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2. En tydlig utvecklingsstruktur

2.1 Strukturbild
Regionala samband avgörande
Storstadskoncentration. Det ömsesidiga och ökande 
be roendet mellan olika delar av världen1 har resulterat 
i att inte bara lands bygd en utan även mindre städer 
och tätorter tappar folk till de stora tillväxt regi on er-
na. De starka regionerna väx er medan befolk ningen i 
områden som ligger längre bort minskar. Snabba för-
bin delser som ger ökad närhet till de starka regionerna 
har därför blivit den viktigaste till växt faktorn. 

Pendlingen ökar. Därför ökar resandet också kraftigt. 
I Hylte har pendlingen över kommun gränser ökat med 
40 procent de senaste tio åren2. Genom pendling får 
indi vid er bättre tillgång till ut bild ning och en större 
arbets marknad, samtidigt som näringslivet får lättare 
att hitta kompetens, kund grupper och sam arbets part-
ners3. Fler som ar be tar kan på så sätt bo kvar och bo-
sätta sig i kom munen, och fler företag stanna kvar, 
växa och/eller nyetablera. Det finns många faktorer 
som påverkar viljan att pendla, men viktigast är res-
tiden. Viljan att pendla varje dag av tar nästan helt vid 
restider över en timme4.

Kollektivtrafik en förutsättning. Transporternas andel 
av de totala utsläppen av växthusgaser har ökat och 
uppgår nu till över 30 procent i Sverige.5 Trots teknik-
utveckling och större andel fossilfria bränslen kom-
mer utsläppen av koldioxid från transportsektorn att 
fortsätta öka på grund av de ökande transport mängd-
erna. En tro lig utveckling är att det generellt blir dyra-
re att förflytta sig med bil, och att tillgången till  bra 
kollektivtrafik blir en förutsättning för att bosätta sig 
på en plats.6

Förändrat arbetsliv ger nya möjligheter. Sam tidigt hål-
ler arbetslivet på att förändras, genom att tek nik ut-
veck lingen förändrar vårt sätt att bo och arbeta. Allt-
fler yrken blir mer platsobero ende och det blir lättare 
att välja att bo längre bort från arbetsplatsen, pendl a 

1 Vilket följer med globaliseringen och urbaniseringen, se Hylte kommun 
2016b.
2 SCB 2016h. 
3 Sweco 2016a.
4 Västtrafik 2005.
5 32 procent 2015, Naturvårdsverket 2017bc. Se även kapitel 3.1.
6 Region Halland 2016b.

vissa dagar och kommunicera digitalt andra dagar.7 
För Hyltes del skapar detta nya möjlighet er. Genom 
effektivare kommunikationsstruktur för kol lek tiv trafik 
som kortar restiderna till de stora arbets mark nads-
regioner na, kan restider under en och en halv tim me 
uppnås, vilket kan bli attraktivt om man pend lar ett 
par, tre dagar i veckan till eller från ex em pel vis Gö te-
borg eller Öresundsregionen. Att pendla mellan Hylte 
och grannkommunerna blir samtidigt mycket enklare. 

7 Hylte kommun 2016b.

En viktig del av utmaningen att utveckla Hyltes attraktivitet som boende och näringslivs kom
mun är att öka tillgången till en större arbetsmarknadsregion, så att det blir lättare för före tag
en att få tag i den kompetens som behövs och för Hylteborna att få tillgång till fler jobb och 
utvecklingsmöjligheter. Genom snabba kommunikationer i en stark struktur, där bebyggelse, 
kollektivtrafik och service samordnas och förstärker varandra, och med bra länkar till mindre 
orter och landsbygd, förbättras förutsättningarna för utveckling och attraktivitet i hela Hylte. 
Målet är en långsiktig befolkningstillväxt för att behålla en hög servicenivå i hela kommunen. 

Figur 2:1. Det tar idag cirka en och en halv timme att ta sig till Göte
borg, Helsingborg, Jönköping och Växjö med bil. Med en effektivare 
kollektivtrafik kan restiderna med kollektiv trafik bli lika attraktiva.



17 (260)

Utvecklingsstrategi
Integrera arbetsmarknader. Hyltes lång sik tiga befolk-
nings tillväxt, utveckling som boende- och näringslivs-
kom mun och för måga att upprätthål la en hög service 
till sina invånare, är i hög grad be ro ende av hur väl 
integre rade vi lyckas bli med de större arbets mark nad-
erna i framtiden. Avgörande är bra kom mu nika tioner 
både mellan regionerna och mellan olika delar av 
kom mun en. Det re gio nala samarbetet och för mågan 
att tänka förbi kommungränserna i pla ne ring en spelar 
stor roll för att uppnå detta. 

Bygg en stark struktur. En viktig del av utvecklings-
stra tegin är därför att skapa en stark struktur som 
drar nytta av och förstärker läget i region en, på ett 
sätt som hela kommunen kan dra nytta av. Struktur-
bild en i figur 2:3 beskriver vilka kom mu nika tions sam-
band som behöver förstärkas, och de större åtgärder 
som behöver genomföras för att åstadkomma detta. 
Syftet med struktur bilden är att förtyd liga kom mun ens 
prio riteringar både för den egna pla ne ring en och i dia-
log en med andra aktörer och sam ver kans parter. Med 
hjälp av struktur bilden blir det till ex em pel tyd ligt för 
Hal lands trafiken och Tra fik ver k et var kom munen ser 
de störs ta utvecklings möj lig het erna och är beredd att 
gö ra sats ningar. Andra ak tör er som vill bosätta sig 
eller driva verk sam heter i kom munen får också en tyd-
lig signal om kom mun ens långsiktiga intentioner.

Kraftsamla i stråken. Strategiska satsningar i stråken 
ger snabba kommuni ka tion er för människor och var-
or, och förbättrar kraftigt förutsättningarna för att fler 
män niskor och företag kan flytta till och stanna kvar i 
kommunen. Genom komp let te rings trafik i de mindre 
stråk en och genom tänkta länkar till övriga del ar av 
kom munen, för stärks tillgången till bra kom mu ni ka-
tioner inte bara i själva stråken utan i hela kom munen. 

Prioritera kollektivtrafiken. Genom att samordna pla-
neringen för bebyggelse, kol lek tiv tra fik och kom munal 
service kan dessa för stär ka var andra. I huvudstråken 
behöver snab ba kom muni kationer för kollektivtrafik 
och gods prioriteras, genom att väg- och banstan dard-
en suc cessivt höjs och kollek tiv trafiken byggs ut. För 
att öka under lagen för en förbättrad kol lek tiv tra fik, 
be höver till kom mande be byggelse i första hand loka-
li seras till stråkens noder och länkade orter, och ett 
kvali ta tivt stom nät av bytespunkter, kom p let te rings-
tra fik och an slutan de bil- och cykel vägar ut veck las. 
Detta ökar till gäng ligheten och kvar  boende möj lig het-
erna i hela kom munen, inte bara för pendlare utan 
också för unga, äldre och andra grupper utan bil. 

Underlätta en hållbar utveckling. Utmaningen inför 
fram tiden omfattar inte bara att växa befolk nings mäs-
sigt utan också att minska miljö- och klimat på ver kan . 
Genom att skapa förutsättningar för större inflyttning 
och kvar boende som bygger på ökat kollek tivtrafik-

Figur 2:2. Tätorter i Hylte kommun (grön linje) och i grannkommunerna, och de viktigaste kopplingarna mellan dessa. Tätortssymbolerna 
(röda) har en yta som är proportionerlig mot befolkningsmängden. De viktigaste arbetsorterna för Hyltebor, det vill säga de tätorter med 
nettoinpendling från Hylte, är markerade med svart kant, se figur 3:5.
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Figur 2:3. Strukturbild för Hylte kommun. Genom att stärka de snabba kollektivtrafikstråken och länkarna till dessa kan boende och företag i 
hela kommunen dra nytta av en större arbetsmarknadsregion, se avsnitten Transportsamband, Noder och Bebyggelse. Strukturbilden redovisar 
också de större investeringar som behöver göras i infrastruktur och kollektivtrafik för att förstärka utvecklingen, se avsnitt Större åtgärder.

ORT I STRÅK

LÄNKAD ORT 

GLES BEBYGGELSE

Transportsamband     Noder             Bebyggelse                Större åtgärder

resande, kan fler människor och företag bo och verka 
i Hylte utan att belastningen på miljön ökar i mot sva-
ran de grad. Sam tidigt kan kommunen fortsätta hålla 
en hög stan dard på väl färden och den sociala miljön. 
Vik tigt för en hållbar resandeutveckling är att Hylte-
bruk nås av spårbunden trafik. Detta kan upp nås ge-
nom pendel trafik på befintlig bana, eventuellt kom bi-
nerat med att järn vägen länkas sam man mel lan Hylte-
bruk och Lande ryd i ett mer vi sio närt sce nario.

Transportsamband
Transportsambanden i strukturbilden består av tre 
typ er av stråk. Stommen utgörs av huvudstråken som 
komp letteras och förstärks av mindre stråk och länk-
stråk, se figur 2:3. Järnvägen ingår som en del av 
infra strukturen i huvudstråk och mindre stråk, se 
vidare kapitel 3:1.

Huvudstråk
Huvudstråken syftar framför allt till att knyta samman 
kom muner och regioner med var and ra. I struktur bild-
en finns tre huvudstråk ut pe ka de där effek tiva kom-
mu ni kationer för resor och trans port er ska kunna ga-
ran teras. Här prioriteras gods tra fik och snabb kol lek-
tiv tra fik från punkt till punkt med få håll platser och 
hög ser vice. Följande stråk ingår:

Hylte brukHalmstad. Stråket knyter samman Hylte 
kommun med Halmstad, Nordvästra Skåne och Stor-
malmö och är kommunens starkaste stråk. Det utgörs 
av Nissa stigen (väg 26) och Halm stad-Nässjö banan 
som löper paral lellt med var andra. Gods trafik en går 
idag huvud sak ligen på väg och i viss ut sträckning på 
järnväg. Stråket är viktigt för kommunens utveckling 
och arbetspendlingen mellan Halmstad och Hyltebruk 
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är omfattande, se figur 2:4. Det är också ett av de 
stark aste kollektiv trafik stråken i Halland., Mel lan To-
rup och Halmstad finns både tät buss  tra fik och gles 
tåg trafik vilka kon kur re rar både med var andra och 
med per son bils trafik en på väg 26. Tåg tra fik en går 
sällan, men är snabbare än buss trafik en. Det tar 1,3 
gång er så lång tid att åka buss jäm fört med bil, medan 
tåg et går 0,9 gånger fort are än bilen8. Det gör att tåget 
har be tyd ligt bättre för ut sätt ning ar att kon kur rera 
med bilen än bussen har. Kort are res tider till Halmstad 
sän ker också res tid en vidare söder ut på Väst  kust ban-
an, vil ket innebär att en resa Hylte bruk-Helsing borg 
kan komma ner i cirka en och en halv timme. I ut-
veck lings strategin före slås där för att kol lek tiv trafiken 
förs över från väg till be fint lig järn väg mel lan Hyl te-
bruk och Halm stad, vil ket skulle korta res tid er na till 
Nord västra Skåne och Stormalmö med cirka 20 minu-
ter9, se nedan under Större åt gärd er. Det nya rese-
cent rat i Halmstad som kopp lar sam man region- och 
stads bussarna med tåg tra fik en, ger smi diga över gång-
ar mel lan trafik slag en och har kraf tigt för bättrat för-
ut sätt ning arna för till gäng lighet en till HNJ-banan från 
hela Halmstad.

Hylte brukGislaved. Stråket knyter samman Hylte 
kom mun med Växjöregionen, Jönköpingsregionen och 
Stor stockholm, och utgörs av Nissastigen mot Små-
lands stenar och Gislaved. Det går parallellt med To -
rup-Värnamostråket på Halmstad-Näs sjö banan som 
lig ger 3-4 kilometer ifrån, och kon kurre rar del vis med 
det ta, se nedan. Stråket är en viktig godsled, men kol-
lek tivtrafiken över läns gräns en är svag och har en 
mark nadsandel på endast någon procent i för hål lande 
till bil resandet. Viktiga åtgärder i stråket är bättre 
sam ordning av tid tabeller och betalsystem för pend la-
re, ökat turutbud och kampanj er för att öka kol lek tiv-
re sandet. Med dessa åt gärder bedöms kol lek tiv an del-
ar na kunna öka kraftigt, se figur 2:4. 

Hylte brukFalkenberg. Stråket knyter samman Hylte 
kommun med Storgöteborg, och utgörs av väg 150 
mel lan Torup och Falkenberg och Nissa stigen mellan 
Hyl te bruk och Torup. Stråket är en viktig gods led, 
men det finns idag ingen kol lek tivtrafik som för binder 
Hylte med Väst kust banan norrut, trots en rela tivt stor 
pend ling i stråket. Mellan Hyl te bruk och To rup finns 
tät busstrafik, och mellan Årstad och Fal ken berg gles 
buss trafik. Med en snabb buss för bin del se till Falken-
bergs station bedöms pend ling en till och från Fal ken-
berg, Varberg och Stor göte borg öka kraf tigt under 
plan perioden, se nedan under Större åt gärd er och figur 
2:4. Buss för bin del sen skulle också möj lig göra för gym-
na sie elever att stu dera i till exempel Fal ken berg. 

8 Res tids kvoten TorupHalm stad mel lan buss och bil är 1,3 medan den är 
0,9 mel lan tåg och bil. Restid bil TorupHalmstad är 3540 minuter, buss 4550 
minuter och tåg 33 minuter.
9 Restid bil buss/tåg HyltebrukHelsingborg är 128153 minuter, med tåg 
beräknat till cirka 85104 minuter, inklusive 10 minuters väntetid i Halmstad.

Mindre stråk
De mindre stråken syftar till att mata den snabba kol-
lektivtrafiken i huvudstråken med resenärer från nod-
er, länk ade orter och landsbygd, att länka orter utan-
för huvudstråken med servicen i Hyltebruk och att 
länka tätorter utanför huvudstråken med huvud gods-
led erna. Två stråk är regionala, Torup-Vär na mo stråk-
et på Halm stad-Näs sjöbanan och Hylte bruk-Ullared-
stråk et. I de mindre stråken är det vik tigt att trafike-
ring och tidtabeller anpassas till den snabba tra fiken i 
huvud stråken och övriga re gio nala stråk och till lokala 
behov, samt att säkerställa fram kom lig het och trafik-
säkerhet. Föl jande stråk ingår:

TorupVärnamo. Stråket knyter samman Hylte kom-
mun med Jönköpingsregionen och Storstockholm, och 
omfattar Halmstad-Näs sjö banan från Torup via Brän-
nö gård, Kinnared, Lan de ryd, och vidare mot Små-
lands stenar och Värnamo. Bandelen mellan Halm stad 
och To rup ingår i Hyltebruk-Torup-Halm stad stråket, 
se ovan. Stråket går av historiska skäl10 parallellt med 
Hyl te bruk-Gislavedstråket på väg 26, men för långt 
ifrån för att de ska kunna betraktas som ett gemen-
samt stråk. De båda stråken har delvis olika funk tion-
er och hän syn måste därför tas till båda i den fort-
satta plane ring en. I Torup-Värnamostråket går viss 
gods tra fik och gles per son tra fik, se figur 2:4. Banans 
tekniska under håll har länge varit eftersatt och dess 
fram tid är ho tad. Sats ning ar på Markarydsbanan som 
länk mel lan Väst kust banan och Europa ba nan söderut 
kan också vara ett hot mot banans framtid, se kapitel 
3.1. Hylte kom mun menar dock att både banorna på 
sikt behövs för att länka södra Halland med Europa-
banan norr- res pek tive söderut, och för att mins ka 
resor och trans port er på väg. Tåg trafiken spelar en 
stor roll för den arbets mark nads för storing som efter-
strä vas, då den är snabbare, miljö vän ligare och mer 
trafiksäker än andra alternativ. Fram för allt kommer 
dess betydelse som länk till arbets mark nad erna i Vär-
na mo, Jön kö ping, Väx jö, och Stock holms regionen att 
öka när hög has tig hets banan via Värna mo fär dig ställts. 
En viktig för ut sätt ning för utvecklingen av stråket är 
att resan de underlaget blir större. I Hylte kan detta ske 
genom att Hylte bruk kopplas samman med banan via 
befintlig bana. Se även Hyltebruk-Lande ryd nedan och 
figur 2:4. 

Hylte brukUnnaryd. Stråket knyter samman kom mun-
ens två mest arbetsplatstäta orter, och om fattar väg 
870 mellan Unnaryd och Hyltebruk. Det är en viktig 
godsled och arbetspendlingen är stor åt båda håll. 
Stråk et är viktigt för företag ens kom petens för sörj ning-
en framför allt i Unnaryd. Kollek tiv trafiken är dock 
relativt svag idag med en marknads andel på endast 
cirka fyra pro cent i för hål lan de till bilresandet, se figur 
2:4. Sträck an är två mil lång och det tar 1,3 gång er 
så lång tid att åka buss jäm fört med bil11. Viktiga åt-

10 Se kapitel 3.1 avsnitt Kollektivresor.
11 Res tids kvoten UnnarydHyltebruk mel lan buss och bil är 1,31,4. Restid bil 
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gärder för att öka kol lek tiv resan det i stråk et är kort-
are restider, anpassning av tidtabell till skift arbets tider 
och ett ökat tur utbud, till sammans med kam panjer för 
att öka kol lek tiv resan det. För att åstad komma detta 
behöver väg standarden ses över för att säkerställa 
framkomlighet och trafik sä ker het. Stråket har ett stort 
gods flöde och behov av en huvudcykelled, se kapitel 
3:1. Med dessa åt gärder be döms kollek tiv resan det i 
stråket kunna tre dubblas till 2040, se figur 2:4.

HyltebrukLanderyd. Stråket knyter samman Hylte-
bruk med Halmstad-Nässjöbanan och Landeryd med 
kommuncentrum och omfattar väg 730. I stråket går 
en hel del gods trafik men ingen ordi narie kollek tiv tra-
fik12. Stråket syftar till att knyta samman Hyltebruk 

UnnarydHyltebruk är cirka 18 minuter, buss 2027 minuter.
12 Kollektivtrafiklinje med tio dubbelturer finns sedan december 2017 i ett 

med Halmstad-Nässjöbanan mot Jönköping, men ock-
så att knyta samman Lan deryd med ser vi cen i central-
orten. I stråket före slås en buss för bin del se som an pas-
sas till Krösatågens tidtabell och hög tra fik för arbets-
pendling mor gon och kväll, Se även Torup-Värnamo 
ovan och figur 2:4. 

HyltebrukKinnaredUllared. Stråket omfattar vägar-
na 721 mellan Hyltebruk och Kinnared, 728 mellan 
Kinnared och Fegen och 153 mellan Fegen och Ulla-
red. Stråket är en viktig godsled, men har ingen sam-
manhängande kollektivtrafik. I utvecklingsstrategin 
föreslås en fast linje mellan Hyltebruk och Ullared via 
Fegen och Ätran, se nedan under Större åt gärd er och 
figur 2:4. Syftet är ett ömsesidigt utbyte mellan lokala 
arbetsmarknader i inlandet, framför allt genom att 

treårsprojekt.

PENDLINGSSTRÅK
2015

antal pendlare
alla färdsätt

Dagens
kollektivtrafik

2040
antal pendlare  
alla färdsätt

Framtida
kollektivtrafik

HYLTEBRUK-HALMSTAD 
HyltebrukRydöbrukTorupHalmstad
LaholmNordvästra SkåneStormalmö

1 600

Linje 400 på väg 26
180 dubbelturer per vecka
ca 20% av resenärerna
ca 325 000 resor per år

1 980
Från väg till järnväg
ca 40% av resenärerna
ca 535 000 resor per år

HYLTEBRUK-GISLAVED 
HyltebrukGislavedVärnamoVäxjö
JönköpingStorstockholm

730

Linje 432 på väg 26
1035 dubbelturer per vecka
ca 1% av resenärerna
ca 7 600 resor per år

1 120

Samordning, ökat utbud, 
kampanjer
ca 10% av resenärerna
ca 5075 000 resor per år**

HYLTEBRUK-FALKENBERG 
HyltebrukTorupFalkenbergVarberg
Storgöteborg

370

Ingen sammanhängande 
linje 
ca 15% av resenärerna
ca 37 000 resor per år

900
Ny huvudlinje på väg 150
ca 30% av resenärerna
ca 182 000 resor per år

TORUP-VÄRNAMO 
TorupBrännögårdKinnaredLanderyd
VärnamoJönköpingStorstockholm

750

Krösatågen på HNJbanan
32 dubbelturer per vecka
1015% av resenärerna
ca 87 000 resor per år

890

Upprustning, anslutning till 
Hyltebruk, anslutning till 
Europabanan i Värnamo
ca 20% av resenärerna***
ca 121 000 resor per år*

HYLTEBRUK-UNNARYD
HyltebrukUnnaryd

480

Linje 431 på väg 870
55 dubbelturer per vecka
ca 4% av resenärerna
ca 21 000 resor per år

500

Kortare restid, ökat utbud, 
anpassning skift, kampanjer
ca 20% av resenärerna 
ca 67 000 resor per år

HYLTEBRUK-ULLARED 
HyltebrukKinnaredFegenÄtranUllared

180

Ingen sammanhängande 
linje
ca 15% av resenärerna
ca 19 000 resor per år

300
Ny matarlinje på väg 728/153
ca 20% av resenärerna 
ca 41 000 resor per år

HYLTEBRUK-LANDERYD 
HyltebrukLanderyd

110
Ingen linjetrafik
ca 5% av resenärerna
ca 4 000 resor per år

260

Ny matarlinje med buss på 
väg 730 
ca 20% av resenärerna
ca 86 000 resor per år 

      * 121 000 avser antal resor utan anslutning HyltebrukLanderyd, 171 000 avser bussanslutning, varav ingår en tredjedel av resorna från 
      stråket HyltebrukGislaved.
    ** 75 000 avser antal resor med dagens linjenät och 50 000 med bussanslutning HyltebrukLanderyd. I den lägre siffran ingår att en tredje 
      del av resorna går över i stråket TorupVärnamo.
  *** förutsätter anslutning med Hyltebruk. 

Figur 2:4. Pendling och kollektivtrafik 2015 och prognos för 2040, enligt huvudscenario. I scenariot ingår att HalmstadNässjöbanan (HNJ) har 
rus tats upp, att Hyltebruk anslutits till banan med buss eller på annat sätt, och att Europabanan har byggts med station i Värnamo som an slut
er till HNJbanan. I tabellens beräkningsunderlag ingår endast arbetspendling i kolumnen ”antal pendlare”, inte andra resenärer som åker till 
exem pel resor till skolor, service och fritidsändamål. Vid beräkning av ”antal resor per år” 2040 har övriga resenärer räknats in mot svarande 
hälften av arbets pendlarna. Genomfartsresor mellan till exempel HalmstadVärnamo/Gislaved har inte räknats in. Uppgift om antal dubbelturer 
härrör ur Hallands trafikens tidtabeller för september 2017, medan uppgift om antal resor per år 2015 kommer från Kol lek tiv trafikplan Halland 
2017 (Hallands trafiken 2016). För 2040 har antal resor per år beräknats med hänsyn till uppskattad pendlings rikt ning och förändrade mark
nads an delar till följd av omvärldsförändringar och satsningar som genomförs.
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län ka samman arbetsplatserna i Ullared med arbets-
kraft i Hylte kommun, men också tvärtom. Det finns 
förhållandevis få arbetsplatser inom service och handel 
i Hylte kommun, vilka är viktiga som så kallade in-
stegs jobb för till exempel unga och ny an län da i kom-
munen. Samtidigt har verksamheterna i Ulla red behov 
av ett större rekryteringsunderlag för sin kom pe tens-
försörjning. Omvänt har Hylte kommun ett stort ut-
bud av arbetstillfällen inom till exempel till verk nings-
industri som kan komplettera den lokala ar bets mark-
naden i Falkenbergs inland. 

Länkstråk
I utvecklingsstrategin ingår också ett antal länkstråk 
som utgör viktiga kopplingar mellan mindre orter 
utan linjetrafik och bytes punkter för kollek tiv trafik, se 
fi gur 2:3. I länk stråk en kan komp let te rings trafik och 
alter nativa mo bi li tets lös ning ar ut veck las, till exempel 
mini  buss trafik, sam åk ning, sam ord ning med skol-
skjuts ar och själv köran de fordon. På kort sikt är det 
fram för allt trafik säker het och hög framkomlighet för 
bil och cykel som är prio ri terat. Mycket viktigt är att 
ock så bytes punkt erna i stråk en håller hög stan dard, se 
ne dan under Nod er. Det ska vara bekvämt, tryggt och 
sä kert att läm na bilen eller cykeln för att åka vidare 
med kol lek tiv trafik. Se avsnitt Bilresor i kapitel 3.1.

Noder
Noder är bytes punkt er mellan olika trafikslag i stråk-
en, och viktiga för att binda samman olika delar av 
kom mun en med den snabba kollektiv trafiken. I struk-
tur bilden finns tre slags noder som har oli ka roller i 
transportsystemet: noder med rese centrum, noder med 
by tes platser och noder med håll platser.

Nod med resecentrum. I Hylte bruk och Torup möts 
flera olika linjer och ett större antal resenärer byter 
mel lan olika trafikslag. Här behöver bytes punkt erna 
ut formas som rese cent rum med utökad rese närs ser vi-
ce, med till exempel upp värmt vänt utrym me och nära-
liggande service. Det är också viktigt att an slu tan de 
gång- och cykelstråk hål ler hög standard fram till rese-
centrum, och att det finns trygg parkering för både 
cykel och bil, liksom ladd nings sta tion er för el med 
mera. Rese centrum bör ligga cent ralt och samordnas 
med övrig sam hälls- och cent rum utveckling i tätort en. 
I Hylte bruk före slås på lång sikt en fram tida järn vägs-
länk till Lan deryd längs med Nissa stig en, vilket i så 
fall medför ett nytt läge för station och rese centrum. 
Detta bör ligga så nära Bro gatan som möj ligt, så att 
gång- och cykel vägar lätt kan an slu tas till centrum, till 
exempel syd väst om Örna sko lan. Efter som en fram-
tida järn vägs länk lig ger längre fram i tiden, bör ett 
rese centrum tills vidare ut vecklas cent ralt i Hyltebruk, 
före trä des vis vid torget, vil ket i ett senare skede kan 
kny tas samman med ett nytt sta tionsläge. 

Nod med bytesplats har en viktig roll för att länka 
samman omgivande landsbygd med kollektivtrafiken 
i stråken. De är framför allt bytes punkt er mellan 

olika trafikslag och behöver vara attrak tiva och hålla 
hög standard, med till exempel trygg parkering för 
bil och cykel, ladd ningsmöjligheter, säkra över gångs-
ställen, väder skydd at väntutrymme och i möj lig aste 
mån anslutande cykel vägar. Störst är noden i Unna ryd 
där närheten till cent rum ser vicen är viktig men också 
tillgång till cykel vägar och parkering. Övriga noder 
är Kin nared, Lande ryd, Rydöbruk och Långa ryd. Här 
är också bytes funk tion en och till gäng lig het en ge nom 
anslu tan de stråk för gång- och cykel viktiga. Ut veck-
ling av bebyggelse och service bör om möjligt för stär-
kas i anslutning till bytes platserna.

Nod med hållplats. I strukturbilden redovisas sex nod-
er där hållplatser behövs i anslutning till orterna som 
lig ger längs stråk en: Brän nö  gård, Frös lida, Skärs hult, 
Boarp, Vare och Fär garyd/Nissaryd/Byås. Håll plats-
erna är vik ti ga för av- och på stigning till kol lek tiv tra-
fik för nära lig gan de be byg gel se. Utöver ovan nämn-
da noder kom mer ytter li gare håll platser be hövas för 
av- och på stig ning. Exakt var de ska ligga får den fort-
satta kol lek tivtrafik pla ne  ring en ut visa. Väder skydd 
och cykel par kering är mins ta bas standard vid alla 
håll plats er, lik som att an slu tan de gång- och cykel väg ar 
suc ces sivt byggs ut och tra fik  säkras. 

Bebyggelse
Bebyggelsen är i strukturbilden indelad i tre typer: ort-
er i stråk, länkade orter och gles bebyggelse. Denna in-
delning hänger samman med hur bebyggelsen är loka-
liserad i förhållande till stråken, vilket har bety delse 
för hur strategier för kommunikationer, bebyg gelse 
med mera bör utformas för att hela kom munen ska 
för stärkas.

Ort i stråk är tätorter, småorter eller mindre ort er13 
som ligger i eller intill huvudstråk och mindre stråk. 
Ibland går stråket rakt igenom orten som i till ex em-
pel Kinnared, eller så ligger orten en liten bit ifrån, 
som till exempel Långaryd som ligger cirka en till 
två kilo meter från själva bytesplatsen. Alla kom mun-
ens sex tätorter ligger i stråken: Hyltebruk med drygt 
4 100 invåna re, Torup med drygt 1 300, Un na ryd 
med knappt 900, och Landeryd, Rydö bruk och Kin-
na red med 340-410 invånare14. I stråken ligger ock-
så två av tre småorter, Brännögård och Lång ared med 
100-150 invånare, och fem mindre orter, Frös li da, Fär-
garyd/Nissaryd/Byås, Vare, Skärs hult och Bo arp. Ort-
erna i stråken har olika för ut sätt ning ar, men grund-
principerna för be byg gelse ut veck ling en bör vara att 
bebyggelse nära bytes punkter för kol lek tivtrafik i 
stråk en förtätas genom att ny be byg gelse i första hand 
lo kaliseras dit, och att den komp let te ras med funk-
tion er och bostadstyper som saknas, se Satsa på en 

13 Tätorter och småorter enligt SCB 2018. En tätort är enligt denna defini
tion en ort med minst 200 invånare med högst 200 meter mel lan husen. En 
småort har 50199 invånare med högst 150 meter mel lan husen. Mindre orter 
är inget vedertaget begrepp, utan ett mo di fierat urval av samlade bebyggelse
grupper med minst tio bo stä der inom max 150 meter. 
14 Befolkningssiffror för december 2018 enligt den nya tät och småorts
avgränsningen som infördes under hösten 2016. 
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stark struktur nedan. Dess utom behöver gång- och cy-
kel stråk efterhand bygga ut och trygg par ke ring för 
cy kel och bil i an slut ning till bytes platser an ord nas, se 
vi da re under Noder ovan.  

Länkade orter är småorter och mindre orter ut anför 
stråken som är viktiga mål punkterna för an slutning 
till kollek tiv trafik. Härifrån ska man på ett rela tivt 
enkelt sätt kunna ta sig med cykel, bil eller komp let-
terings trafik till närmaste nod för att byta till kol-
lek tiv trafik. Struktur bildens länkade orter är Dräng-
sered, Jällun tofta, Simmarydsnäs, Färda, Jära näs, Hal-
la böke, Ekenäs/Bexet och Fem sjö. Dräng se red är en 
små ort med cirka 100 invånare medan övriga är mind-
re orter. Ny bebyggelse i de länkade orterna ska bidra 
till att förstärka befolk nings utveckling, arbets mark-
nad, kol lek tivtrafik och service i kommunen, och bör 
i första hand lokaliseras så att den förtätar och för-
stärker den befintliga bebyggelsen istället för att sprida 
ut den. På så sätt skapas förutsättningar för framtida 
kol lek tivtrafik. Befintligt små husbestånd bör om möj-
ligt kompletteras med till exempel mark lägen het er och 
servicebostäder för att underlätta för kvar bo ende och 
möjliggöra så kallade flyttkedjor. 

Gles bebyggelse. Bebyggelsen utanför stråken och de 
länkade orterna, ligger mer för sig själv eller samlad i 
byar och är oftast väl anpassad till land skap, kultur- 
och naturmiljö. Till kommande bebyggelse bör 
anpassas till dessa kva li tet er och ska i första hand bi-
dra till att förstärka befolk nings utveck ling, arbets-
mark nad, kollektivtrafik och service i kom mun en. 
Byg gande längre ifrån orterna i stråken och de länk ade 
ort er na innebär att man inte kan räkna med sam ma 
när het till service. Å andra sidan finns andra att rak ti-
vi tets vär den på landsbygden, som till exempel ut sikt, 
ut rym me, närhet till naturen och låg bullernivå. Ge-
nom att bygga i attraktiva lägen på landsbygden på ett 
sätt som underlättar för fastboende förstärks under lag 
för kommunikationer och service i hela kom munen. 

Större åtgärder
I strukturbilden redovisas sex större åtgärder som be-
hö ver prioriteras för att förstärka kommunikationer-
na. De är indelade i tre grupper: infra struktur sats ning-
ar, kollektivtrafiksatsningar och kollektiv trafik om-
lägg ning. Utöver dessa finns ett antal andra förslag på 
åtgärder och fortsatt arbete i översiktsplanen som re-
do visas på andra ställen. De åt gärd er som redovisas 
här är de mest prioriterade i strategin. De är kopplade 
till större kostnader för investeringar och drift, och be-
hö ver i de flesta fall utredas, beslutas och finansieras 
av kommunen och andra aktörer i sam ver kan.

Infrastruktursatsningar 
Förbifart Torup. I Torup går idag tung trafik i stor-
leks ordningen 4-500 lastbilar dagligen genom sam häl-
let, bland annat förbi Torups skola och vattentäkten. 
Framför allt är det gods till och från stora verk sam-
het er i Kinna red, Brän nö gård och Hyltebruk som pas-
se rar på sin väg till och från E6 och hamnar. För att 

kunna ut veckla boen de miljön i Torup behöver ge nom-
farts tra fiken ledas förbi sam häl let, medan kol lek tiv-
trafiken ges ökat ut rym me ge nom samhället. I ut veck-
lings stra te gin ingår en förbi fart norr om Torup som 
genom förs i två etapp  er. Etapp 1 är cirka 800 meter 
lång och för binder väg ar na 150 och 728 och tra fik en 
mel lan Kinnared och E6/Fal ken berg som idag går för-
bi sko lan. Etapp 2 är cirka 1200 meter lång och för-
bin der väg ar na 728 och 26 och trafiken mellan Hylte-
bruk och E6/Falkenberg, lik som mellan Kinnared och 
E6/Halm stad vilken idag går ge nom centrum. Förbi-
farten redo visas i Karta 2 - Användning som Ut red-
nings om råde kom mu ni kation, se kapitel 3.1. 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 bo en de ort.

Kollektivtrafiksatsningar
Linjetrafik HyltebrukTorupFalkenberg. En snabb 
busslinje mel lan Hyltebruk och Falkenbergs station via 
Torup är mycket angelägen för att möjlig göra arbets- 
och stu die utbyte med Falkenberg, Var berg och Stor gö-
te borg. Pendlingen be döms öka kraftigt med före sla-
gen för bin delse, från cirka 370 pendlare idag till cirka 
900 pendlare eller 182 000 resor per år till år 204015. 
Detta ger omgående under lag för linjetrafik under 
hög trafik, vilken successivt byggs ut med trafik hela 
dygnet till 204016, se figur 2:4. Åtgärden ger en kraf-
tigt för bätt rad tillgång till Göteborgsregionens arbets-
mark nad, något som är en nöd vändig förut sätt ning för 
nä rings livets kom pe tens för sörj ning och för kom mun-
ens bo ende attraktivitet. 

Linjetrafik HyltebrukKinnaredUllared. En busslinje 
mellan Hyltebruk och Ullared har en viktig roll för att 
knyta samman de kompletterande arbetsmarknaderna 
i Hyltes och Falkenbergs kommuners inland. Inled-
nings vis före slås en trafikering under högtrafik mor-
gon och kväll, som sedan kan utökas i takt med att 
resan de underlaget väx er. I dagsläget rör sig cirka 180 
pendlare i stråket, vilket ger cirka 19 000 resor per år. 
Resandet bedöms ha potential att öka till 41 000 resor 
per år 204017, se figur 2:4. 

Linjetrafik HyltebrukLanderyd. För att öka resande-
underlaget på Halmstad-Nässjö banan, till gäng lig göra 
servicen i Hyltebruk för Landeryds borna och möjlig-
göra arbets pend ling utan bil, är det viktigt att en kol-
lektiv trafik linje upp rät tas mellan Hyltebruk och Lan-
de ryd. I ett första steg före slås en trafikering som an-
passas till Krösa tågens tidtabell och högtrafik morgon 

15 Beräknat på en ökad pendling i stråket enligt figur 2:4, faktor 1,5 för 
skolelever och andra resenärer, samt en ökad marknadsandel 20152040 från 
15 till 30 procent gentemot bil. 
16 10 resenärer per enkeltur och en turtäthet på 8 dubbelturer 2015, 
utbyggt till 2025 dubbelturer 2040 med 1520 resenärer per enkeltur. 
Hallandstrafiken har på kommunens begäran ut rett en even tuell busslinje 
HyltebrukFalkenberg, där man gjorde be döm ning en att underlaget var för 
litet. Det underlag man använde var base rades på totalt 55 pendlare, i vilket 
inte ingick vidare pendling mot Stor göteborg, Varberg och Falkenbergs omland 
eller övriga rese när er. Hallandstrafiken 2013.
17 Beräknat på en ökad pendling i stråket enligt figur 2:4, faktor 1,5 för 
skolelever och andra resenärer, samt en marknadsandel som 20152040 ökar 
från 15 till 30 procent gentemot bil. 
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och kväll, och kam panjer för ökat resande i samband 
med detta. Med en buss förbindelse som länkar sam-
man Hyl te bruk med Halm stad-Nässjö banan mot Vär-
namo, bedöms an talet kollek tiv trafik resor per år öka 
till cirka 86 000 i slutet av plan perioden. Åt gärd en 
bedöms vara nöd vän dig för att öka resande under laget 
för banan. 

Kollektivtrafikomläggning 
Från väg till järnväg HyltebrukTorupHalm stad. Ge-
nom att föra över kollektivtrafiken mellan Halm stad 
och Hyltebruk från väg till befintlig järn väg, kan res-
tiderna mot Halmstad och Öresunds regi onen kort as 
påtagligt, och andelen som väljer kollektivtrafik istäl-
let för bil minskas. Detta ger i sin tur minskad klimat- 
och miljöpåverkan och färre dödade och ska da de i 
tra fiken18. Busstrafiken mellan Hyltebruk och Halm-
stad har idag 325 000 resenärer per år19, vil ket be-
döms öka till 535 000 till 204020. Till detta kom mer 
de cirka 63 000 resenärer som idag reser med Krösa-
tåg en inom Halm stads och Hylte kom muner21. Detta 
bör ge under lag för unge fär samma turtäthet som med 
dag ens buss under senare delen av plan peri oden22. 
Om lägg ningen kan kräva investeringar i ban stan dard 
och tåg. Se även av snitt Samband med regionala struk-
tur er nedan.

Samband med regionala strukturer
Systemanalys. I den regionala systemanalys23 som ta-
gits fram i arbetet med infra struk turplanen, identi fie-
ras åtta regionala stråk, se figur 2:5. Stråket Halm-
stad/Falken berg-Jön köping motsvarar stråken Hylte-
bruk-Halmstad, Hylte bruk-Gislaved, Hyltebruk-Fal-
ken berg och Torup-Vär na mo i struk tur bilden för Hyl-
te, se figur 2:3.

Trafikförsörjningsprogram. Det regionala trafikför-
sörj nings programmet24 som tar sin utgångspunkt i da-
gens kollektivtrafik, identi fie rar endast ett av dessa 
stråk: Hyltebruk-Halmstad, se figur 2:6. Detta klassas 
jämte Västkuststråket som ett mycket starkt kol lek tiv-
trafikstråk i programmet. I Halland är de nord-syd liga 
för bin del ser na starka, vilket fått till följd att kopp ling-
ar till Små lands länen sak nas helt i pro gram met, in klu-
si ve stråk et Hylte bruk-Gisla ved och Torup-Vär na mo, 
båda vik ti ga i Hyltes ut veck lings stra tegi, se figur 2:3. 
Även det för Hylte strate giskt mycket viktiga stråk-
et Hyltebruk-Falken berg mot Väst kust banan och Stor-
gö te borg sak nas, lik som stråk et Hylte bruk-Ulla red, 
som be döms ha stor betydelse för de regionala arbets-
mark nads rela tion er na i inlandet, se Trans port sam band 
ovan. Dessa för Hylte viktiga stråk är illust re rade med 

18 Se till exempel Regeringskansliet 2017b. 
19 Hallandstrafiken 2017.
20 Beräknat på en ökad pendling i stråket enligt figur 2:4, faktor 1,5 för 
skolelever och andra resenärer, samt en ökad marknadsandel från 30 till 40 
procent gentemot bil. 
21 Hallandstrafiken 2017.
22 4045 resenärer per enkeltur och en turtäthet på 3035 dubbel turer.
23 Transportsystem för en hållbar regio nal utveckling Halland 2035, Region 
Hal land 2016b. 
24 Kollek tivtrafik för en hållbar regional utveckling Halland 2035, Region 
Halland 2016a.

Figur 2:5. Åtta regionala stråk i Halland enligt den regionala system
analysen för transportsystemet (Region Halland 2016b). Det blå 
stråket Halmstad/FalkenbergJönköping berör Hylte kommun. 

Figur 2:6. De regionala kollektivtrafikstråken 2016, enligt Regionalt 
trafikförsörjningsprogram för Halland 20162019 (Region Halland 
2016a). Denna har kompletterats med framtida regionala stråk vik
tiga för Hylte kommun (streckade linjer). I stråket HylteJönköping 
ingår både To rupVärnamo och HyltebrukGislaved.
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streck ade linjer i figur 2:6. I Trafik för sörj nings pro-
gram met anges vi da re att be folk nings underlaget och 
be fint lig arbets pend ling i de hal ländska orterna längs 
Halm stad-Näs sjö banan inte motiverar att bedriva tåg-
tra fik för vardags resande25, och att det så ska förbli. I 
detta ställ nings ta gande vägs inte den ge nerellt ökade 
rör lig heten in, el ler det faktum att tågets kortare restid 
ger po ten tiellt ökade marknads an del ar gentemot mot 
bil en, med ökat kollek tiv trafik resande som följd. Ba-
nan mel lan Halmstad och Hylte bruk finns redan idag 
och Hylte kommun anser att överföring av kollektiv-
tra fik från väg till järn väg för kol lek tiv trafiken i detta 
myck et starka stråk på allvar bör över vägas för en 
lång sik tigt håll bar trafik för sörj ning. 

Satsa på en stark struktur
Utveckla enligt strukturbilden. När åtgärder görs för 
att förstärka stråken och dess länkar, kortas restiderna 
även för de delar som ligger längre ifrån stråken, vilket 
ökar möjligheterna för kvarboende och inflyttning i 
hela kommun en. Genom att utveckla infrastruktur och 
bebyggelse i enlighet med struktur bilden, skapas bättre 
förutsättningar inte bara för orterna i stråken utan 
också för länkade orter och om givande landsbygd. 

Prioritera standarden i stråken. En attraktiv kol lek tiv-
trafik behöver ha god fram kom lighet, hög tur tät het 
och samordnade tid tabeller för att fungera för ar bets-
pendling. Bytespunkterna behöver vara att raktiva och 
det ska vara tryggt och enkelt att byta trans port slag. 
Väg- och banstandard har stor betydelse för effektiva 
kommunikationer i stråk en, och här kan prio rite ring-
ar behöva göras mel lan till exempel olika vägar. Sam-

25 Här behöver de sammanlagda pendlingsflödena längs banan och Nissa
stigen vägas in, inte bara mellan de enskilda orterna, och inkludera också de 
resor som fortsätter på Västkustbanan, idag och med ökad rörlighet och ökade 
marknadsandelar. 

finansiering av extra angelägna åtgärder i trans port-
systemet kan bli nöd vändig för att skynda på ut veck-
lingen.

Gör bytespunkterna attraktiva. Bilen spelar en stor 
roll för möjligheten att bo på landet och kommer att 

göra det även fortsättningsvis. Med attraktiva by tes-
punkter till kollektivtrafiken i stråken, behöver man 
inte ta bilen hela resan, och andel en körda mil kan 
minska totalt sett. På så sätt kan be byg gel se på lands-
bygden förstärka kollek tiv trafik under lagen i stråk en 
och hela kommunen får till gång till en större ar bets-
marknad vilket ökar boende attrak tivi teten, se kapitel 
4 Attraktiva boende- och livs miljöer, och 3 Effektiva 
kommunikationer.

Förstärk resandeunderlagen. För att kollektivtrafiken 
ska vara långsiktigt bärkraftig, är det nödvändigt att 
satsa offensivt och mål medvetet på att förbättra re-
san de underlagen. Ju fler som använder kollektiv tra-
fik en desto högre kan standarden bli. Bostäder behö-
ver byggas i anslut ning till bytespunkterna, men det 
handlar också om att få fler att använda kol lek tiv tra-
fiken istället för bil för längre resor. Investeringar be-
höver också göras för att utveckla centrum- och ute-
mil jöer i anslutning till bytes punkter, och attraktiva 
stråk nära lägen för bo ende kan behöva utvecklas och 
marknadsföras.

Lokalisera ny bebyggelse till stråken. Merparten av 
ny tillkomna bostäder och annan bebyggelse bör loka-
li seras till stråkens knutpunkter och noder, för att 
över siktsplanens intentioner ska uppnås, se kapitel 2.2 
Be folk ningsscenarier. Fokus bör ligga på att planera 
för bostadsbyggande i områden som redan idag kan 
er bjuda tillräckligt bra service med en god eller ut-
veck lingsbar kollektivtrafik där snabb pendling till de 

Figur 2:7. Nissastigen nu och då. Nissastigen (väg 26) har i alla tider varit en pulsåder genom kommunen. Till vänster: Väg 26 söder om Torup, 
foto Hylte kommun Pernilla Jacobsson. Till höger: Nissastigen genom Hyltebruk på 1930talet, nu Gamla Nissastigen, äldre vykort.
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Övergripande planeringsinriktning - Strukturbild
Planering, byggande och ändrad användning av mark och vattenområden i enlighet med översiktsplanens 
intentioner ska ske enligt följande övergripande inriktning:
§	Prioritera utvecklingen av starka stråk enligt strukturbilden för att tillgängliggöra en större arbets marknad, korta 

res och leveranstider för resor och transporter och minska miljöbelastningen till följd av ökande transporter. 
§	Förstärk resandeunderlagen genom att utveckla attraktiva boende och centrummiljöer i enlighet med utvecklings

strategin. Lokalisera merparten av ny bebyggelse till stråkens noder och förstärk landsbygden genom attraktiva 
länkar i stråken. 

§	Bygg tätare, komplettera och förnya befintlig bebyggelse för att korta avstånden och utveckla attrak ti viteten i be
fintliga miljöer.

Vägledning mark- och vattenanvändning - Strukturbild
Planeringsinriktningen preciseras i riktlinjer i kapitel 11.2 Utvecklingsstrategi - vägledning till karta 1, enligt följande:
§	G1 LOKALISERING NY BEBYGGELSE: Lokalisering
§	HUVUDSTRÅK
§	MINDRE STRÅK
§	LÄNKSTRÅK
§	NOD MED RESECENTRUM
§	NOD MED BYTESPUNKT
§	NOD MED HÅLLPLATS
§	ORT I STRÅK
§	LÄNKAD ORT
§	GLES BEBYGGELSE
§	INFRASTRUKTURSATSNING
§	KOLLEKTIVTRAFIKSATSNING
§	KOLLEKTIVTRAFIKOMLÄGGNING

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

Förslag på fortsatt arbete - Strukturbild
Se kapitel 9.3 Genomförande och fortsatt arbete.

sto ra arbetsmarknadsregionerna kan erbjudas. Byg-
gan de längre ifrån stråken och dess länkade orter, in-
ne bär att man inte kan räkna med samma närhet till 
ser vice, men kan vara attraktivt av andra skäl.

Bygg tätare och närmare. Genom att bygga tätare 
och närmare service och kollektivtrafik, minskar av-
stånd en mellan olika funktioner och tillgängligheten 
ökar. Det underlättar för kollektivresande, cykling 
och gång, och gör de tekniska försörjningssystemen 
mer effektiva och robusta. En tätare bebyggelse leder 
också till att offentliga rum blir mer levande. Vad som 
upp fattas som tätt är olika på olika platser och från 

person till person. Utgångspunkterna för all bebyg-
gelse planering bör vara den unika platsens förut sätt-
ning ar och identitet, så att de kvaliteter som gör ett 
om råde attraktivt inte byggs bort. 

Komplettera och förnya befintlig bebyggelse. Komp-
let tera hellre befintliga centrum- och bostadsområden 
med funktioner och bebyggelsetyper som saknas, än 
att bygga helt nya områden. På så sätt blir be byg gel-
sen mindre utspridd, men också mer komplett och 
uppblandad. Det blir lättare att göra enstaka bostads-
till skott och bebyggelsen kan utvecklas successivt i 
takt med efterfrågan.  
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2.2 Befolkningsscenarier
Förutsättningar för att växa
Koncentration. Det finns ett tydligt samband mellan 
tillväxt och be folk ningsstorlek. Befolkningen i Sverige 
har under lång tid koncentrerats till storstadsområden, 
där arbets mark nad och sysselsättningsutbud varit stort 
och varie rat.1

Befolkningstillväxt. Efter den befolkningsnedgång som 
drabbat Hylte och många andra kommuner un der 
lång tid till följd av den urbanisering och stor stads-
kon centrationen som pågår2, har befolk ningen i Hylte 
ökat kraftigt under 2014-2016, till cirka 11 000 in-
vå na re 20163. Ök ning en beror till viss del på födelse -
över skott, men framför allt på stor mottagning av 
nyanlända. Det är viktigt för kommunen att ha en viss 
be folk nings tillväxt för att kunna upprätthålla och ut-
veck la servicen till dem som bor och verkar i kom-
mun  en. Av görande för den fortsatta be folknings ut-
veck ling en kom mer vara hur bra vi blir på att skapa 

1 Tillväxtanalys 2011.
2 Inriktning till ÖP, Hylte kommun 2012.
3 SCB 2017.

för ut sätt ning ar för att behålla gamla och nya Hylte-
bor, och hur väl vi lyckas attrahera nya invånare till 
kom munen. 

Attraktivitet. Den enskilt viktigaste attraktivitets fak-
torn är möj lig heten att kunna nå ett rikt utbud av ar-
bets- och ut veck  lingsmöjligheter. Genom det nya ar-
bets livets möj lig heter (se av snitt 2.1) och ut veck ling av 
en stark struk tur enligt strukturbild en, kan för ut sätt-
ningar ska pas för en långsiktigt högre befolk nings till-
växt än vad som varit möjligt hittills. Hur stor den-
na blir beror på hur kraft fullt och hur snabbt vi age-
rar, men också på olika omvärldsfaktorer som vi har 
svårare att styra.

Långsiktig befolkningstillväxt
Befolkningsmål. Syftet med att formulera planerings-
mål för be folk ningsutvecklingen är att kunna göra 
bedömningar av hur många bostäder som kan behöva 
byggas och vil ken beredskap i övrigt som be hövs för 
att nå önskad ut veckling. I översiktsplanen föreslås tre 
sce narier för fort satta be folk ningsutvecklingen som 
byg ger på sats ningar enligt strukturbilden: ett huvud-
sce  na rio, ett mer offensivt alternativscenario och ett 
visions sce na rio. Utöver detta redovisas ett noll scena-

Figur 2:8. Befolkningsutveckling i Hylte kommun mellan 19902016 och befolkningsscenarier för 20172040, överst som diagram över antal 
in  vånare, mitten som diagram över procentuell förändring och underst som tabell. I verkligen varierar befolkningsutvecklingen betydligt mer 
än i de teoretiska scenarierna. Se också Inriktning för arbetet med ny översiktsplan, Hylte kommun 2016b, avsnitt Befolkning.

HYLTE KOMMUN Nollscenario Huvudscenario Alternativscenario Visionsscenario

Befolkning 2016 11 000 personer 11 000 personer 11 000 personer 11 000 personer

Befolkningens tillväxttakt 2040 0,1 procent per år 0,5 procent per år 0,9 procent per år 1,5 procent per år

Genomsnittlig befolkningstillväxt 20172040 0,2 procent per år 0,4 procent per år 0,9 procent per år 1,5 procent per år

Antal invånare 2040 10 500 personer 12 000 personer 13 200 personer 15 000 personer

Befolkningsökning 20172040 500 personer 1 000 personer 2 200 personer 4 000 personer

Genomsnittlig befolkningsökning 20172040 20 personer per år 40 personer per år 90 personer per år 170 personer per år

Antal nya bostäder till 2040 - 220 bostäder 470 bostäder 1 020 bostäder 1 820 bostäder

Genomsnittligt bostadstillskott 20172040 10 bostäder per år 20 bostäder per år 45 bostäder per år 75 bostäder per år
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Övergripande planeringsinriktning - Befolkningsscenarier
Planering, byggande och ändrad användning av mark och vattenområden i enlighet med översiktsplanens 
intentioner ska ske enligt följande övergripande inriktning:
§	Använd en långsiktig befolkningsutveckling på cirka 0,5 procent per år och en befolkningstillväxt med cirka 1000 

personer till år 2040, som utgångspunkt vid planering, byggande och serviceutbyggnad.
§	Planera för ett bostadstillskott om cirka 470 bostäder till år 2040. Av dessa bör merparten byg gas i stråkens noder 

och länkade orter.

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

rio, som repre senterar bedömd befolknings utveckling 
om över sikts planens intentioner inte genomförs. 

Huvudscenario. Som mål för befolkningsutveck lingen 
i Hylte siktar planeringen på en befolkningstillväxt på 
cirka 0,5 procent per år i slutet av planperioden. Det 
innebär ett invånarantal i kommunen på ca 12 000 år 
2040, en ökning med drygt 1 000 personer jämfört 
med idag. Som jämförelse har Halm stad haft en ge-
nom snittlig befolkningstillväxt på 1,0 procent per år, 
Falkenberg 0,8 och Ljungby 0,2 under de senaste tio 
åren (2005-2015). Huvud scena riot för utsätter kraft-
fulla satsningar på framför allt kol lek tiv trafik, infra-
struktur och byg gande av bostäder i strategiska lägen.

Alternativscenario. Vid ett offensivare sce nario ökar 
befolkningen med cirka 2 200 personer under period-
en, vilket innebär en befolkningstillväxt på cirka 0,9 
procent per år 2040. Scenariot förutsätter att de sats-
ningar som görs kommer till stånd omgående och där-
igenom ger ett mer positivt utfall, till exempel att fler 
unga och nyanlända stannar i kommunen, att före tag-
en får lättare att rekrytera och att fler väljer att bo sät-
ta sig i kommunen.

Visionsscenario. I det mest visionära scenariot ökar 
be folkningen i kommunen med cirka 4 000 personer 
under period en, vilket innebär en befolkningstillväxt 
på cirka 1,5 procent per år 2040. Detta scenario för ut-
sätter, ut över satsningar enligt huvud- och alternativ-
scena rier na, att också Halmstad, som Hylte har den 
starkaste arbetsmarknadsrelationen till, utvecklas 
kraf tigt under pe ri od en och inte kan tillhandahålla bo-
stä der i den omfattning, den takt och till de priser som 
efter frågas.

Nollscenario. Om inga förändringar görs i inrikt ning-
en för den fysiska planeringen, beräknas befolk nings-
till växten fortsätta sjunka något i det långa pers pek-
tiv et, efter en kraftigare utflyttning av ny anlända än i 
huvud scenariot. Befolknings utveck lingen bedöms då 
landa på cirka minus 0,1 år. Det inne bär ett invånar-
antal i kommunen på cirka 10 400 personer år 2040, 
vilket är en minskning med cirka 500 personer jämfört 
med år 2016. 

Bostadsbehov. Med en ökande befolkning behövs ett 
tillskott av bostäder, motsvarande cirka 480 i huvud-
scenariot, cirka 1 020 i alternativscenariot eller cirka 

1 820 i visionsscenariot, räk nat på 2,2 per son er per 
bostad, se figur 2:8. Utöver bostäder be hö ver skolor 
och annan service byggas ut. Om sats ning ar enligt 
över sikts plan ens intentioner uteblir enligt noll scena ri-
ot, be döms befolk ningen istället minska något, vilket 
skulle ge ett över skott på cirka 210 bo städer till år 
2040. Se vidare kapitel 4.3 Bostadsutveckling.

Andelen äldre växer mest. Medellivslängden har ökat 
kraftigt på ett par generationer och hälsan har för-
bätt rats radikalt. Det innebär att andelen äldre ökar 
i snabb takt, vilket förstärks i Hylte av en redan hög 
livs längd, god hälsa och färre unga4. Med dagens ut-
veck ling (nollscenariot) kommer andelen invånare som 
är under 65 år att utgöra 75 procent av befolk ning en 
år 2040, jämfört med 79 procent 2017. Med plan för-
slag ets kraftfulla satsningar på infrastruktur, rik  tat bo-
stads byggande och andra åtgärder som ökar möj lig-
het erna att bo i Hylte och pendla till arbeten i en stör-
re arbetsmarknadsregion, bedöms andelen invå nare 
under 65 istället utgöra cirka 78 pro cent av be folk-
ning en år 2040 (målscenariot).

4 Se Inriktning, Hylte kommun 2016b.

Figur 2:9. Tabell över andel av befolkningen för olika åldersgrupper 
med nuvarande utveckling. Prognosen (efter strecket) har beräknats 
med utgångspunkt från SCB:s prognos för riket, relaterat till Hyltes 
genomsnittliga fördelning under de senaste fem åren. Källa SCB.
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Väg 26 och HalmstadNässjöbanan mellan Spenshult och Fröslida. Foto: Hylte kommun Pernilla Jacobsson.




