och lever längst i relation till landet. 



Befolkningsförändring 1950–2010. 
Kommunernas yta är proportionell mot indexet för 

befolkningsförändring 

 

Trenden är 

storstadskoncentration 

Källa: Einar Holm m.fl. Vad ska man ha ett land till? Vinnova 2013  



 

Halland växer! 

 

Befolkningsförändring 

2008-2013 (antal) 



Sysselsättning 

 



Tätortspendling > 50 st 

 
 





Sammanfattning av stråkanalys –  
Halmstad – Nässjö järnväg 

• Ca 11,5 mil långt stråk. 

• Ca  14 600 personer bor i orter längs HNJ, 
många orter är små. 

• Det finns ca 6 900 arbetstillfällen 

• Resandet i Halland är koncentrerat mot 
Halmstad 

 



Analys och slutsatser 
Halmstad – Nässjö järnväg 
• Inte så stort befolkningsunderlag, inte så många arbetstillfällen  

• Resandet i Halland sker in mot Halmstad. 

• Miljövänliga och klimatvänliga godsflöden är viktiga för att klara långsiktig 
hållbarhet  

• Utvecklingen av Hallands hamnar talar för ett ökat flöde i nordostlig riktning 

• Regionintegration viktig  

• Restiden måste minska för att regionintegration ska bli en realitet.  

• Hyltes koppling mot Småland behöver bli bättre 

• Eventuell framtida funktion som förbindelse till höghastighetstation i Värnamo 

• Interregional funktion för resor mot Jönköping, Växjö, Kalmar, Karlskrona 

• Infrastrukturåtgärder behövs  

 

 



Möjliga anslutningsorter från 
Halland 



Halmstad-Nässjö järnväg 

Tänkbar utveckling av trafiken på HNJ 

 

- 2016: oförändrad trafik, 5 dt 

- 2017-2019: utökning med 3 dt till totalt 8 dt 
under en försöksperiod. Avtal mellan berörda 
parter. 

- Interregionalt resande 
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PANELDISKUSSION 

 
Persontrafikens betydelse för tillväxen i vår region 

KARIN SVENSSON SMITH (MP) – riksdagsledamot 

DAG HULTEFORS (M) – regionråd Region Halland 

RUNE BACKLUND (C) – regionråd Region Jönköpings län 

JENS MÖLLER – stf. Regional direktör, Planering Region Syd, Trafikverket 
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VI SAMLAS ÅTER KL. 11.00 

 

Fikapaus 
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SENIOR RÅDGIVARE, SWECO 

 

Tomas Arvidsson 
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VD, STORA ENSO – HYLTE MILL 

 

Håkan Naij 
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KOMMERSIELL CHEF, HALLANDS HAMNAR 

 

Emil Vranjancu 
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PANELDISKUSSION 

 
Godstrafikens framtid på HNJ-banan 

JENNIE NILSSON (S)  – riksdagsledamot 

NICLAS PALMGREN (M) – kommunalråd Gislaveds kommun 

EMIL VRANJANCU – kommersiell chef, Hallands Hamnar 

HÅKAN NAIJ – VD, Stora Enso – Hylte Mill 

JÖRGEN EYRAM – VD, Baneservice Skandinavien AB 
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TACK FÖR IDAG! 

 

Lunch 


