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Sammanfattning
Hylte kommun har beretts tillfälle att yttra sig över Kollektivtrafikplan 2023 med utblick 20242025. Hylte kommun ställer sig positiv till Hallandstrafikens förslag gällande omfördelning av
busslinjer i Hylte kommun då effekten av omfördelningen blir ett utökat utbud från Rydöbruk
samt Hyltebruk. Hylte kommun vill även påvisa vårt behov av förbättrad tågtrafik till Halmstad
och busstrafik till Falkenberg och Gislaved.

Ärendet
Hallandstrafiken har remitterat Kollektivtrafikplan 2023 med utblick 2024–2025 till de
halländska kommunerna för yttrande. Hallandstrafiken tar årligen fram en kollektivtrafikplan.
Kollektivtrafikplanen utgår från ramarna, för hur kollektivtrafiken i Halland ska utvecklas, som
fastställts i Regionala utvecklingsstrategin 2035, Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021–2028
samt Regionala Trafikförsörjningsprogrammet 2021–2025. Utifrån de strategiska val och
prioriteringar beskriver Hallandstrafiken i Kollektivtrafiksplanen det operativa genomförandet.
I Hallandstrafikens förslag till omfördelning av busslinjer i Hylte kommun föreslår de att linje
410 mellan Halmstad och Hyltebruk kortas ned till att endast trafikera Torup – Kinnared –
Hyltebruk. Utbudet föreslås istället utökas från 4,5 till 10 dubbelturer per vardag på den nya
tänkta linjesträckningen. För att kompensera för de turer som försvinner till och från främst
Torup från linje 410, föreslår Hallandstrafiken att linje 401 utökas med 1,5 dubbelturer per
vardag under högtrafik för att komplettera resmöjligheter.
Hylte kommun ställer sig positiv till förslaget då effekten av omfördelningen blir ett utökat utbud
från Rydöbruk samt Hyltebruk. Eftersom det innebär dubbelt så många dubbelturer för Torup –
Kinnared – Hyltebruk samt ytterligare 1,5 dubbelturer Torup – Rydöbruk – Hyltebruk.
Hylte kommun ser positivt på att Hallandstrafiken inför 2024–2025 vill utveckla närtrafiken på
landsbygden.
Hylte kommun vill även påvisa vårt behov av förbättrad tågtrafik mellan Hylte kommun och
Halmstad. Därtill vår önskan om att det inrättas busstrafik mellan kommunen och Falkenberg
samt att kollektivtrafikförbindelserna med Gislaved utvecklas.
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