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Det var en gång för Länghem sedan ...

Stationssamhället Länghem var från början några gårdar under namnet Torpa. Samhället 
utvecklades kring järnvägen och är idag en ort med ett rikt serviceutbud med cirka 1 900 
invånare. 
Länghem är en tätort i Tranemo kommun belägen cirka 15 
kilometer nordväst om centralorten Tranemo. Orten har ett 
väl fungerande serviceutbud för de cirka 1 900 människorna i 
samhället och utgör en viktig servicepunkt för omkringliggande 
landsbygd. 

Det korta pendlingsavståndet till Borås har gjort att allt fler väljer 
att söka sig till orten, vilket har ökat efterfrågan på bostäder. 

Bristen på byggklara tomter i kombination med bostadsefterfrågan 
i Länghem gör att Tranemo kommun ser behovet av att upprätta 
en fördjupad översiktsplan med fokus på att ortens utveckling sker 
på ett hållbart sätt. 

Den fördjupade översiktsplanen utgör en viktig del i det 
strategiska arbetet och anger kommunens viljeinriktning och 
ambition för den framtida markanvändningen i Länghem.

Genom Länghem passerar järnvägen Kust till kustbanan. I 
Västra Götalandsregionens rapport Målbild Tåg 2035 beskrivs hur 
tågtrafiken i Västsverige kan utvecklas fram till 2035, med syfte 
att bättre knyta samman regionens orter och öka det regionala 
tågresandet. I Västtågsutredningen, en komplettering av Målbild 
Tåg 2035, rekommenderas öppnande av nya stationer i mindre 
samhällen i Västra Götaland – bland annat föreslås en framtida 
station i Länghem, som i dagsläget saknar uppehåll för persontåg.

Tranemo kommun har under de senaste åren arbetat för 
och påtalat betydelsen av ett stationsläge i Länghem. I 
Aktualitetsförklaring av Tranemo kommuns översiktsplan (2017) 
uttrycks kommunens vilja om ytterligare tågstopp och tätare turer. 
Kommunen uppskattar att en restid mellan Länghem och Borås 
med pendeltåg är cirka 20 minuter. 
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Ovan: Länghems läge i kommunen.

Till höger: Planområdets avgränsning.
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I Västra Götalands funktionella geografi (2016) konstateras att 
Tranemos närhet till Borås är viktig både för in- och utpendling. 
En bättre tillgänglighet till arbetstillfällen ökar chanser att hitta ett 
arbete som matchar utbildning och intresse, vilket är ett tydligt 
resultat av den ökade pendlingens och regionförstoringens 
betydelse. Orter med goda kommunikationer och en välutvecklad 
infrastruktur i form av kollektivtrafik samt gång- och cykelstråk 
har också potential för en ökad befolkning.

Planens syfte
Den fördjupade översiktsplanen syftar till att säkerställa en 
långsiktig och effektiv markanvändning och ange huvuddragen för 
utvecklingen av den framtida fysiska miljön i Länghem. Planen ska 
på en strategisk nivå möjliggöra för en bebyggelseutveckling av 
ett stationssamhälle där hållbara färdmedel prioriteras, det lokala 
näringslivet växer samtidigt som höga natur- och kulturvärden 
bevaras. 

Den fördjupade översiktsplanen ska ange inriktningen för 
den strategiska planeringen, innehålla avvägningar mellan 
allmänna intressen samt vara vägledande för efterföljande 
planering och beslut. Planen ska bidra till att Länghem får en 
befolkningsökning som sker hållbart, genom att lämpliga 
platser för fler attraktiva bostäder anges utan att värdefull 
jordbruksmark tas i anspråk. Planen ska fungera som underlag 
inför fortsatt detaljplanering.

Geografisk avgränsning
Den fördjupade översiktsplanen omfattar ett geografiskt område 
beläget ca 15 kilometer nordväst om centralorten Tranemo, 
nära gränsen till Svenljunga kommun, och har en total areal på 
cirka 260 hektar. Planområdet omfattar Länghems tätort och 
är anpassad efter dels naturliga avgränsningar i landskapet 
såsom vattendrag och vägar, dels fastighetsgränser och var den 
sammanhållna bebyggelsen finns. Den fördjupade översiktsplanen 
gränsar inte till någon annan fördjupad översiktsplan utan det 
är den kommuntäckande översiktsplanen som tar vid utanför 
planområdets gränser.

Karaktäristiskt för Länghem är ortens tillgång och närhet till 
rekreativa strukturer i form av stora skogsområden och utblickar 
över öppna odlingslandskap. Det levande jordbrukslandskapet 
med flertalet gårdsmiljöer samt förekomst av äldre ekar och 
lövträd i Länghem med omnejd, har stora värden för både 
kulturhistoria och naturvård. Upplevelsevärdet av dessa natur- 
och kulturmiljöer är både tydligt och kraftfullt, vilket gör det till en 
viktig livskvalitet för de boende i Länghem.
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Befolkningsräkning och prognos för Länghem baserat på en befolknings-
tillväxt på en procent per år. Källa: SCB.

Ett av kommunfullmäktiges satta mål är att kommunen 
befolkningsmässigt ska växa med en procent per år fram till 
2035. För Länghems del skulle en sådan befolkningstillväxt 
innebära att 2 375 personer bor i orten år 2035 och därmed en 
befolkningsökning på 475 nya invånare under en 15-årsperiod 
(2020–2035).

Om planarbetet
En fördjupning av översiktsplanen
Översiktsplanering är kommunens verktyg för att tydliggöra 
den långsiktiga viljeinriktningen för hur mark och vatten ska 
användas, utvecklas och bevaras. Varje kommun ska ha en aktuell 
översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. En kommun 
kan i vissa fall välja att fördjupa den kommunomfattande 
översiktsplanen för olika geografiska delar. Den fördjupade 
översiktsplanen för Länghem är en sådan fördjupning, vilket 
innebär att den ersätter Översiktsplan för Tranemo, antagen 2010, i de 
geografiska delar som denna översiktsplan behandlar.

Motivet till att utarbeta denna fördjupning av översiktsplanen 
bottnar i kommunens strävan om ett stationssamhälle i Länghem 
och behovet av en strategisk planering för detta. Bristen på 
byggklara fastigheter i Länghem gör att fler bostäder på orten 
ses som en prioriterad åtgärd. Fördjupningen av översiktsplanen 
för Länghem utgår från Översiktsplan för Tranemo och blir en 
konkretisering av översiktsplanens mer övergripande strategier 
och mål. 

Planeringshorisont och 
befolkningstillväxt
Planförslaget med tillhörande markanvändning visar kommunens 
viljeriktning för Länghems utveckling fram till år 2035, när en 
station med pendeltågsstopp förväntas vara i drift. Planförslaget 
omfattar därmed den utveckling som sker i orten före och under 
etablering av pendeltågsstoppet.

Fördjupad översiktsplan, antagandehandling
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Efter att en översiktsplan eller en fördjupning av översiktsplanen 
har blivit antagen av kommunfullmäktige, kan efterföljande 
detaljplaner arbetas fram. Det är i detaljplanerna som 
den fördjupade översiktsplanens förslag till mark- och 
vattenanvändning utreds och fastställs mer noggrant. 

En fördjupad översiktsplan är ett strategiskt styrdokument och 
är inte juridiskt bindande, till skillnad från en detaljplan som 
reglerar användningen av mark- och vattenområden. 

Planeringsprocessen
Den fördjupade översiktsplanen har genomgått ett samråd 
och ett granskningsförfarande. Under samråd och granskning 
gavs allmänheten, myndigheter och andra aktörer möjlighet 
att inkomma med synpunkter. Granskningsförfarande är en 
del av, den i plan- och bygglagen reglerade, planprocessen vid 
framtagande av översiktsplaner och syftar till att ge medborgare 
möjlighet till insyn och påverkan på planarbetet och därigenom 
skapa ett så bra beslutsunderlag som möjligt.

De yttranden som inkommit under granskningen har Tranemo 
kommun svarat på i ett särskilt utlåtande, som är en tillhörande del 
i handlingarna.

Den kommuntäckande översiktsplanen är vägledande för detaljplaner 
och bygglov. Fördjupade översiktsplaner, som denna, upprättas för de 
orter i kommunen där det behövs mer detaljerad vägledning. Den ersätter 
översiktsplanen inom orten och gäller vägledande för bygglov och detaljplaner.

Bygglov

Översiktsplan (ÖP)

Detaljplan (DP)

Fördjupad ÖP 
(FÖP)

Fördjupad översiktsplan, antagandehandling
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Upprättande 
av planförslag Granskning

Bearbetning 
av planförslag

Justering av 
planförslag

AntagandeSamråd

Processen för framtagande av den fördjupade översiktsplanen är nu i 
antagningsskedet. 

Ett workshoptillfälle med allmänheten i Länghem ägde rum i december 2018. 

Medborgardialog
För att få en ökad förståelse för Länghems identitet och 
karaktärsdrag genomfördes tidig dialog med allmänheten i 
Länghem under 2016-2018 i samband med ett workshoptillfälle. 
Resultatet från workshoptillfället visar att jordbruksmarken på 
orten bidrar till både livskvalitet och välbefinnande. Den beskrivs 
vara bidragande till att många väljer att bo kvar eller att vilja 
flytta till Länghem. Länghemsborna känner också en trygghet 
på orten och det finns en stark gemenskap bland de boende. 
Under workshoptillfället belystes vikten av att, i planeringen, 
skapa förutsättningar för fler möten mellan Länghemsborna och 
därigenom ge möjlighet att knyta nya kontakter samt upprätthålla 
den goda gemenskapen på orten.

Fördjupad översiktsplan, antagandehandling
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Tidigare ställningstaganden 
och beslut 
Översiktsplan för Tranemo kommun
I kommunens översiktsplan, antagen 2010, bedöms den redan 
naturliga centrumbildningen i Länghem prioriteras och förstärkas 
i den fortsatta utvecklingen av samhället. I översiktsplanen föreslås 
två verksamhetsområden, ett mindre i norr i direkt anslutning 
till samhället och ett betydligt större område söder om samhället 
i Tingarör vid riksväg 27. Vidare beskrivs att Länghem saknar 
goda förbindelser till kommunens östra delar och väg 157 till 
Ulricehamn, väg 1688. Denna sträckning bedöms i översiktsplanen 
behöva prioriteras för att öka möjligheterna till arbetspendling 
inom kommunen. I översiktsplanen anges även att persontrafiken 
på Kust till kustbanan måste utvecklas, då den utgör en viktig 
del i regionförstoringen för att underlätta pendling, framför 
allt till Borås. Det tidigare stationsområdet i Länghem föreslås i 
översiktsplanen således bevaras, så att handlingsfriheten finns att i 
framtiden åter kunna ta detta i bruk.

Kommunfullmäktiges övergripande mål
År 2019 fattade Kommunfullmäktige i Tranemo fyra övergripande 
resultatmål för den kommunala verksamhetens fortsatta arbete. 
Dessa fyra mål är:

1. Brukarens perspektiv är utgångspunkt för verksamheten – 
Tranemo kommun ska sätta sig in i hur den målgruppen de 
arbetar för påverkas av det kommunen gör. Brukare innebär 
bland annat elever, medborgare, klienter, äldre, turister, företag 
och föreningar.

2. Hållbart samhälle – Tranemo kommun ska bland annat jobba 
med att minska engångsartiklar, ha ekologiska livsmedel i 
verksamheter, minska verksamheternas klimatpåverkan, ha en 
god ekologisk status i vattendrag och sjöar samt trygga brukare.

3. 14 000 invånare 2035 – Tranemo kommun har ett tillväxtmål om 
att öka antalet invånare i kommunen och planera mer attraktiv 
mark samt marknadsföra kommunen mer i dess helhet. För att 
nå målet om 14 000 invånare 2035 behöver invånarantalet öka 
med drygt en procent per år.

4. Attraktiv arbetsplats – Få kommunens anställda att 
rekommendera andra att jobba på Tranemo kommun samt 
jobba för en mindre sjukfrånvaro.

Fördjupad översiktsplan, antagandehandling
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Vision och strategisk plan för Tranemo kommun
Kommunen har tagit fram en vision för år 2035, som innebär 
att Tranemo är en hållbar och attraktiv kommun som kännetecknas 
av kreativitet och framtidstro. Det hållbara samhället syftar till 
att det lokala och förnyelsebara ska vara förstahandsvalet, 
där kommunens resurser ska värnas. Det attraktiva samhället 
speglas i att kommunen är en naturskön plats på landsbygden 
som andas livskvalitet, där goda kommunikationer och en 
välutvecklad infrastruktur är en grundförutsättning för att 
invånare och näringsliv kan bo och verka i kommunen. Kreativitet 
och framtidstro innebär att det engagemang som genomsyrar 
kommunen med kreativa invånare, föreningar och företag får 
kommunen att utvecklas och blomstra.

Bostadsförsörjningsprogram
Kommunen reviderade år 2021 ett bostadsförsörjningsprogram 
med syfte att samordna den fysiska utvecklingen och 
befolkningstillväxt i enlighet med den kommunövergripande 
översiktsplanens inriktning. Riktlinjerna i 
bostadsförsörjningsprogrammet anger kommunens mål för 
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, planerade 
insatser för att nå dessa mål samt hänsyn till relevanta nationella 
och regionala mål, planer och program som är av betydelse för 
bostadsförsörjningen.

Sedan början av 2000-talet har Tranemo kommun haft en negativ 
befolkningsutveckling. År 2013/2014 vändes den negativa trenden 
och nu bor cirka 12 000 personer i Tranemo kommun. 

Befolkningsutveckling under åren 2000–2020 (Bostadsförsörjningsprogram 
Tranemo kommun, 2021). 

Antal färdigställda bostäder i kommunen under åren 2000–2020 
(Bostadsförsörjningsprogram Tranemo kommun, 2021). 

Fördjupad översiktsplan, antagandehandling
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Bostadsbyggandet i kommunen har under åren 2000–2020 varierat. 
Under år 2018 toppades det totala bostadsbyggandet i kommunen 
under de senaste åren, då det producerades 31 nya bostäder i 
kommunen. Trenden under de senaste åren är att antalet nya 
flerbostadshus, jämfört med småhus, har ökat i kommunen. 

Om kommunfullmäktiges mål på 14 000 invånare i kommunen 
år 2035 ska uppnås från dagens cirka 12 000, behöver kommunen 
växa med cirka 2 000 invånare på 15 år. För att förverkliga 
detta krävs i snitt 60 nya bostäder per år i kommunen. I 
bostadsförsörjningsprogrammet tar kommunen höjd för 70-90 nya 
bostäder per år. Detta innebär att det totala bostadsbyggandet i 
hela kommunen behöver öka markant under de kommande åren.

Västtågsutredningen
Målbild tåg 2035 – utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland 
antogs 2013. Målet är att tågtrafiken år 2035 ska klara tre gånger så 
många resenärer. För att nå målet behöver tågtrafikens utbud ökas, 
både avseende turtäthet och i form av infrastruktursatsningar 
som dubbelspår och ökat antal stationer. För Kust till kustbanan 
som passerar genom Länghem anges bland annat turtäthet och 
fordonsval som viktiga åtgärder för att öka antalet resande. För 
sträckan Borås–Värnamo är målet 10 dubbelturer per dygn jämfört 
med dagens 4 dubbelturer.

Som ett komplement till Målbild Tåg 2035 gav regionfullmäktige 
i Västra Götaland kollektivtrafiknämnden i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för nya stationer i de mindre samhällena i Västra 
Götaland (Västra Götalandsregionen, 2018a). Västtågsutredningen 
antogs av regionfullmäktige 2018-10-19. 

I utredningen ingick 35 tätorter som ligger utmed järnvägsnätet 
men som ej har en station där tågen stannar. I utredningen föreslås 
att Målbild Tåg 2035 på sträckan Borås–Värnamo kompletteras 
med mål om nya stationer i Hillared, Länghem och Grimsås.

I Huvudrapport Målbild tåg 2028 – en konkretisering av Målbild 2028 
inklusive storregional busstrafik åskådliggörs målsättningen med 
fokus på delmål till år 2028. För att det ska vara möjligt med en ny 
station i bland annat Länghem krävs tre nya mötesspår på sträckan 
Borås–Värnamo som vardera kostar ungefär 100 miljoner kronor. 
Förslaget visar på en möjlig etapputbyggnad, förutsatt att ett nytt 
mötesspår byggs mellan Borås och Hillared. Som en samlad effekt 
bedöms tåget ersätta buss på sträckan Borås–Länghem, vilket 
innebär kortare restider för Länghemsborna till och från Borås.

Fördjupad översiktsplan, antagandehandling
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Åtgärdsvalsstudie Kust till kustbanan
Kust till kustbanan är i dagsläget en enkelspårig, elektrifierad 
och fjärrblockerad järnväg som sträcker sig från Göteborg till 
Kalmar och Karlskrona. Banan ingår som en del i det nationella 
järnvägsnätet och har därmed en funktion som är större än 
endast regional. I Trafikverkets Nationell plan för transportsystemet 
2018–2029 pekas Kust till kustbanan ut som ett utredningsobjekt 
med avseende på bristande kapacitet, punktlighet och robusthet. 
På vissa delar av sträckan är det längre avstånd mellan 
mötesstationerna vilket ger en kapacitetsbegränsning även vid 
måttlig trafikering. Det gäller främst sträckan Borås–Värnamo, där 
Länghem ingår.

Trafikverket har i Kartläggning ÅVS Kust till kustbanan (2020) 
formulerat ett antal övergripande mål som omfattar hela 
åtgärdsvalsstudien Kust till kustbanan:

• Ökad tillgänglighet som skapar förutsättningar för regional 
utveckling i stråket. 

• Minskad klimatpåverkan från persontrafik och godstransporter 
i stråket. 

• Ökad kapacitet på järnvägen för att möjliggöra fler person- och 
godstransporter. 

• Förbättrad robusthet i järnvägsnätet som medger god 
återställningsförmåga samt alternativa transportvägar. 

• Fortsatt god punktlighet i stråket.

Åtgärdsvalsstudie väg 27 (Västergärdet och Tingarör)
Trafikverket avslutade 2019 en åtgärdsvalsstudie för två 
korsningspunkter längs riksväg 27 utanför Länghem. Den 
ena korsningspunkten är korsningen mellan riksväg 27 och 
Ingestorpsvägen (väg 1674), vid Västergärdet, och den andra 
korsningen mellan riksväg 27 och väg 1676, vid Tingarör. De två 
vägarna utgör in- och utfartsvägar till och från orten, där staten är 
väghållare för dem båda. Åtgärdsvalsstudien syftar till att föreslå 
åtgärder för att säkerställa en trafiksäkerhet för busstrafiken och 
oskyddade trafikanter i de båda korsningarna, utan att försämra 
förutsättningarna att resa kollektivt. 

Tranemo kommun har kommit fram till att Åtgärdsvalsstudien 
för väg 27 (västergärdet och Tingarör) inte berör 
avgränsningsområdet (se s. 4) för den fördjupade översiktsplanen 
i Länghem. Däremot påverkar vidare arbetet för mötesseparerad 
landsväg utvecklingen av Länghem. 

Tranemo kommun arbetar aktivt för att minimera anslutningar 
till riksväg 27. Detta i syfte att få till en god framkomlighet på 
riksväg 27 i och med en framtida 2+1 väg. Trafikverket och 
Tranemo kommun delar uppfattning om att i en framtid stänga 
anslutningen mellan Ingestorpsvägen och riksväg 27. Det finns 
en politisk viljeinriktning i kommunen om att verka för att stänga 
anslutningen av Ingestorpsvägen (väg 1674) med riksväg 27 när 
väg 1674 anslutits till väg 1676. 

Fördjupad översiktsplan, antagandehandling
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Enligt uppgifter från Trafikverkets nationella vägdatabas 
transporteras det dagligen närmare 500 fordon på Ingestorpsvägen. 
En siffra som sannolikt skulle öka med ett nytt bostadsområde 
vid Ingsvallen. Genom centrum, på Boråsvägen, går idag drygt 
900 fordon per dag medan Väg 1685 har en dygnstrafikmängd på 
cirka 1 300 fordon. Staten är ansvarig väghållare för samtliga vägar 
som det på kartan redovisas årsdygnstrafik för. Ett av ÅVS:ens 
åtgärdsförslag är att Ingestorpsvägen (väg 1674) övergår till enskilt 
eller kommunalt väghållarskap.

Detaljplaner
Detaljplaner är juridiskt bindande och bestämmer hur marken 
ska användas för exempelvis bostäder, industrier och kontor. 
Det är endast kommunen som får fatta beslut om att anta en 
detaljplan. Det är av stor vikt att kommunen verkar för att det 
finns en planeringsberedskap och planlagd mark för bostäder 
som i sin tur kan följa upp kommunens målsättning om en önskad 
befolkningstillväxt. 

Länghem berörs av ett 30-tal gällande detaljplaner 
(byggnadsplaner och avstyckningsplaner) av varierad ålder 
och kvalitet. Det finns få obebyggda tomter för både småhus 
och flerbostadshus och det råder en efterfrågan på båda dessa 
boendetyper på orten.

Årsdygnstrafik på vägnätet i Länghem (Källa: Trafikverket).
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Gamla stationshuset, uppförd år 1904.
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Omvärldstrender, ortstruktur och regional utveckling
I Västra Götalandsregionens Nulägesbild – befintliga strukturer 
i Västra Götaland (2018b) beskrivs de tre särskilt viktiga 
omvärldstrender som kommer att påverka utvecklingen i Västra 
Götaland - globalisering, urbanisering och digitalisering.

Globaliseringen bedöms påverka den allmänna synen på 
tillgänglighet och ökar kraven på möjligheter till mänsklig 
rörlighet inom och mellan regioner. I takt med en ökad 
tillgänglighet blir det särskilt viktigt för kommuner att attrahera 
invånare och företagande genom befästa en identitet för orten. 
I Länghems fall blir det naturnära läget kombinerat med goda 
kommunikationer och serviceutbud attraktiva attribut som många 
idag söker sig till i val av bostads- och arbetsort.

Digitaliseringen ger uttryck för det ökade inslaget av informations- 
och kommunikationsteknik i samhället. 

Övergripande strategi för ortsutveckling

Med en ökad digitalisering blir troligen de fysiska mötesplatserna 
allt mer viktiga och att det offentliga rummet erbjuder mänskliga 
möten och interaktion. Länghems gröna och rekreativa profil blir 
här en fördel i jämförelse med övriga orter i regionen. Dessa utgör 
värdefulla fysiska miljöer och blir en viktig kontrast i förhållandet 
till en ökad digitalisering.

Urbaniseringen karaktäriseras av flöden till städer och regioner 
med expanderande kunskaps- och servicesektorer. Länghem 
behöver, i en sådan utveckling, skapa ytterligare plats för 
verksamheter, bostäder och kommunikationsmöjligheter. På så 
vis kan orten utvecklas i den regionala tätortsstrukturen med 
infrastruktur som skapar funktionella samband mellan orter och 
städer inom regionen.



16

Stationsnära utveckling
Järnvägar och järnvägsstationer har historiskt haft en stor 
betydelse för kommunikationer och välstånd, inte bara i Sverige, 
utan även globalt. En järnvägsstation fyller en viktig funktion i ett 
regionalt kommunikationssystem och kan på många sätt vara helt 
avgörande för orters och regioners utveckling och dess koppling 
till övriga tätorter och omgivande landsbygd. 

En mer koncentrerad täthet kring stationsområdet ger också 
andra mervärden i form av minskade kostnader för nya 
väginvesteringar och bevarande av värdefulla rekreationsområden 
och jordbruksmarker kring ett stationssamhälle. Rapporten 
beskriver även hur omfattande förtätning inom nära avstånd från 
stationerna i relativt glesa och små stationssamhällen längs en 
järnväg potentiellt kan skapa underlag för ökade investeringar 
i kollektivtrafik och därmed bättre förbindelser till övriga 
regiondelar med pendeltåg.

Det internationella forskningscentret Mistra Urban Futures 
har, tillsammans med ett flertal andra aktörer, drivit 
forskningsprojektet Det urbana stationssamhället – vägen mot ett 
resurssnålt resande (2020), om stationsnära ortsutveckling för 
kommuner inom Västra Götalandsregionen. I rapporten beskrivs 
hur täthet i allmänhet och förtätning kring ett stationsområde i 
synnerhet, är den rumsliga aspekt som har störst betydelse för att 
gynna hållbar mobilitet. 

Västra Götalandsregionen har i rapporten Västra Götalands 
funktionella geografi (2016) beskrivit tätorters roll i kunskaps-/
tjänstesamhället. Rapporten beskriver begreppet flerkärnig 
ortstruktur, vilket innebär att flera geografiskt närbelägna 
tätorter länkas samman med ett gemensamt transportsystem för 
gods- och persontrafik. Detta gör att tätorterna kan dra nytta av 
närheten till varandra och ett större utbud av arbetsplatser och 
boendemöjligheter kan uppnås. Länghem kan således beskrivas 
ingå ett nätverk av städer och orter, där ett välutvecklat och 
tillgängligt transportsystem avgör hur väl orten integrerar med 
övriga orter och städer i nätverket. Tillgänglighetsfaktorn beskrivs 
i rapporten som en viktig förutsättning för att den flerkärniga 
boendestrukturen i Sjuhäradsregionen ska kunna utvecklas. 
Med fler bostäder och verksamheter koncentrerade till stråkens 
noder förbättras förutsättningarna för en mer attraktiv och 
konkurrenskraftig kollektivtrafik.
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Ett stationsområdes struktur och utformning sätter prägel på den 
rumsliga utvecklingen och kan i hög grad komma att påverka 
platsidentiteten. Identitet är viktigt för en platsutveckling och 
attraktivitet, oavsett befintlig eller ny station. Det är av stor 
betydelse att identifiera och arbeta med de unika kvaliteter som 
finns på en ort. 

Mindre orter kan utvecklas på ett positivt sätt till följd av 
stationsetablering, men för att detta ska kunna uppnås behövs en 
balanserad fördelning mellan bebyggt och obebyggt. Det handlar 
då om hur täthet skapas med hänsyn till befintliga natur- och 
kulturvärden samt funktionsblandning. Det är också av betydelse 
att det inte endast är stationsområdet som förtätas. Utveckling av 
stråk till och från stationen kan ge möjligheter till att skapa bättre 
underlag för en station och förbättrad tillgänglighet för fler boende 
och arbetande i fler delar av en mindre ort.

Hållbarhetsperspektiv
I Vision och Strategisk plan för Tranemo kommun, fastställd 2020, 
beskrivs hur kommunens arbete ska präglas av ett förhållningssätt 
som skapar förutsättningar för ekonomisk, ekologisk och 
social hållbarhet. För att nå en hållbar utveckling krävs ett 
helhetstänkande där ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter 
vägs samman på ett balanserat sätt. De tre hållbarhetsperspektiven 
ska beaktas vid all planering i kommunen och genomsyra samtliga 
politiska beslut.

Ekonomisk hållbarhet
En ekonomisk hållbarhet kännetecknas av en god hushållning 
av de skattemedel och resurser som finns tillgängliga. Grunden 
i ekonomisk hållbarhet är att skapa en balanserad ekonomisk 
tillväxt, utan att slita på naturresurser eller människa.

Ekologisk hållbarhet
Det finns ett övergripande lokalt miljömål framtaget om att 
kommunen ska kännetecknas av god miljö och ett hållbart 
samhälle i alla avseenden, vilket har sin utgångspunkt i en 
ekologisk hållbarhetssyn. Kommunen följer de nationella och 
regionala miljömål som syftar till att upprätthålla förutsättningar 
för människors goda hälsa och en långsiktigt hållbar miljö. Ett 
framgångsrikt miljö- och klimatarbete kräver att miljöfrågorna 
hanteras på alla nivåer i kommunen, där den kommunala 
styrningen och planeringen kännetecknas av en ekologisk 
hållbarhet.

Social hållbarhet
Ett socialt hållbart samhälle är, enligt Folkhälsomyndighetens 
definition, ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever 
ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader och där 
människors lika värde står i centrum. Alla medborgare ska ha 
möjlighet till insyn och påverkan oavsett social tillhörighet, etnisk 
bakgrund, kön eller ålder och andra förutsättningar. Sedan år 2020 
är även Barnkonventionen instiftad i svensk lag, vilket innebär att 
barns rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar 
som görs i den fysiska planeringens beslutsprocesser. 
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För att säkerställa en social hållbarhet i kommunen har 
den strategiska planen särskilt listat folkhälsa, inkludering, 
jämställdhet, inflytande och delaktighet som viktiga parametrar för 
kommunen att arbeta vidare med.

Agenda 2030
År 2015 antog FN:s generalförsamling den gemensamt uttalade 
Agenda 2030 som inrymmer globala målen för hållbar utveckling. 
Agendan innebär att samtliga medlemsländer i FN fram till år 2030 
ska sträva efter 17 globala mål för hållbar utveckling. 

Begreppet hållbar utveckling kännetecknas av att dagens 
behov tillfredsställs utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov och bygger på de tre 
dimensionerna ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

I arbetet med Sveriges implementering av Agenda 2030 och 
FN:s 17 globala hållbarhetsmål läggs stor vikt vid den lokala och 
regionala nivåns betydelse. Utgångspunkten för hållbarhetsarbetet 
i Tranemo kommun är att genom lokala insatser bidra både till en 
hållbar utveckling i kommunen och det nationella åtagandet om att 
uppnå de globala målen.

Särskilt bedöms mål nummer 11 ”Hållbara städer och 
samhällen”, vara särskilt aktuellt för arbetet med den fördjupade 
översiktsplanen. Målet innebär att städer och bosättningar ska 
vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Detta 
omfattar ett hållbart byggande och planering av ekonomiskt 
överkomliga bostäder, tillgång till offentliga platser, tillgängliga 
hållbara transportsystem med mera. Genom en strategisk fysisk 
planering och medveten utformning av den byggda miljön, 
kan kommunen skapa förutsättningar som bidrar till en hållbar 
utveckling.

Ekologiska villkor, ekonomiska medel och sociala mål.
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 Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling
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Stationsparken.
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Utvecklingsinriktning
Detta kapitel beskriver övergripande funktionella samband avseende tre grundläggande 
strukturer i den fysiska planeringen i form av bebyggelse och mötesplatser, kommunikationer 
och infrastruktur samt natur, friluftsliv och rekreation.

Bebyggelse och mötesplatser
Strategisk inriktning
Utvecklingsinriktningen för bebyggelsestrukturen är att Länghem 
rent geografiskt ska bli mer sammanhängande och inte riskera att 
glesas ut i separerade bebyggelseöar. En utspridd ort ger upphov 
till stora avstånd mellan viktiga vardagsfunktioner vilket ger ett 
sämre underlag till lokalt näringsliv, service och kollektivtrafik. 
Det genererar dessutom ett större behov av resor med bil, vilket 
påverkar den samlade trafikbelastningen.

Principen är att ny bebyggelse tillkommer genom förtätning, där 
orten växer inifrån och ut, där tillkommande utbyggnadsområden 
lokaliseras inom eller i direkt anslutning till befintlig 
bebyggelsestruktur. Förbindelsen mellan ortens målpunkter 
och viktiga offentliga mötesplatser föreslås förbättras genom att 
barriärer byggs bort och bebyggelsen förtätas. 

Stationsnärhetsprincipen bör tillämpas, vilket innebär att ny 
bebyggelse ska orienteras till lägen nära järnvägsstationen.

Mål för planeringen:

• Ny bebyggelse ska samspela med sin omgivning 

• Allmänna mötesplatser ska vara tillgängliga för alla

• Sammanlänka och förbättra kopplingarna mellan ortens olika 
delar
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Den värdefulla jordbruksmarken i Länghem är mycket viktig och 
väger i flera fall tyngre än exploatering av bostadsbebyggelse. 

Bebyggelseutvecklingen i Länghem koncentreras kring det 
nya stationsområdet och inom en radie på 1 000 meter från 
stationsområdet, vilket skapar förutsättningar för fler att gå eller 
cykla till stationen och centrumområdet. 

Bebyggelseutvecklingen i Länghem bör även präglas av att 
befintliga bebyggelseöar i ortens utkanter förtätas för att 
åstadkomma en enhetlig och mer samlad bebyggelsestruktur. 

Med tillämpning av en stationsnärhetsprincip får handel, 
service och verksamheter i det stationsnära läget ett större 
upptagningsområde då tillgängligheten till dessa funktioner 
ökar. Stationsnärhetsprincipen med en koncentrerad täthet kring 
stationsområdet, bedöms skapa ytterligare mervärden i form av 
exempelvis minskade kostnader för nya väginvesteringar och 
bevarande av värdefulla rekreationsområden.

Mer bebyggelse i stations- och centrumområdena och längs 
kollektivtrafikstråk kommer att underlätta vardagen för 
Länghemsborna genom att ortens målpunkter enkelt kan nås med 
hållbara transporter. Den nya bebyggelsen bidrar också till en 
tydligare kvartersstruktur. 

Ny bebyggelse ska ge mervärde till befintlig bebyggelse, genom 
exempelvis annan upplåtelseform eller bebyggelsekaraktär. Detta 
kan skapa möjligheter till ett varierat boende i Länghem.

Att fler människor ges möjlighet att bo i Länghem, skapar ett större 
underlag för ett bredare serviceutbud, mer funktioner och fler 
kvaliteter som kan tillföra orten.

Ny bebyggelse längs Boråsvägen kan förändra vägens karaktär 
från genomfartsled till en tryggare och mer levande gata, samtidigt 
bör exploatering ske i en sådan grad att de gröna inslagen samt 
värdefull åker- och jordbruksmark inte riskerar att gå förlorade. 

Ny bebyggelse längs Boråsvägen kan förändra vägens karaktär från genomfartsled till en tryggare och mer levande gata, 
samtidigt bör exploatering ske i en sådan grad att de gröna inslagen inte riskerar att gå förlorade.
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Bostadsutveckling
Utvecklingen av bostäder i Länghem utgår från idén om dels en 
centrumnära bostadsutveckling med högre exploatering, dels en 
bostadsutveckling och förtätning i de yttre närområdena.

Kompletteringar inom befintliga bebyggelseområden ska 
eftersträva tillförande av nya kvaliteter och ett breddat 
bostadsutbud, samtidigt som komplettering behöver ta hänsyn 
till befintlig bebyggelsekaraktär. Länghem som helhet ska kunna 
erbjuda ett varierat bostadsutbud som möjliggör ett boende för alla 
målgrupper.

För Länghems del innebär en ökad befolkningsutveckling, enligt 
kommunfullmäktiges önskan, att cirka 200 nya bostäder behövs till 
2035. 

Det är viktigt att en variation i bostadsutbudet inom kommunen 
som helhet vägs in när orten utvecklas. Genom att planera för 
fler flerbostadshus bedöms ett effektivt markutnyttjande kunna 
åstadkommas och att det totala bostadsutbudet breddas jämfört 
med idag. För att skapa en mer jämn fördelning mellan småhus 
och flerbostadshus samt ge fler möjlighet att få äga sitt boende, bör 
kommunen sträva efter att öka produktionen av bostadsrätter.

Exploatering av flerbostadshus föreslås i kollektivtrafiknära, 
attraktiva lägen och bör således lokaliseras till stationsområdet. 
I det centrumnära läget föreslås ny flerbostadsbebyggelse runt 
tre till fem våningar, för att i utkanten av orten bli något lägre, 
huvudsakligen radhus i två till tre våningar.

Exempel på tät radhusbebyggelse i Ullstämma, Linköping. 
Foto: Söderköpings kommun

Exempel på mindre 
flerbostadshus 
Gävlestrand, Gävle. 
Foto: Metria AB 
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Centrumutveckling och handel
Med ett nytt stationsområde finns en stor potential för 
centrumutveckling och ett levande centrumområde i Länghem. 
Inom den centrala urbana zonen, med ett kort avstånd till 
stationen, ska en ny sammanhängande bebyggelsestruktur skapas 
där förtätning med högre exploateringsgrad prioriteras. Samtidigt 
är det viktigt att värna om småskaligheten och samspelet med 
övrig bebyggelsestruktur.

Länghems centrum har potential att utvecklas till ett blandat 
småstadscentrum med både bostäder, serviceutbud, restauranger, 
verksamheter och småskalig handel. Med fler samlade 
funktioner skapas förutsättningar till att ortens centrum utgör en 
inkluderande mötesplats för ortens invånare och besökare.

Den nya bebyggelsen i centrala Länghem föreslås kunna variera 
mellan tre till fem våningar. I omgestaltningen av centrumområdet 
spelar gator och torg en stor roll. De bidrar till social interaktion 
och sätter på så vis prägel på områdets karaktär. Genom att 
placera de nya byggnaderna längs tydligt definierade gaturum 
kan en stadsmässig karaktär för centrumområdet skapas. 
Verksamhetslokaler i bottenvåningar bör eftersträvas längs 
Boråsvägen som utgör ett större stråk, med syfte att skapa levande 
gaturum.

Centrum föreslås utvecklas med en ny blandad bebyggelse, 
där bostäder och olika funktioner såsom service, kontor och 
mötesplatser i centrala Länghem ska bidra till en attraktiv 
förtätning. En funktionsblandning bör eftersträvas, vilket skapar 
liv och rörelse under större delen av dygnet.

Offentlig service
Tranemo kommun ska verka för att det finns boenden för alla 
i livets olika skeenden vilket även innefattar äldreomsorg och 
vårdboenden. När det gäller den offentliga servicen så ska den 
vara jämlik och finnas nära till hands. 

Skola

En skola i en nationell toppklass är redan i dag ett väl etablerat 
mål. En skola för alla möjliggör att vi säkerställer att våra barn får 
en bra start i livet oavsett socioekonomiska förutsättningar. En 
skola i nationell toppklass ökar också människor chans till en god 
etablering på arbetsmarknaden.

Alla tre hållbarhetsaspekterna ska genomsyra skolans arbete. Med 
engagemang, omsorg och tid för varje barn bygger vi ett socialt och 
ekonomiskt hållbart samhälle. I skola, förskola och barnomsorg 
ska utanförskap motverkas och barnen ges förutsättningar för 
en trygg och utvecklande uppväxt. En röd tråd av framtidstro 
ska följa barnet i förskola, skola och fritidsverksamhet. Att lära 
under hela livet är en självklarhet. Eleverna ska ges möjlighet till 
entreprenörskap och kreativt skapande. Verksamheten i skolan 
ska utgå från barn och ungas individuella behov och innebära 
möjligheter till fortsatta studier. Verksamheten ska ständigt sträva 
mot att barn och unga ska erbjudas en lärmiljö som är i pedagogisk 
framkant avseende såväl personal, lokaler som modern teknik

I Tranemos förskolor och skolor blir barn och elever sedda och 
verksamheten är tillgänglig för alla barn/elever i en inkluderande 
lärmiljö.
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Vård och omsorg

Den kommunala verksamheten omfattar individ- och 
familjeomsorg, verksamhet för funktionsnedsättning och socialt 
stöd, äldreomsorg samt kommunal hälso- och sjukvård.

När det gäller vård- och omsorg så ska individens rätt till 
inflytande och självbestämmande garanteras. Vardagen ska 
kännetecknas av att skapa en meningsfull vardag. Förebyggande 
arbete där individens styrkor och möjligheter tas tillvara och 
utvecklas för ett självständigt liv är en viktig uppgift för att 
komplettera det direkta omhändertagande i de kommunala 
verksamheterna. 

För att lyckas att ge det stöd och den hjälp, omsorg och vård som 
våra kommuninvånare har behov av är samverkan mellan olika 
aktörer kring den enskilde central. En utvecklad samverkan med 
andra verksamheter, vårdgivare, myndigheter, anhöriga och 
organisationer, ska ge förutsättningar för möjlighet till ett gott liv.

Näringsliv
Näringslivet har stor betydelse för att skapa en levande ort och 
ge möjlighet till sysselsättning för samhällets invånare men även 
locka till inflyttning. Länghem har flera betydande och viktiga 
verksamheter inom näringslivet. Det lokala näringslivet på orten 
ska kunna dra fördel av goda pendlingsmöjligheter i ett centralt 
strategiskt läge. Längs utpekat huvudstråk för kollektivtrafik 
bör lokaler i bottenvåningar, för icke störande verksamheter, 
eftersträvas. Nyetableringar inom industri av störande karaktär så 
som buller bedöms inte som lämpligt inom centralorten.

Ett välfungerande och expansivt näringsliv är en 
grundförutsättning för allmänt välstånd och utveckling. I samband 
med att Länghem växer ska även fler företag kunna etablera sig 
på orten. Tillgång till olika typer av service, verksamheter och 
näringsliv är viktigt för Länghems utveckling och attraktivitet. 
Ambitionen är att Länghem ska kunna erbjuda god service 
och verksamheter för bland annat handel, för att underlätta 
för människors vardag. Störande verksamheter i anslutning 
till bostäder bör inte ersättas med farlig eller bullrigt störande 
verksamhet. Ljudmiljön får inte bli sämre för boende i området.

Det befintliga industriområdet i Furulund föreslås behållas för icke 
farlig och mindre störande verksamhet. Befintliga verksamheter ses 
som viktiga för orten och kommunen. Samtidigt föreslås området 
väster om Nygårdsgatan göras om till bostadsområde, med tanke 
på närheten till stationsområdet. Befintliga verksamheter föreslås 
bibehållas då de är betydande för orten och kommunen. Ytterligare 
industriområde inom den fördjupade översiktsplanen i Länghem 
planeras inte eftersom kommunens ambition är att på sikt anlägga 
ett större verksamhetsområde närmare väg 27.

Mötesplatser
I samband med förtätning av orten är det särskilt angeläget att 
investera i de mjuka värdena i det offentliga rummet, såsom 
livet mellan byggnaderna, lekplatser, mötesplatser med mera. I 
skapandet av en funktionsintegrerad ort, behöver antalet allmänna 
mötesplatser öka i Länghem och de ska upplevas som trygga, 
inbjudande, trivsamma samt inkluderande.
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Med ett ökat invånarantal på sikt behövs en utbyggnad av 
lekplatsytor. Lekplatser är en viktig mötesplats, där barn och 
unga får ta plats. Den fysiska miljön är deras utvecklingsmiljö och 
platsen där förutsättningarna grundläggs för deras framtida hälsa 
och fysiska förmåga. Olika typer av lekplatser behöver utvecklas 
utifrån behov och förutsättningar på platsen. Exempelvis kan 
större lekplatser utvecklas ihop med parker eller torg. Skogsnära 
natur kan fortsätta utvecklas både för spontanidrott, motion och 
lek.

Kultur och fritid

Kultur- och föreningslivet har stor betydelse för oss människor 
och Tranemo kommun ska bidra till ett kultur- och föreningsutbud 
som präglas av gemenskap, tillgänglighet och mångfald. 

Kultur- och föreningsliv är en ingrediens i tillväxtarbetet och ska 
vara en del i planeringen av hur vår kommun ska se ut och vilket 
samhällsklimat vi vill ha.

Kultur- och föreningsliv är en viktig faktor för gemenskap, 
inkludering, trygghet och trivsel. För integration av nyanlända har 
kultur och föreningsliv en central roll. Det handlar om hur det ser 
ut runt omkring oss, hur vi uttrycker oss och blir lyssnade på och 
var vi kan mötas.

Tranemo kommun ska tillvarata och verka för kommuninvånarnas 
behov av kultur och fritidsaktiviteter. Genom att kunna erbjuda 
ett innehållsrikt kultur- och fritidsutbud skapas möjligheter till ett 
mer attraktivt samhälle. Aktiviteterna bidrar till samhörighet och 
fungerar inkluderande då det uppmuntrar till möten mellan olika 
samhällsgrupper. 

Exempel dagvattendamm som mötesplats i Södra Ekkällan, Linköping. 
Foto: Söderköpings kommun

Fördjupad översiktsplan, antagandehandling

Länghem 2035



28

För att uppnå det behöver kommunen ta tillvara 
kommuninvånarnas behov i redan befintliga områden men 
också i utbyggnadsområden. Det sker genom att säkra befintliga 
markområden för rekreation, motion och lek och utveckla dessa 
samtidigt som ny mark säkras i utbyggnadsområden. 

Det är av stor vikt att kunna nyttja samhällets resurser så effektivt 
som möjligt och kommunen ska därför verka för samutnyttjande 
av lokaler, exempelvis att en idrottshall kan fungera som 
mötesplats för olika föreningar.

Nära kommuninvånarnas hem bör det finnas ytor för 
spontanidrott medan det på andra platser bör finnas mer 
anordnade platser och anläggningar. 

Stadskärnan och områdena kring det nya resecentrumet blir en 
viktig kärna för kultur. Kulturen är en viktig aspekt för att skapa 
möten och den kreativa delen av kulturen kan harmoniseras med 
målen om att skapa samutnyttjande av lokaler. 

Turism och besöksnäring

För kommunen är markfrågan central när de gäller turismens 
utveckling. Genom att utveckla turismen bedöms även 
anläggningar och besöksmål få en högre kvalitet. Utvecklingen 
bör ske tillsammans med de naturliga resurserna och den kultur 
som redan existerar. Det bedöms skapa ökad attraktivitet, ökad 
sysselsättning och kan leda till ökat företagande. Om det är en 
attraktiv ort att bo i kan det ofta utgöra en attraktiv ort att besöka. 

För att lyckas är samutnyttjande och samverkan viktiga 
stöttepelare. Det kan innebära att kunna erbjuda paketlösningar 
och erbjudanden som är unika genom att upplevelser kombineras. 
Det kan handla om övernattning med upplevelser och mat, 
uthyrning av stuga kombinerat med möjlighet till vandring, fiske 
och cykling med god skyltning till kulturarv, serveringsställen och 
service längs vägen. 

Tranemo kommun verkar för att synliggöra och marknadsföra 
kommunens besöksnäring, det kan också innebära att arbeta med 
exempelvis digitala verktyg och innovationer för att öka turismen 
och besöksnäringen. 
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Kommunikationer och 
infrastruktur
Strategisk inriktning
Kommunikation/infrastruktur är viktigt för kommunens 
utveckling utifrån alla tre hållbarhetsperspektiven. Både vägar och 
järnvägar, samt kollektivtrafik är grundläggande förutsättningar 
för att kunna bo eller verka i Tranemo kommun, både för företag 
och privatpersoner. Möjlighet för ökat kollektivt resande ökar inte 
enbart privatpersoners möjlighet att leva i kommunen, det skapar 
även förutsättningar för ett ekologiskt hållbart samhälle. Fiber är 
en grundläggande förutsättning för att säkerställa kommunens 
plats i det digitala samhället och för att kunna bo, verka och leva i 
kommunens samtliga delar.

Mål för planeringen:

• Öka andelen hållbara resor

• Öka trygghet, säkerhet och tillgänglighet i trafikmiljöer

• Fossilbränslefri kommun

Gång- och cykelvägnät
Då kommunen prioriterar nybyggnation av bostäder i anslutning 
till kollektivtrafikstråk och gång- och cykelvägar så är det av stor 
vikt att gång- och cykelvägnätet fortsätter att utvecklas. 

För att befolkningen ska välja att gå och cykla framför att ta bilen 
krävs att gång- och cykelvägnätet har en god funktion. För att 
uppnå en god funktion krävs följande åtgärder:

• De stråk som idag finns för gående och cyklister ska 
knytas ihop för att skapa ett smidigt sätt att röra sig mellan 
målpunkter. Vid målpunkter som hållplatser för kollektivtrafik 
och invid kommersiella verksamheter bör det finnas 
cykelparkeringar med möjlighet att låsa fast cykeln i ramen.  

• Det ska upplevas lätt och tryggt att förflytta sig. Det ska finnas 
en tydlig prioritetsordning av olika trafikslag och en god 
orientering genom skyltning. Gång- och cykelvägar ska ha god 
belysning, drift och skötsel. Gång- och cykelvägar ska vara 
tydligt definierade och vara av tillräcklig bredd. 

• Barns möjlighet att gå och cykla till målpunkter så som skolor, 
förskolor och idrottshallar ska prioriteras. Barns skolväg och 
väg till aktiviteter ska uppfylla kriterier för säker skolväg. 
Lämningszoner bör vara separerade, och placerade på lämpliga 
avstånd, från gång- och cykelvägar.
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Kollektivtrafiknät

Att ett resecentrum tillskapas i Länghem är en prioriterad fråga 
för Tranemo kommun. Ett nytt resecentrum kommer att bidra till 
en positiv utveckling av både Länghem och kommunen i stort. 
Genom att möjliggöra tågpendling minskar klimatpåverkan 
då fler väljer tåg före bil. Det skapas också goda möjligheter 
att effektivisera och reducera busstrafiken, vilket ger god 
trafikekonomi. 

Resecentrumet ska underlätta för byte mellan trafikslag såsom tåg, 
buss, bil och cykel. Kollektivtrafiken stärks av möjlighet att kunna 
parkera nära resecentrum då det möjliggör för invånare på lite 
längre avstånd från resecentrumet att välja tåget. 

Resecentrum utgör en viktig nod för invånarnas möjlighet att 
resa både inom kommunen och inom regionen. Resandet med 
kollektivtrafik främjas också genom att hållplatser placeras 
strategiskt nära där människor bor och andra målpunkter. En 
busslinje med lokala stopp i Länghem med regelbunden trafik 
minskar behovet av att använda bilen inom Länghem tätort. 

Vid avstängning av korsning Västergärdet (Ingestorpsvägen) 
kommer busstrafiken endast att trafikera Länghem in och ut via 
Tingarör (väg 1676). För att möjliggöra att samtliga busslinjer kan 
köra både in till och ut från Länghem via korsningen vid Tingarör 
behövs en vändplats inne i centrala Länghem. 

I Åtgärdsvalsstudien för väg 27 Västergärdet-Tingarör beskrivs 
vändslingan placeras vid hållplats Oxelvägen, som ligger i 

anslutning till idrottsplatsen, så att busslinjerna kan fånga upp 
så många resenärer som möjligt, utan att restiden blir för lång. 
Busshållplatsen ska tillgänglighetsanpassas och det ska finnas 
cykelparkering i anslutning till hållplatsen för att främja pendling. 
En definitiv placering bör utredas tillsammans mellan kommunen 
och Västtrafik.

Biltrafiknät
Även om ambitionen att minska klimatpåverkan finns kommer 
bilen under överskådlig framtid att vara ett viktigt färdmedel, inte 
minst för den som bor utanför Sveriges stadskärnor. Biltrafiken 
har dock under många år varit det prioriterade trafikslaget och 
våra samhällen är uppbyggda för att vara framkomliga med bil. 
För att möjliggöra en omställning till andra trafikslag är det därför 
viktigt att hållbara trafikslag får en högre prioritet. Bland annat 
bör biltrafiknätet vara utformat för att skapa låga hastigheter och 
trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter inom Länghem tätort.

I samband med att Ingestorpsvägen i framtiden stängs av för 
anslutning mot riksväg 27, så kommer biltrafiken huvudsakligen 
att gå via 1676. En ny förbindelse mellan Ingestorpsvägen och väg 
1676 bedöms kunna avlasta trafiken genom centrala Länghem. 

Teknisk försörjning
Tranemo kommun ska eftersträva att främja tekniska system som 
är utformade utifrån kretslopp. Det innebär att systemen ska ha sin 
utgångspunkt i naturliga flöden och kretslopp och samtidigt nyttja 
ekosystemtjänster.
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Det ska eftersträvas minskad klimatpåverkan och påverkan på 
ekosystem samt att de tekniska lösningar som genomförs ska vara 
hållbara över tid och kunna möta upp klimatförändringar. 

Energi

En utgångspunkt för den fysiska planeringen i Tranemo 
kommun ska vara minimerad negativ miljöpåverkan och effektiv 
energianvändning. 

Att verka för, en i så hög grad som möjligt, energieffektiv 
samhällsutveckling vid nyproduktion, ombyggnad och renovering 
bör eftersträvas. 

Vatten och avlopp

I Tranemo kommuns riktlinjer för vatten och avlopp framgår att 
anslutna abonnenter inom den allmänna VA-anläggningen ska 
ha tillgång till dricksvatten av god kvalitet och tillräcklig mängd. 
Kommunens allmänna dricksvattentäkter ska ha ett fullgott 
och aktuellt vattenskydd som säkerställer råvattenkvalitet och 
kvantitet. Framtida vattenbehov samt förväntade förändringar 
i vattentillgång och vattenkvalitet ska ligga till grund för beslut 
om vattenförsörjningens utveckling. Kommunen ska som ett 
led i trygg och säker dricksvattenförsörjning verka för att alla 
allmänna vattentäkter har gällande vattendomar. Inom allmänt 
VA-område ska tillgång till reservvattenförsörjning, motsvarande 
normalbehovet eftersträvas för alla abonnenter, exklusive 
industrin. 

Allt spillvatten ska ha fullgod rening i känsliga områden som vid 
sjöar, vattendrag och vattenskyddsområden där högre krav ställs. 

Inom allmänt VA-område ska över tid mängden tillskottsvatten i 
spillvattenledningar minimeras. 

Vatten- och avloppsvattenhanteringen ska lyftas fram i 
samhällsplaneringen med beaktande av hälsa, miljöbelastning 
och klimatförändringar. Det innebär att även dagvattenfrågan 
belyses tidigt i planprocessen eller i utredningsskedet. En hållbar 
dagvattenhantering kan ske genom att skapa lösningar som i så 
hög grad som möjligt liknar den lösningen som naturen har för 
dagvattnet. Genom öppna och naturliga lösningar ökas kontrollen 
att kunna hantera såväl föroreningar som variationer i flöden över 
tid. Andra tillvägagångssätt är permeabla ytor där vatten tillåts 
infiltreras eller avledas till öppna diken istället för slutna ledningar 
och kulvertar. Andra alternativ kan vara att planera för ytor som 
tål och kan tillåtas översvämmas under vissa perioder. För att 
uppnå en långsiktig och hållbar dagvattenhantering är det viktigt 
att den mark som behövs för att kunna genomföra åtgärder avsätts 
och att ansvar kring planering och drift tydliggörs.

Centralt för vilken lösning som är lämplig på vilken plats ska 
styras av:

• Platsens förutsättningar

• Vilka ytor som finns att avsätta

• Föroreningsgraden i dagvattnet

• Känsligheten hos recipienten/ miljökvalitetsnormer

• Platsens möjlighet att synliggöra vattnen som en resurs att 
hushålla med
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Avgränsning för vattenskyddsområdet avseende Länghem vattentäkt.
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Tranemo kommun ska verka för samlade större anläggningar. 
Arbetet ska genomsyras konsekvent genom hela plan- och 
genomförandeprocessen från översiktsplan till lovgivning och 
tillsyn. Utanför allmänt verksamhetsområde faller ansvaret på 
ägaren av den ytan som dagvattnet kommer från, till exempel 
väghållaren eller fastighetsägaren (lokalt omhändertagande av 
dagvatten).

I planområdet planeras för en anlagd våtmark (läs mer på 4.5 
Delområden) för att omhänderta större mängder dagvatten, 
men också bidra till biologisk mångfald och att planera på ett 
hållbart sätt. Genom att leda vatten till våtmarken finns en yta som 
tillåts variera i vattenflöden över tid. Att skapa ett filter med så 
mycket växtlighet som möjligt genom planteringar så som både 
undervattens- och övervattensväxter bidrar till en effektiv och 
naturlig reningsprocess av dagvatten. 

Principen för att hantera dagvatten är att i första hand behandla 
och omhänderta dagvatten lokalt, genom rening, fördröjning 
och infiltration. I andra hand avleds vattnet till annan plats 
för eventuell rening och flödesutjämning. I sista hand avleds 
återstående vatten kontrollerat till ett vattendrag.

Vid ny exploatering ska det eftersträvas att området inte släpper 
ifrån sig mer dagvatten än vad det gjorde som oexploaterat.

Vid detaljplanering behöver samhällsviktig verksamhet 
ges högre skyddsnivå än övrig bebyggelse när det gäller 
riskhantering, exempelvis vid skyfall och erosion. I den 
strategiska miljöbedömningen framgår det att ingen av de 

utvecklingsområden som föreslås riskerar större vattenansamlingar 
eller erosionsrisk.

Avfallshantering

Att minska avfallet, öka utsorteringen av farligt avfall samt öka 
återvinningen är prioriterade åtgärder. 

Vid upprättande av nya detaljplaner ska det redovisas hur 
områdets avfall ska tas omhand. Det ska framgå var det finns 
eller planeras återvinningsstationer och anvisade platser ska vara 
tillgängliga för transportfordon. Erforderliga ytor enligt gällande 
kommunala riktlinjer ska tillämpas vid planering. 

Närmaste återvinningsstation i Länghem finns på Palmgatan vid 
brandstationen. För återvinningsstationerna och insamlingen 
av papper, plast, well, metall, glas och tidningar ansvarar 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI.

Kommunen arrangerar insamlingsturer enligt tidtabell för 
medborgare som inte har möjlighet att själva köra elektronik, kyl/
frys, grovavfall med mera till återvinningscentralen. För farligare 
avfall så som spillolja, lösningsmedel, bekämpningsmedel med 
mera finns en uppsamlande miljöbil.

Informationsteknik (IT)

Fiber är en grundläggande förutsättning för att säkerställa 
kommunens plats i det digitala samhället för att kunna bo, verka 
och leva i kommunens samtliga delar. Samordning är ett viktigt 
begrepp när det gäller teknisk försörjning och innebär i detta 
fall att nedgrävning av fiberkablar alltid ska beaktas vid andra 

Fördjupad översiktsplan, antagandehandling

Länghem 2035



36

grävningar. Det kan till exempel vara grävningar för vatten och 
avlopp, fjärrvärme och el. 

Mobiltelemaster och antenner

Vid etablering av nya mobiltelemaster ska liten fysisk 
miljöpåverkan vara en utgångspunkt. Hur mobilmaster utformas 
och var de placeras ska ske med hänsyn till restriktioner för 
höjder samt landskapsbild. I första hand ska antenner placeras 
på redan befintliga höga byggnader eller anläggningar så som 
infrastrukturanläggningar, belysningsstolpar eller kraftledningar. 
En samlokalisering och samordning mellan operatörer är viktigt. 

Natur, friluftsliv och rekreation
Strategisk inriktning
Kommunen ska verka för att naturen i kommunen även i 
framtiden utgör en viktig och attraktiv tillgång som inbjuder 
till rika upplevelser för såväl kommunens invånare som 
besökare. Eftersom naturen och naturupplevelser har en positiv 
inverkan på folkhälsan och minskar stress är det viktigt att 
natur som är tillgänglig för alla kommunens invånare finns 
inom ett rimligt avstånd från bostäder. Parker, grönområden 
och rekreationsområdet utgör viktiga komplement till större 
sammanhängande naturområden. 

Värdefull natur ska skötas på ett sätt som bibehåller naturvärden 
och förbättrar livsvillkoren för naturtypens arter. Kommunen 
bör ha en roll som föredöme när det gäller naturvårdshänsyn på 

kommunägd mark. 

Kommunens mark ska kunna erbjuda plats för friluftsområden, 
parker och lekplatser men samtidigt förse oss med 
ekosystemtjänster som biologisk mångfald, luftrening och 
skönhetsupplevelser.

Mål för planeringen:

• Planförslag som främjar ekosystemtjänster

• Grönytefaktor beräknas vid planering av nya bostäder

• Skötselplaner med biologisk mångfald som främsta mål

Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystem som gynnar 
människor, det vill säga upprätthåller eller förbättrar människors 
välmående och livsvillkor. Dessa tjänster produceras av 
ekosystemen och är alltså gratis. Exempel på ekosystemtjänster 
är pollinering (som utförs av pollinerande insekter eller andra 
djur), skydd mot naturkatastrofer som översvämningar och 
jordskred, vattenrening via till exempel våtmarker eller musslor, 
skadedjursbekämpning (som utförs av naturliga fiender, kan 
vara både insekter, svampar, bakterier och virus), grönytor för 
rekreation, reducering av partikelhalter och växthusgaser samt 
bildandet av bördig jord.
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Planeringen i Länghem behöver ta höjd för att klimatsäkra 
samhället och anpassa ortens utveckling till ett förändrat 
klimat, genom nyttjande av ekosystemtjänster. Ett sådant 
exempel är att det behöver finnas en beredskap för hur 
markområden inom planområdet kan komma att behöva 
avsättas som översvämningsytor som fångar upp skyfall. Sådana 
mångfunktionella ytor kan med fördel förläggas i närhet av 
grönområden så att de kan bli en naturlig del av grönytan och 
därmed fylla flera ekosystemtjänstefunktioner.

Ekosystemtjänster bör beaktas vid detaljplaneringen. Detta 
kan göras genom att utvärdera planförslaget utifrån dess 
möjligheter att skapa och förstärka ekosystemtjänster och att 
välja bort alternativ eller föreslå kompensationsåtgärder där 
ekosystemtjänster går förlorade.

Ekosystemtjänster definieras och indelas i fyra olika grupper 
utifrån vilken funktion de har. Dessa grupper kallas producerande, 
reglerande, kulturella och understödjande ekosystemtjänster.

I Ekosystemtjänstutredning-Länghem har ekosystemtjänster 
kartlagts för att kunna ta tillvara de sociala och biologiska värden 
som finns inom området. De övergripande riktlinjerna för FÖP 
Länghem är bland annat:

• Områden för bebyggelse i skog med låga naturvärden. 
Bebyggelse smälter in i landskapet bakom kanter av ädelskog 
och lövskog (i barrskog). Närheten till naturen ger invånarna 
möjlighet att dra nytta av ekosystemtjänster utan att områden 
med höga naturvärden skadas.

• Områden för bebyggelse i kanten mot odlingslandskapet. 
Mindre grupper av bebyggelse kan placeras i kantzoner för att 
inte minska jordbruksmarkens brukningsvärde eller inkräkta 
på naturvärdesinventerade objekt.

• Ta höjd för framtiden. Bygg tätt där det finns lämpliga ytor för 
att inte riskera att tvingas bygga tätt i senare skeden på platser 
lämpade för glesare bebyggelse.

• Etablera och förankra ”den gröna kilen”. Barnens skog, 
fuktängen och naturvärdesinventerade (NVI-objekten) 
utgör en grön kil där det går att arbeta för att maximera 
ekosystemtjänster. Det kan ske genom anläggande av 
fågeldamm vid reningsverket, bilda kommunalt reservat för att 
säkra och utöka ett attraktivt rekreationsområde och fortsatt se 
till att bullersituationen är god.
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Områden med höga naturvärden
I området finns flera naturvärden som är knutna till 
odlingslandskapet, vilket är den dominerande naturtypen i 
Länghem. Områden med höga naturvärden ska beaktas och om 
möjligt utvecklas i kommande planering. Strategisk placering av 
ved och annan skötsel och drift är viktigt för att vissa naturvärden 
ska tillämpas. Att exploatera jordbruksmark ska i möjligaste 
mån undvikas. Tranemo kommun bör i planering verka för 
minskad dikespåverkan och en utökning av våtmarker. I arbetet 
med ekosystemtjänster, biologisk mångfald och för att skapa 
sammanhängande natur kan nyplanteringar och anläggningar 
skapas som på sikt skapar naturvärden.

Sammanhängande natur 
Genom att arbeta med stråk mellan stora och små parker, grön- och 
vattenområden görs naturen mer tillgänglig. Sådana målpunkter 
kan knytas samman genom anläggande av stigar, planterade träd 
utmed vägar, gång- och cykelvägar eller andra små och stora 
gröna åtgärder. En grön infrastruktur bör främjas, vilket handlar 
om att säkerställa ett nätverk av fungerande livsmiljöer för växter 
och djur. Utöver att skapa grönska och ökad känsla av rekreation 
och lummighet så bidrar den gröna infrastrukturen till biologisk 
mångfald då dessa element kan fungera som goda spridningsvägar 
för växter och djur. Gröna stråk eller kilar behöver hänga samman 
(i artval, skötsel och avsaknad av barriärer) i sin helhet för att 
till exempel fåglar, vilda bin och fjärilar kan röra sig utmed hela 
stråket.

Tabellen visar exempel på ekosystemtjänster under de olika grupperna
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Karta över olika naturvärdeklasser och utpekade punktobjekt (Källa: Calluna). Kartan illustrerar utblickar över jordbrukslandskap och visar 
på hur omfattande jordbrukslandskapet är (Källa: Calluna).
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I Länghem planeras för anläggande av våtmark med lämplig 
växtlighet, se delområde P1 på 4.5 Delområden. 

Genom att växterna fångar upp löst fosfor och kväve gynnar 
våtmarkens naturliga reningsprocesser den biologiska mångfalden. 
Flera smådjur skyddas av processerna där flera av dem påbörjar 
nedbrytning av organiskt material innan bakterier och svampar tar 
över och slutför den nedbrytande processen. Området som skapas 
attraherar också flera olika fågelarter.

Genom att arbeta med gröna stråk kan människor stimuleras att 
cykla och gå mellan olika målpunkter. Samtidigt fungerar stråken 
som spridningsvägar för växter och djur. 

Exempel på öppet dagvattensystem i tätbebyggt område, Lomma stad. Foto: 
Metria AB
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Parker och rekreationsområden
Länghem består av relativt stor andel tätortsnära skog som fyller 
en viktig funktion både idag och i framtiden. Tillgängligheten 
och tillgång till parker och naturområden bör säkerställas och 
vidareutvecklas inom all planering för alla Länghemsbor. Gröna 
stråk bör utvecklas till att bilda sammanhängande nätverk för att 
fortsatt befästa och förstärka sin position. 

Vid nyanläggning och förvaltning bör naturen och landskapet 
vara utgångspunkten, för att skapa så naturliga och hållbara 
anläggningar som möjligt. De naturvärden som registrerats 
i Naturvärdesinventeringen (NVI) ska tas tillvara. Det kan 
exempelvis vara att använda naturliga material och ta tillvara 
befintliga nivåskillnader vid anläggning av skogslek, motionsspår, 
spänger med mera. På så vis kan uppskattade miljöer som fyller 
viktiga funktioner för möten, motion, avkoppling och rekreation 
skapas. 

Länghem erbjuder många utblickar över odlingslandskapet. Vid 
utveckling av Länghem bör ianspråktagande av jordbruksmark 
och områden med naturvärden till förmån för bostadsbebyggelse 
i största möjliga mån undvikas. 

Öppna flacka odlingsmarker söder om Rådde gård. Foto: Tomas Fasth.
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Vattentornet.
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Mark- och vattenanvändning

Mark- och vattenanvändningskartan visar den huvudsakliga användningen av den fysiska miljön i Länghem 
och beskriver kommunens syn på en ändamålsenlig struktur för en långsiktigt god hushållning av mark- 
och vattenområden. Avgränsningen för de olika användningskategorierna är schematiska, vilket innebär att 
användningsområdena inte ska tolkas vara exakta. 

De olika användningskategorierna är hämtade från Boverkets ÖP-modell 2.1. ÖP-modellen är anpassad för översiktlig 
nivå med möjlighet för preciseringar i fördjupningar av översiktsplanen. I aspekten för mark- och vattenanvändning 
har därför Tranemo kommun utvecklat underkategorier för att precisera användningen efter den lokala kontexten.

De användningskategorier som redovisas i Länghem är följande: 

Sammanhängande 
bostadsbebyggelse

Områden för sammanhängande bostadsbebyggelse består huvudsakligen av byggnader för 
bostadsändamål, men där en eller ett fåtal servicefunktioner kan förekomma.

Bostäder, utvecklingsområde Områden som föreslås utvecklas med fler bostäder.

Bostäder, oförändrad 
markanvändning

Beskriver befintliga bostadsområden och grannskap, som inte föreslås förändras.

Med aspekten mark- och vattenanvändning redovisas grunddragen för den avsedda 
användningen av mark- och vattenområden för hela planområdet. 
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Mångfunktionell bebyggelse Mångfunktionell bebyggelse är områden för delar av en tätort som har eller planeras få ett varierat 
utbud av olika servicefunktioner tillsammans med bostäder. Preciserade användningar för denna 
kategori, som har tillämpats i den fördjupade översiktsplanen, är bostäder, verksamheter, centrum. 
besöksanläggning, skola, och vård.

Bostäder, verksamheter Utpekade områden för en blandning av bostäder och verksamheter innehållandes varierade 
funktioner såsom handel, besöksnäring, service, kontor och andra verksamheter med begränsad 
omgivningspåverkan.

Centrum Utpekade områden kan innehålla kombinationer av handel, service, tillfällig vistelse, samlingslokaler, 
kontor och annan jämförlig verksamhet som ligger centralt eller på annat sätt ska vara lätta att nå. 
Även bostadsändamål tillåts inom centrumområden.

Besöksanläggning Områden för verksamheter som riktar sig till besökare. Här ingår kulturella verksamheter, idrotts- 
och sportanläggningar med tillhörande byggnader och övriga besöksanläggningar.

Skola Utpekade områden kan innehålla funktioner som förskola, fritidshem, skola och annan jämförlig 
verksamhet. Dessa funktioner kan även ingå i områden med utpekad markanvändning för bostäder.

Vård Utpekade områden för vårdverksamhet som avser människor. Dessa funktioner kan även ingå i 
områden med utpekad markanvändning för bostäder.

Areell näring Inom areell näring avses här områden för jordbruk.
Jordbruk Avser sammanhängande områden utpekade för jordbruk. Det är den huvudsakliga användningen 

som anges. Mindre skogsområden, betesmark, gårdar, samt enstaka bostäder eller verksamheter kan 
ingå i markanvändningen.

Grönområde och park I Grönområde och park ingår större parker, grönområden eller anlagda områden för fritidsaktiviteter 
i eller i nära anslutning till en tätort.

Grönområde Avser naturmark i tätortsmiljö och närrekreationsområden med en viss skötsel som har betydelse för 
omkringliggande bebyggelsemiljö.

Park Avser större parkliknande miljöer som är iordningsställda och kräver kontinuerlig skötsel. Vissa 
mindre parker kan ingå i markanvändningen för bostäder.
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Delområdesbeskrivning
För varje delområde motiveras kommunens förslag till 
markanvändning och där hänsyn tas till efterföljande planering.

Delområde B1 – Ingsvallen
Idrottsplatsen Ingsvallen ligger belägen cirka 400 meter 
från centrala Länghem. Delområdet karaktäriseras idag till 
största delen av obebyggd skogsmark. Området angränsar 
till sammanhängande bostadsbebyggelse och är ett populärt 
rekreationsområde för boende i Länghem, med sitt centrala 
läge. Området är betydelsefullt med sina rekreativa miljöer som 
motionsspår och platser för utomhuspedagogik. I skogen finns 
elljusspår som används av både motionärer och ryttare. Vintertid 
används elljusspåren även för längdskidåkning om vädret tillåter. 
Tranemo kommun är den största markägaren inom området.

I Ekosytemtjänstutredning (2018) konstateras att Ingsvallsskogen 
är en produktionsskog med ibland partier av träd äldre än 60 
år. Partierna bedöms dock för små för att området ska kunna 
ha upplevelsevärdet skogskänsla. Den monotona skogen 
är en ren produktionsskog som kommer att avverkas inom 
närmaste decennierna. Skogen bedöms därför vara lämplig för 
bostadsbebyggelse.

Centralt i delområdet finns en möjlig fornlämning betecknad som 
Lägenhetsbebyggelse. Definitionen innebär att det är lämningar 
efter mindre bebyggelseenhet (jordbruksenhet, som inte skattlagts).

Området innehåller flera biotopskyddade objekt i form av diken 
och stenmurar, se karta över utpekade punktobjekt på sida 40.

Vid befintlig bebyggelse nordöst om utvecklingsområdet finns 
ett utpekat potentiellt förorenat område med riskklass 4, vilket 
innebär ”liten risk” enligt länsstyrelsens klassning.

Nordväst om utvecklingsområdet passerar ett mindre vattendrag, 
men som inte omfattas av något strandskydd. Utvecklingsområdet 
är till största delen beläget inom sekundär skyddszon och 
halva primära skyddszonen för Länghems vattentäkt (se avsnitt 
Vatten och avlopp under 3.2.4 Teknisk försörjning). Fastställda 
skyddsföreskrifter för området reglerar förbud, krav på tillstånd 
och/eller anmälan. 

Del av Ingsvallen omfattas av vattenskyddsområdets yttre 
skyddsområde (sekundär skyddszon). Källa: Länsstyrelsen Västra 
Götalands län. 

Ställningstagande
Vid exploatering nära befintliga vägar kommer hänsyn 
att behöva tas till buller och vibrationer. Området utgör 
ett utbyggnadsområde för blandad bebyggelse, vad gäller 
flerbostadshus, rad/parhus och småhus. Omfattningen på antal 
bostäder är beroende på byggnadstyp. En tidig bedömning är att 
cirka 200 nya bostäder kan upprättas inom delområdet.

Nya bostäder bör placeras på ett sådant sätt att dagens 
rekreationsvärden förstärks och ytterligare tydliggörs trots 
tillskapande av nya bostäder. 
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Illustration över hur Ingsvallen skulle kunna bebyggas med cirka 100 bostäder. 
Kartan är schematisk.

I anslutning till utvecklingsområde B1 har det funnits ett åkeri/bilservice där 
marken kan vara förorenad enligt Länsstyrelsens kartering.
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Vid anläggande av nya bostäder inom området behöver 
infrastrukturen förbättras genom nya vägar och VA samt annan 
teknisk försörjning. 

Gatunätet inom området ska strävas efter att vara kontinuerligt 
och finmaskigt, vilket innebär att återvändsgränder som hindrar 
framkomlighet och känsla av tillträde bör undvikas.

Områdets naturliga karaktär kan lämpa sig för lokalt 
omhändertagande av dagvatten, där dagvattnet kan tillåtas ta 
plats och synas i den offentliga miljön. Det dike som löper norr om 
området bör kunna kopplas till planområdets dagvattenlösning 
där stråk och rekreation kan förstärkas med vattendragen. 
Områdets naturvärden bör tas tillvara vid eventuell vidare 
planering, där sociotopsvärden i form av bollspel, löpning, 
promenader, ridning och skidåkning inte bör gå förlorade. Med 
en bebyggelseutveckling av området bör en strävan vara att dessa 
sociotoper ska utvecklas och att fler kan ta del av dem. 

Området består även av ett flertal ekosystemtjänster så som 
variationsrikedom, biologisk mångfald, naturpedagogik, 
rekreation och hälsa, utblickar, pollination, matproduktion och 
vattenrening. Dessa bör tillvaratas vid kommande planering.

Området lämpar sig väl för nyttjande av föreningsliv, förskolor, 
skolor och allmän rekreation. Att placera ut bostäder inom 
området kan öka upplevelsen av trygghet genom anordnande av 
belysning, gång- och cykelvägar, tydlig skyltning av vägval och 
entréer kopplat till rekreationsområdet samtidigt som det kan öka 
rörelsen i närområdet.

Området bedöms vara lämpligt för placering av offentlig service 
så som förskola och trygghetsboende/äldreboende. Området 
lämpar sig som ett utbyggnadsområde där naturen kan vara en 
vägledande faktor när det gäller pedagogik, utblickar, anpassning 
till terräng och materialval. För en ny förskola kan närheten till 
rekreationsmiljöer uppmuntra till en verksamhet där naturen är en 
grund i pedagogiken. Ett trygghetsboende/äldreboende kan med 
fördel anordnas i närheten av förskolan och då dra nytta av barns 
liv och rörelse samtidigt som naturen finns påtaglig runtomkring. 

Förekomst och utbredning av den utpekade fornlämningen 
behöver undersökas vidare. Vid planläggning kan den efter 
erforderliga utredningar och i dialog med länsstyrelsen tas bort 
eller skyddas genom exempelvis natur.

Det potentiellt förorenade området utanför utvecklingsområdet 
bör utredas eller avgränsas för att bedöma att den potentiella 
föroreningen inte kan sprida sig och ha negativ inverkan på 
utvecklingsområdet och befintlig bebyggelse. 

Vattenskyddsområdet begränsar utvecklingsmöjligheterna, 
särskilt i den primära zonen. Lokalt omhändertagande av 
dagvatten är tillståndspliktigt inom den sekundära zonen och 
tillåts inte inom primärzonen. Vid planläggning av området ska 
hänsyn tas till vattenskyddsområdet och dess skyddsföreskrifter. 
Ny markanvändning får ej medföra risk för förorening av 
grundvattnet.
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Med tanke på de restriktioner som finns inom området finns 
det i praktiken endast en mindre del av utvecklingsområdet där 
ny bebyggelse kan tillåtas. Djupare analyser krävs i kommande 
detaljplaneskede. Tranemo kommun ser att område B1 används 
med fördel till bostäder och att alternativ till vattentäkt kan behöva 
undersökas på annan plats.

Detaljplanearbetet för området bedöms kunna påbörjas 2022.

 

Området vid Ingsvallen används för rekreation. Det finns fotbollsplaner och 
elljusspår i skogsområdet.
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Delområde B2 –Ingestorp
Området är till stora delar redan detaljplanelagt för 
bostadsändamål. Detaljplan för Ingestorp 3:147 (laga kraft 2017) 
möjliggör bostadsbebyggelse för friliggande hus, parhus, radhus 
eller flerbostadshus. Detaljplanen är flexibel vad gäller utbyggnad 
men bedöms omfatta totalt cirka nya 20–22 bostäder.

I områdets södra del föreslår gällande detaljplan av området 
föreslås grönområde för att kunna omhänderta dagvatten från 
gatumark genom fördröjning och infiltration. Dagvatten från mark 
för bostadsändamål ska omhändertas inom tomtmarken.

I de södra delarna av utvecklingsområdet finns båtnadsområde för 
markavvattningsföretaget Länghem DF 1945. Området omfattas 
även av ett lövskogsområde med utpekad triviallövskog. 

Området innehåller biotopskyddade objekt i form av diken, se 
karta över utpekade punktobjekt på sida 40.

Ställningstagande
Kommande bebyggelse ska upprättas enligt gällande detaljplan. 
Den nya bebyggelsen bör anpassas till närliggande skogsområde 
och därmed bidra till skapandet av en bostadsnära naturmiljö.

Hänsyn till markavvattningsföretag och båtnadsområde bedöms 
kunna hanteras i kommande plan- och bygglovsskede.
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Delområde B3 – Kryddvägen
Området består mestadels av skog och jordbrukslandskap och 
ligger i anslutning till befintlig villagata med ensidig bebyggelse. 
Delområdet har ett visst naturvärde och strax söder om finns ett 
antal värdefulla träd inventerade. 

Ställningstagande
Buller och vibrationer kan komma att behöva beaktas i kommande 
planer närmast befintlig väg 1676 i sydost. Området föreslås 
planläggas för bostäder i blandad bebyggelse. Omfattningen på 
antal bostäder är beroende på byggnadstyp. En tidig bedömning är 
att cirka 20–40 nya bostäder kan upprättas inom delområdet. 

Vid utbyggnad av området bör i första hand befintlig infrastruktur 
användas och vid behov utvecklas. I de fall nya vägar behövs, bör 
de placeras ekonomiskt så att dubbelsidig byggnation uppnås. 
Skogen kan tas tillvara i utbyggnaden och fungera som yta för 
rekreation och spontanlek. Områdets naturvärden bör tas tillvara 
vid eventuell vidare planering. Detaljplanearbete bedöms kunna 
inledas år 2023.
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Delområde B4 – Prästgården/
Stakagården
Området utgörs av jordbruksmark och ligger strategiskt i 
anslutning till befintlig väg. Delar av utbyggnadsområdet ansluter 
till Prästgården som har höga kulturhistoriska värden och utgör 
en del av Länghems gamla bykärna, medan andra delar ligger 
nära den hästgård där Länghems Ridklubb har sin verksamhet. 
Genom området går idag järnvägen, vilket utgör en buller- och 
vibrationskälla och fysisk barriär. 

I anslutning till delområdet, på befintlig väg, finns en hållplats för 
busstrafik. Tranemo kommun är markägare väster om järnvägen.

Ställningstagande
Området utgör ett utbyggnadsområde för blandad bebyggelse, vad 
gäller flerbostadshus, rad/parhus och småhus. Omfattningen på 
antal bostäder är beroende på byggnadstyp. En tidig bedömning 
är att cirka 15–30 nya bostäder kan upprättas inom delområdet. 
Kommande detaljplaneläggning bör undersökas ifall anslutning till 
och från bostäderna kan ske samlat till Månstadsvägen (väg 1676) 
istället för flera in- och utfarter från vägen. Lämplig anslutning 
med gång- och cykel som korsar Månstadsvägen och går vidare till 
målpunkter bör studeras.

En utbyggnad av området behöver ta hänsyn till järnvägen och 
de risker, buller och vibrationer som den för med sig. Kommande 
bebyggelse ska placeras så att en god boendemiljö erfordras.
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Det är viktigt att i kommande planeringsskede föra dialog med 
länsstyrelsen angående kulturmiljön och om nödvändigt utreda 
genom arkeologiska undersökningar. Det behöver undersökas 
vilka skyddsavstånd som kan krävas från hästgården med hänsyn 
till allergener och människors hälsa. Därutöver behöver nya 
bostäder klara riktvärden för buller och vibrationer med hänsyn 
till närliggande väg och järnväg.

Eventuell risk för allergener från hästgården ska studeras i 
kommande planeringsskede och föreslagen bebyggelse bör 
placeras med ett säkert avstånd från ridklubbens verksamhet.

Områdets utblickar mot jordbrukslandskapet bör behållas och 
förstärkas tillsammans med de närliggande kulturhistoriska 
värdena.  Området har goda möjligheter till rekreation i närheten.

Detaljplanearbete bedöms kunna inledas år 2030.
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Delområde B5 – Förlängningen 
Stationsgatan
Området består till stor del av obebyggd natur och skog men 
omges av jordbrukslandskap i norr och av infrastruktur och 
bostäder i resterande väderstreck. I den östra delen finns 
fem värdefulla björkar. I norr begränsas området av ett 
biotopskyddat dike. I väster finns en befintlig promenadväg utmed 
järnvägen. Inom de norra delarna av utbyggnadsområdet finns 
markavvattningsföretaget Rådde och Hovsnäs DF 1924.

Ställningstagande
Närheten till centrum och att därmed skapa ett bra 
markutnyttjande motiverar platsen som lämplig för rad- och 
parhus eller annan sammanhängande bebyggelse. 

Områdets rekreativa strukturer och utblickar mot 
jordbrukslandskapet bör tas tillvara på. Hur naturvärdena kan 
bibehållas i symbios med nya bostäder och bli ett värdefullt inslag 
i området bör således studeras i vidare planering. Björkarna bör 
om möjligt lämnas utanför detaljplan eller säkras upp genom 
lämplig planbestämmelse. Vid kommande planering ska ansökan 
om dispens av biotopskyddet skickas in till länsstyrelsen vid 
eventuella ingrepp eller påverkan på diket. Diket omfattas ej av 
strandskydd.
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Markavvattningsföretaget ska tas i beaktning och studeras i 
kommande planarbete. Beroende på utbyggnadens påverkan på 
markavvattningsföretagets båtnadsområde och dess beslutade 
dokument kan tidskrävande åtgärder behövas för att lyckas 
exploatera i området.

Befintlig gångväg bör knyta an till det nya området och nya 
byggnationer bör placeras så målpunkter till och från området är 
lättillgängliga. Det bör finnas gång- och cykelvägar som knyter 
ihop utvecklingsområdet med de centrala delarna av Länghem. 
Områdets närhet till de centrala delarna i kombination med 
äldreboende och eventuell framtida byggnation gör att det bör ses 
över om separerad gång- och cykelväg kan inrymmas.

En utbyggnad av området behöver ta hänsyn till järnvägen och 
de risker, buller och vibrationer som den för med sig. En tidig 
bedömning är att cirka 10 nya bostäder kan upprättas inom 
delområdet.

Detaljplanearbete bedöms kunna inledas år 2022.

Inom utvecklingsområdet finns markavvattningsföretag (blåprickat område).
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Delområde BV1 – Furulund
Området består främst av ett småskaligt jordbruksområde med 
spridda befintliga gårdar. Här finns ett mindre naturvärdesobjekt 
klass 3 samt ett par värdefulla ekar. Inom området finns ett antal 
mindre industriverksamheter. 

Områdets västra del omfattas av den sekundära skyddszonen för 
Länghems vattentäkt (se avsnitt Vatten och avlopp under 3.2.4 
Teknisk försörjning).

I den nordöstra delen av delområdet finns en känd fornlämning 
betecknad som övrig kulturhistorisk lämning, RAÄ-nummer 88:1.

Området innehåller biotopskyddade objekt i form av stenmurar, se 
karta över utpekade punktobjekt på sida 40.

Inom och i anslutning till planområdet finns potentiella 
föroreningar. De två inom området är ej riskklassade och den 
utanför bedöms som liten risk för människors hälsa och miljö. 

Ställningstagande

Furulund bedöms som ett potentiellt område att förtäta och 
bygga vidare på befintlig omkringliggande infrastruktur. De 
industrier som finns inom området är viktiga för samhället och 
ska ha möjlighet att fortsatt vara verksamma på platsen, medan 
tillkommande industriområde inte bedöms vara aktuellt. Området 
utgör ett utbyggnadsområde för blandad bebyggelse och en 
fortsättning på befintligt centrumområde. 
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Tillkommande bebyggelse bör eftersträva en blandstruktur och 
innehålla bostäder i form av flerbostadshus, rad/parhus och 
småhus samt verksamheter och service. Omfattningen på antal 
bostäder är beroende på byggnadstyp. 

En tidig bedömning är att cirka 30 nya bostäder kan upprättas. 
Vid ny detaljplaneläggning bör planbestämmelser införas 
som styr vilken typ av verksamhet som tillåts på platsen så 
att det inte innebär risk för människors hälsa och försämrad 
dricksvattenkvalitet.

Etablering av bostäder i närheten av befintlig industri skulle 
innebära restriktioner för verksamheterna och bostäder bör 
därför utvecklas främst på västra sidan utav Nygårdsgatan. 
Förutom potentiell förorenad mark måste eventuell påverkan 
från verksamheterna beaktas i form av buller, utsläpp till luft och 
transporter.

För att ny bostadsbebyggelse ska kunna utformas så att den 
inte exponeras av befintlig industri- och verksamhetsbuller, 
ska Boverkets vägledning (2015:21) Industri- och annat 
verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av 
bostäder tillämpas. Nyetablering av verksamheter och utveckling 
av befintlig industri ska vid planläggning och bygglovsprövning 
ta hänsyn till det bostadsområde som planeras. I kommunens 
översiktsplan pekas ett nytt industriområde ut intill riksväg 27.

Vid planläggning av området ska hänsyn tas till vattenskydds-
området och dess skyddsföreskrifter. Ny markanvändning får inte 
medföra risk för förorening av grundvattnet. Inom utvecklingsområdet BV1 finns potentiella förorenade områden i form av 

träindustri och hantering av lösningsmedel.

Området angränsar till utvecklingsområdet Ingsvallen varför det är 
viktigt att områdena knyts ihop på ett bra sätt. Eftersom Ingsvallen 
föreslås lämpligt för offentliga verksamheter så som skola, förskola 
och vårdboende är tillgängligheten och väginfrastruktur mellan 
områdena av särskilt stor vikt.

Fornlämningens förekomst och utbredning bör studeras vidare 
i kommande planeringsarbete. Ny bebyggelse bör planläggas så 
att de kulturhistoriska landskapsvärdena tillvaratas och biologisk 
mångfald främjas.
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Föroreningspunkterna måste beaktas och utredas om markarbeten 
ska ske inom delområdet. I kommande planeringsarbeten ska 
det säkerställas att de potentiellt förorenade områdena inte 
innebär risk för människors hälsa och miljö. En exploatering av 
delområdet får ej påverka grundvattentäktens kvalitet, varpå 
vattenskyddsområdets föreskrifter ska tillgodoses vid kommande 
planeringsarbeten.

Det bör likaså, i vidare planering, studeras ifall en ny passage över 
eller under järnväg ska tillskapas, som knyter an till förlängningen 
av stationsgatan på andra sidan järnvägen (Delområde B5). 

En utbyggnad av området behöver ta hänsyn till järnvägen och de 
risker, buller och vibrationer som den för med sig.

Detaljplanearbete för området bedöms kunna påbörjas år 2030.

Delområde G1 – Barnens skog i den 
gröna kilen
Skogen utgör ett grönt rekreationsområde mellan bebyggelse. 
Det är den innersta delen av en grönkil som går från sydväst 
in i bebyggelsen. I nuläget är skogen en ung lövskog med flera 
olika trädslag med enstaka äldre, höga tallar. Den ligger bredvid 
förskolan och på gångavstånd från Länghemskolan.

Delområdet består av den östra delen av det som kallas den gröna 
kilen.
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Här finns barnens skog intill den befintliga förskolan. Området 
är tillgängligt via lågt trafikerade vägar, kvartersgator och gång- 
och cykelvägar. Enligt länsstyrelsen är området ett inventerat 
lövskogsområde.

Ställningstagande
Området föreslås behålla sin nuvarande karaktär och fortsätta 
användas och utvecklas som naturskog. Områdets styrka ligger i 
att det är ett befintligt skogsparti som uppmuntrar skogslek där 
själva naturen kan utgöra en del av pedagogiken. 

Skogen har potential till att inom 15–25 år på en liten yta framkalla 
skogskänsla. För barn kan detta upplevelsevärde uppstå ännu 
tidigare. Skogens upplevelsevärden bör bibehållas och förstärkas.

Delområde G2 – Uppsamlingsyta i 
den gröna kilen
Delområdet består av ett skogsområde i den sydvästra delen av 
Den gröna kilen. Området är tillgängligt via lågt trafikerade vägar, 
kvartersgator och gång- och cykelvägar. 

Det finns ett fastställt dike tillhörande markavvattningsföretag. 
Markavvattningsföretaget benämns Länghems DF 1945. Det 
förekommer viss erosionsrisk inom delområdet.

Blått område visar markavvattningsföretag, delområdet är markertat med 
streckad linje. Källa: Länsstyrelsen Västra Götalands län.
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Ställningstagande
Ytan föreslås bevaras och utvecklas som dagvattenuppsamling 
och grönområde. Det går ett grönt stråk genom området som med 
fördel bör bevaras och inte byggas igen i utkanterna för att fortsatt 
kunna länka ihop de omkringliggande bostadsområdena.

Förslagen markanvändning bedöms ej få konsekvenser för 
markavvattningsföretaget i området.

Delområde G3 – Grönområde Norra 
Furulund
Delområdet befinner sig utkanten av planområdet och består av 
mestadels skogsmark.

Föreslaget område är beläget inom sekundär skyddszon och halva 
primära skyddszonen för Länghems vattentäkt (se avsnitt Vatten 
och avlopp under 3.2.4 Teknisk försörjning).

Ställningstagande
Området behöver tillgängliggöras med tanke på kommande 
bostadsetablering i både Ingsvallen (B1) och Furulund (BV1). På 
sikt kan området således bli ett rekreativt grönområde som nyttjas 
av de boende i närheten.

Trots det perifera läget idag finns stor potential för att fylla en 
viktig funktion i skapandet av en grön korridor från Ingsvallens 
skogsområde, sydväst om delområdet.
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Precis som för Ingsvallen finns begräsningar i 
vattenskyddsföreskrifterna som måste beaktas, men att området 
bedöms som lämpat för angivet ändamål.

Delområde P1 – Fuktängen
Delområdet är den centrala delen av det som kallas den gröna 
kilen bestående av park i mitten omgivet av två grönområden. 
Parken består av en större fuktig ängsyta, en så kallad våtmark. 
Delar av våtmarken är att betrakta som ett vattenområde. Ytan 
används av närliggande skola och förskola. Området är tillgängligt 
via lågt trafikerade vägar, kvartersgator och gång- och cykelvägar. 
Området omfattas av viss erosionsrisk, se delområde G2.

Ställningstagande
Den föreslagna parkytan bör tillgängliggöras för fler människor 
och kan med fördel förses med bland annat promenadstråk med 
tillhörande belysning samt bänkar utmed den öppna våtmarken. 

Våtmarken fyller en viktig ekosystemtjänstefunktion genom att 
den kan omhänderta dagvatten på ett naturligt sätt. Dagvatten 
kan här lyftas fram och synliggöras genom öppen anläggning så 
som en damm eller konstgjord sjö. Det är viktigt att inte anlägga 
kostsamma anläggningar eller infrastruktur för nära inpå där 
vatten ska tas omhand, då det kan riskera att förstöras om ytan 
behöver översvämmas. Åtgärder inom vattenområdet utgör 
vattenverksamhet som behöver erhålla erforderliga tillstånd och 
beslut innan åtgärder vidtas.
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Inspirationsbilder från Kalmar Dämme, Kalmar. Foto: Metria AB.
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Delområde P2 – Brunkeparken
I anslutning till Länghemskolan, på andra sidan om Boråsvägen, 
finns Brunkeparken. Parken består idag mestadels av gröna 
ytor och träd. Bland annat finns här en skyddsvärd ek. Området 
innehåller befintliga gångstråk som funnits på platsen under 
lång tid. Stråken knyter samman Boråsvägen med Stomvägen 
och Saltängsgatan. Det finns ett oskyddat övergångsställe vid 
Boråsvägen som ansluter väl mot skolan. Inom parken finns bland 
annat en fotbollsplan, bänkar, skulpturer, lekplats och en kulle/
pulkabacke. 

Brunkeparken är en uppskattad plats som används av många 
åldersgrupper som både destination och genomfart eftersom 
den är centralt placerad i orten. Platsen används särskilt under 
vintertid då den kulle som finns där förvandlas till en omtyckt 
pulkabacke.

I direkt anslutning väster om delområdet finns en utpekad 
potentiell förorening som ej är riskklassad. Föroreningspunkten 
måste beaktas och utredas om markarbeten ska ske i närheten av 
delområdet.

Ställningstagande
Det är av stor vikt att gångstråken till och från parkområdet 
bibehålls. Det är också viktigt att stråken leder mot målpunkter 
i parken och att de om möjligt har den genaste vägen. Längre 
norrut längs med Boråsvägen finns stråk från parken som leder 
ut i gatan utan vidare koppling genom gång- och cykelväg eller 
övergångsställe. 
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Målpunkterna och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter bör 
ses över i anslutning till det området. 

Brunkeparken har stor utvecklingspotential med sitt läge 
invid Länghemskolan. Området uppmuntrar till olika sorters 
användningar över dygnet. För att öka dygnsanvändningen 
skulle det kunna vara lämpligt med anordnande av exempelvis 
boulebana eller en samlad aktivitetsplan för olika sorters lek. De 
öppna gröna ytorna inbjuder redan idag till spontan lek och idrott 
för såväl elever under idrottslektioner och för andra målgrupper. 
De gröna ytorna i sig inbjuder till vistelse i form av traditionell 
parkvistelse så som picknick och allmän rekreation. Parken kan 
också användas för lokala kultur -och nöjesevenemang. 

Parkområdet bör rustas upp för att göras mer tillgänglig, med 
tydligt definierade stråk och entré, samt mer trygg i form av 
belysning och bevarande av öppna ytor.

I anslutning till utvecklingsområdet finns en potentiell markförorening i form av 
tidigare drivmedelshantering. Källa: Länsstyrelsen Västra Götalands län.

För att öka den biologiska mångfalden kan öppna gräsytor kombineras med 
planteringar med blommor och insektshotell. Foto: Metria AB.
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Delområde C1 – Länghems 
centrum
Länghems centrum består idag av ett fåtal byggnader 
innehållandes service, handel och bostäder. Det finns även ett par 
mindre industrilokaler och kontor. Genom centrumområdet går ett 
kollektivtrafikstråk.

Det saknas ett funktionellt torg på platsen och det som idag 
fungerar som mötesplats är ICA-byggnaden med anslutande 
parkering. Det är där möten och evenemang mellan människor 
mestadels sker.

Utmed tågspåren finns grönstruktur av lägsta naturvärdesklass 
samt parkmiljö. Området innehåller fyra naturvärdesträd och 
kulturhistoriskt viktiga byggnader. 

På östra sidan om järnvägen finns det tidigare stationshuset från 
1904 bevarat.

Järnvägen utgör idag en stor fysisk barriär som delar Länghem 
mitt itu. Det finns få kopplingar över järnvägen idag och de som 
finns upplevs inte som tillräckligt trygga. 

Precis vid järnvägsövergången, öster om järnvägen finns 
Stationsparken. Den rustades upp för några år sedan av byalaget 
och upplevs vara ett lyft för Länghem. I parken finns bland annat 
en paviljong med grillplats och ett lusthus. Förutom grillning och 
umgänge används platsen till evenemang och aktiviteter. Tranemo 
kommun äger den största delen av marken inom området.

Fördjupad översiktsplan, antagandehandling

Länghem 2035



68

Ställningstagande
Stationsområdet blir en viktig pusselbit för att utveckla ett grönt 
och levande Länghems centrum. I samband med exploateringen 
av Länghems centrum förvandlas Stationsparken till ett centralt 
beläget rekreationsområde som främjar sociala möten mellan 
människor. Parken föreslås utvecklas med inslag som gör den mer 
barnvänlig. Tågresenärer ska från stationsområdet mötas av ett 
grönt och rekreativt välkomnande.

Stationsområdet blir vidare en samlad knutpunkt för tåg och 
buss, med pendelparkering som omfattar både bil och cykel 
samt laddstolpar  för elbilar- och cyklar med närliggande toalett 
och resenärsservice. Om det blir en tågstation behövs anpassade 
gång- och cykelvägar i området som är tillgängliga. Gestaltningen 
och skötseln av centrumet kommer vara det första och sista 
resenärer ser vid på- eller avstigning och blir därför en stor del av 
upplevelsen av orten.

Området lämpar sig för stationsnära tätortsbyggbebyggelse 
vilket för Länghem innebär blandad tät småbebyggelse 
innehållande bostäder, kontor, handel privat samt offentlig service. 
Bebyggelsestrukturen anpassas till platsens förutsättningar där en 
variation i arkitekturen och blandade funktioner ger området en 
omsorgsfull gestaltning med hög kvalitet. Förtätningen bedöms 
innebära möjligheter till cirka 70 bostäder. 

Skiss över hur Länghems centrum kan kompletteras med ny bebyggelse. Detta är 
ett exempel som kommer att ändras under arbetets gång. 
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Den nya bebyggelsen i centrala Länghem föreslås präglas 
av flerbostadshus i en varierad skala med 3–5 våningar. I 
omgestaltningen av centrumområdet spelar gator och torg en stor 
roll. De bidrar till social interaktion och sätter på så vis prägel på 
områdets karaktär. Genom att placera de nya byggnaderna längs 
tydligt definierade gaturum kan en stadsmässig karaktär för 
centrumområdet skapas. Verksamhetslokaler i bottenvåningar bör 
eftersträvas längs Boråsvägen som utgör ett större stråk, med syfte 
att skapa levande gaturum.

En viktig aspekt i kommande planeringsarbete är att hänsyn ska 
tas till människors hälsa med skyddsavstånd till järnvägen. Det 
innebär att buller- och vibrationssituationen behöver utredas 
och, om det krävs, genomförande av lämpliga åtgärder för att 
inte överstiga gällande buller- och vibrationsriktvärden. Det kan 
också innebära olika skyddsavstånd i händelse av urspårning eller 
andra olyckor, då det även transporteras farligt gods på järnvägen. 
Kommunen följer Länsstyrelsens riskpolicy för markanvändning 
intill transportleder av farligt gods i samband med detaljplanering. 
Enligt riskpolicyn ska rikshanteringsprocessen beaktas inom 
150 meters avstånd från en transportled med farligt gods. Inga 
exakta avstånd finns angivna utan är beroende på platsspecifika 
egenskaper och förhållanden.

I utvecklingen av centrumområdet behövs bättre kopplingar över 
järnvägen, med fler planskilda korsningar för gång- och cykelvägar 
som uppleves trygga och säkra. Detta är viktigt för att främja det 
hållbara resandet.

Ica i centrala Länghem sedd från bussvändslingan.

Bussvändslingan i centrala Länghem. 
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Det är av stor vikt att skapa en eller flera tydliga mötesplatser i 
området. Med fördel kan dessa vara gränsöverskridande i den 
mening att platsen uppmuntrar till möten mellan människor som 
i andra fall inte möts av olika skäl. Det kan exempelvis handla 
om olika evenemang eller att samordna lokaler och ytor till olika 
aktiviteter. Mötesplatserna bör också utformas för att uppmuntra 
och möjliggöra exempelvis evenemang kopplat till kultur- och 
fritidsliv samt turism. 

Planeringen av Länghems centrum fortsatta utveckling är komplex 
och innefattar ett flertal detaljerade studier över bland annat:

• Vägnätets utformning, inkl. en översikt av järnvägspassager.

• Ny bebyggelses utformning och lokalisering med hänsyn till 
risker kopplat till järnvägen.

• Stationsområdets utformning.

• Centrumområdets utformning.

Hur centrumområdet ska utvecklas med stationen i fokus 
kräver således vidare utredningar, än vad som ryms inom 
ramen för denna översiktsplan, och kan med fördel upprättas i 
ett planprogram alternativt studeras i kommande detaljplaner. 
Detaljplanearbete för området bedöms kunna inledas år 2025.

Järnvägsspåret i centrala Länghem. 

Illustration över Länghems framtida stationsläge, flygvy. källa: Sweco
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Järnvägsspåret vid det framtida stationsläget.Visualisering över Länghems framtida stationläge. 

Fördjupad översiktsplan, antagandehandling

Länghem 2035



72

Riksintressen och andra värden

Riksintressen är geografiska områden som har pekats ut av 
nationella myndigheter med stöd av 3 kap eller 4 kap miljöbalken 
eftersom de anses vara av nationell betydelse. Det finns ett flertal 
utpekade riksintresseanspråk inom eller i närheten av Länghem. 

Riksintresse för kommunikationer 
Genom Länghem passerar järnvägen Kust till kustbanan. Söder 
om planområdet går riksväg 27. De båda kommunikationslederna 
är utpekad riksintressen för kommunikationer samt 
rekommenderade farligt godsleder och ska beaktas i fortsatt 
planering. Vid detaljplaneläggning och bygglovsprövning 
ska hänsyn tas till det buller och vibrationer som järnvägen, 
respektive riksvägen genererar. Vid nybyggnation intill de båda 
kommunikationslederna ska skyddsavstånd beaktas.

Länghem omfattas även av Landvetters flygplats MSA-område 
(Minimum Sector Altitude), vilket är den höjd som ett flygplan 
som är på väg ner för att landa säkert kan sjunka till innan den 
slutliga inflygningen tar vid. 

Nya hinder kan ha en negativ inverkan på flygtrafiken. 
Uppförande av byggnader eller andra föremål högre än 20 meter 
kan komma att påverka flygtrafiken. I de fall ny bebyggelse 
tenderar att överstiga 20 meter ska en flyghinderbedömning göras 
vid varje enskild etablering.

Riksintresse för naturvård
Norr om Länghem finns ett utpekat riksintresse för naturvård, 
Åsunden – Torpaområdet. Området är delvis ett Natura 
2000-område och naturreservat. Väster om orten finns 
Vassgårdenområdet, ett annat utpekat riksintresse för naturvård. 
Riksintressena ska beaktas i samband med detaljplaneläggning 
i dess närhet. Skog som ligger inom gränszonen för de båda 
utpekade riksintressena ska i möjligaste mån bevaras.

Riksintressen är ett sätt för staten att påverka och bevaka intressen av särskild nationell 
betydelse inom samhällsplaneringen.
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Riksintresse för kulturmiljö
Omkring sex kilometer norr om Länghem, utanför planområdet 
ligger Torpaområdet, som består av ett odlingslandskap runt 
yttre Åsunden och Torpasjön. Torpa stenhus är en av landets 
mest välbevarade senmedeltida borganläggningar och visar på 
områdets strategiska betydelse under inte minst medeltiden. 
Här finns ett rikt varierande fornlämningsmiljöer med gravar, 
gravfält och fossil åkermark. Torpa stenhus är Tranemo kommun 
hittills enda byggnadsminne. Planförslaget bedöms inte ha någon 
inverkan på riksintresset.

Andra värden i miljöbalken
Miljöbalken tar upp de värden som kommunen ska ta hänsyn till 
vid sin planläggning av mark- och vattenområden. Företräde skall 
ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god 
hushållning.

Vattenskyddsområde
Vattenskyddsområdet i Länghem ligger i den nordöstra delen 
av samhället. Vattenskyddsområdet utgörs av en primär 
och en sekundär skyddszon som regleras genom fastställda 
skyddsföreskrifter. Rekommendationer till efterföljande planering 
är att ingen ny bebyggelse ska uppföras inom den primära 
skyddszonen. Vid ny bebyggelse inom sekundärzon ska fastställda 
skyddsföreskrifter följas. 

Kulturmiljö
Fornlämningar är minne av tidigare bebyggelse och historia. 
Med fornlämning avses lämningar efter människors verksamhet 
under forna tider. En fornlämning ska ha tillkommit innan 1850. 
Efter 1850 definieras det som övriga kulturhistoriska lämningar. 
Fornlämningar skyddas genom Kulturmiljölagen. I Länghem 
finns åtta kulturhistoriska lämningar och möjliga fornlämningar 
och två fornlämningar. De fornlämningar och kulturmiljöer som 
har identifierats ska beaktas vid detaljplaneläggning inom dessa 
områden. I de fall där utbredningen inte är säker ska fortsatt 
utredning av arkeologin ske. 

Skogsmark
I nordvästra och sydöstra delen av Länghem finns större 
sammanhängande skogsområden. Den nordvästra delen, vid 
Ingsvallen, omfattas av ett rekreationsområde med motionsspår. 
I samband med detaljplaneläggning av nya områden som 
omfattas av större ytor av skogsmark bör naturvärdesinventering 
ske. Skyddsvärda träd ska beaktas vid detaljplaneläggning. 
Gammelskog ska i den mån det går bevaras.
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Naturminne, biotopskydd
Jordbrukslandskapet kring Länghem har brukats sedan urminnes 
tider och skapat ett vackert kultur- och odlingslandskap med 
många biotopskyddade element, så som alléer, stenmurar, 
odlingsrösen, åkerholmar, diken, bäckar och olika typer 
av småvatten. Biotopskyddsområden är mindre mark- och 
vattenområden som utgör livsmiljöer för hotade djur- och 
växtarter samt särskilt skyddsvärda djur- och växtarter. Dessa 
är biotopskyddade enligt 7 kap 11 § Miljöbalken. Inom ett 
biotopskyddsområde får det inte förekomma verksamheter eller 
åtgärder som kan skada naturmiljön. Om det finns särskilda skäl, 
får dispens från förbudet ges i det enskilda fallet.

Mellankommunala intressen
Medborgare tar inte hänsyn till kommunala gränser i sitt 
vardagliga liv. Inte heller miljön tar hänsyn till dessa osynliga 
gränser. Detta innebär att utveckling av orter kan få påverkan på 
platser i andra kommuner.

All planering som kan få en betydande påverkan på andra 
kommuner och mellankommunala intressen ska ske i dialog med 
berörda kommuner.

En utveckling av Länghem kan få positiva effekter på 
kringliggande landsbygd. Dess funktion som serviceort kan 
utvecklas och därmed erbjuda fler tjänster även till medborgare 
utanför kommungränsen. Ett ökat underlag för kollektivtrafik ger 
upphov till ökad kollektivtrafik som passerar flera kommuner.

Grundvattenförekomsten i området behöver iakttas vid 
exploatering. Reningsverket i Länghem, som ligger utanför 
planområdet, använder vattendrag som recipient som rinner 
vidare till Simmesjön, vilken delas med Svenljunga kommun. 
Eventuella problem detta kan medföra ska diskuteras i samverkan 
med Svenljunga kommun.

Detta tillägg har gjorts efter Länsstyrelsens granskningsyttrande. Länsstyrelsen har 
därmed inte yttrat sig angående sektionen ’Mellankommunala intressen’.
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Prästgården.
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Planeringsförutsättningar

Länghem då och nu
Ortsnamnet Länghem har sitt ursprung från en medeltida kyrkby 
och namnet skrevs ursprungligen Langeem, som består av langer 
”lång” och hem ”boplats, gård”. Länghem som ort har vuxit 
fram från några gårdar under Torpa till ett stationssamhälle, 
på sträckan Borås – Alvesta Järnväg, under tidigt 1900-tal. Vid 
kommunreformen 1862 övergick sockens ansvar för de kyrkliga 
frågorna till Länghems församling och för de borgliga frågorna 
bildades Länghems landskommun. Länghem ingick tidigare i 
Kinds härad och var därmed en egen kommun fram till 1967 
då Länghems kommun upplöstes och uppgick i Tranemo 
landskommun som 1971 blev Tranemo kommun. 

Orten präglas av den stora tillväxten under rekordåren på 
1960–70-talen, med mycket av bebyggelsen, från denna epok som 
först vuxit fram längs järnvägens stäckning för att sedan förgrena 
sig ut i jordbrukslandskapet.

Länghem har idag en positiv utveckling med en ökande 
befolkning. På orten finns ett blandat utbud av offentlig och 
kommersiell service och det finns ett aktivt föreningsliv med 
möjlighet till en rad olika fritidsaktiviteter. Närheten till Torpa – 
Hofsnäs gör Länghem attraktivt för besökare. 

Historiskt foto över Länghems kyrka. Källa: www.ortshistoria.se
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Ortofoto från 1960. Källa: Lantmäteriet Ortofoto från 1975. Källa: Lantmäteriet Ortofoto från 2020. Källa: Lantmäteriet
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Länghems läge i regionen
Länghem har ett strategiskt läge med pendlingsavstånd till 
större städer och orter som Ulricehamn, Borås och Göteborg 
vilket gör samhället till en attraktiv boendeort. Länghem ligger 
cirka 15 kilometer nordost om Tranemo och järnvägen Kust till 
kustbanan passerar genom samhället, men utan ett tågstopp. 
Järnvägens upptagningsområde i huvudsak omfattar Borås och 
Limmared, bägge orterna med befintliga tågstopp. Med befintliga 
pendlingsströmmar uppgår den potentiella målgruppen pendlare 
till cirka 450 personer varav 350 utpendlare och 100 inpendlare.

Befolkning
Länghem har sedan 2010 haft en ökning av antalet invånare 
med undantag för 2018 då invånarantalet minskade något. 
Fördelningen mellan könen har under de senaste åren varit relativt 
jämn med en fördelning på 48 procent kvinnor och 52 procent 
män. 

Bilden visar på in- och utpendlingen från/till Länghem samt järnvägs-
dragningar i området kring Tranemo kommun.
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Bebyggelse
Länghems centrala ortstruktur kännetecknas som elastisk 
stadsväv, vilket innebär att oregelbundna formationer av mönster 
organiskt har vuxit fram. Det finns ingen satt struktur för 
byggnaders och gators placering enligt ett visst specifikt mönster 
och det förekommer en stor variation av byggnader uppförda i 
olika tidsepoker med åtskilda karaktärer.

Länghem präglas idag av den stora utbyggnaden som skedde 
i orten under 1960–70-talet.  Orten har en blandad bebyggelse i 
mindre skala och det finns en variation av äldre byggnader i trä, 
tegel och puts. Bostadsbebyggelsen består till stor del av småhus. 
Det finns dock ett antal flerbostadshus, främst lokaliserade i 
centrumnära lägen. 

Länghems kyrka med omgivande bebyggelse
Länghems kyrka byggdes år 1834 i Karl Johans stil. Kyrkan ersatte 
en äldre kyrka, som tidigare stått sydost om dagens kyrka vid 
Stenbocksta gravkapellet. Gravkapellet som byggdes i början av 
1600-talet är den enda byggnaden som kvarstod efter rivningen 
av den gamla kyrkan. Runt gravkapellet finns en stenmur och 
området används än idag som begravningsplats. Stenmuren är 
troligen biotopskyddad i de delar som gränsar mot jordbruksmark. 
Förutom kyrkan och gravkapellet finns även en prästgård och 
församlingshem inom området.

Länghems kyrka 

Stenbockska gravkapellet
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Kännetecknade för strukturen kring Länghems kyrka är att 
bebyggelsen är glest placerad och omges av öppna ytor och träd i 
rader eller grupper.

Länghemsskolan och idrottshallen
Länghems nuvarande skola är uppförd under 1950-talet. Skolan 
består av byggnader i en- och tvåplan som är sammanbyggda 
med en idrottshall. Huvudbyggnaden, som är den ursprungliga 
byggnaden, är uppförd i rött tegel. Övriga byggnader och 
tillbyggnader har tillkommit senare. Skolbyggnaderna omges av en 
relativt stor skolgård som gränsar till närliggande villabebyggelse. 
Bebyggelsen i nordost, utmed Boråsvägen (gamla landsvägen) 
präglas av byggnader från 1920–30-tal. I den sydvästra delen 
dominerar istället en senare epok i form av 1950–70-tals villor.

Centrum och stationsområdet
De mest centrala delarna av Länghem präglas av blandad 
bebyggelse som innehåller service, bostäder och handel. Här finns 
även mindre industrilokaler och kontor. Dessa omges i sin tur av 
större områden med mer enhetliga bostadsområden.

Centrumområdet karaktäriseras av klassisk randbebyggelse och 
etablerades först efter att järnvägen byggts. Samspelet mellan 
byggnaderna i centrum är nästintill obefintligt. Det matta 
samspelet mellan byggnader, innebär att byggnader inte upplevs 
inbjudande mot gatan och övriga allmänna ytor. 

Centrala Länghem kännetecknas av flerbostadshus i två till tre 
våningar med inslag av fristående tvåplansvillor från 1920-talet. 

Länghemsskolan

Centrumområdet
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Även här varierar materialval precis som i resterande Länghem 
men centralt dominerar putsfasader och tegel. En del hårdgjorda 
ytor förekommer.

Idag finns ett utbud av kommersiell service i form av klädesaffärer, 
pizzeria, möbelaffär och en bilverkstad. Servicen är viktig för att 
orten fortsatt ska kunna vara attraktiv och växa. 

Länghem har sitt ursprung som stationssamhälle och det gamla 
stationshuset från 1904 finns fortfarande kvar som privatbostad. 
Stationen togs ur bruk 1960 och byggnaden har sedan dess 
genomgått stora förändringar och förenklingar av fasaden. Bland 
annat har de rikliga snickerierna tagits bort. Stationshusets 
utmärkande arkitektur återfinns även bland andra stationer 
i trakten utmed BAJ; Borås-Alvesta Järnväg, så som Hestra, 
Gnosjö och Nissafors med flera. Det gamla stationshuset måste 
därmed anses som viktigt ur kulturhistorisk synpunkt, även om 
byggnadens värden till viss del är förvanskade.

Brunkehuset

Bensinmacken
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Landmärken
Länghem saknar idag ett tydligt centrum. Avsaknaden av en 
torgyta eller annan central platsbildning är en bidragande faktor 
till detta. Orten har ett antal landmärken som det går att relatera 
till och som är viktiga för länghemsborna och besökare. Några 
av dessa är kyrkan, kapellet, skolan, centrumbyggnaderna (i 
form av ICA, Sparbanken med flera), vattentornet och Länghems 
stationshus.

VattentonetGamla stationshuset
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Verksamheter
Näringsliv
Karaktäristiskt för Länghem är det öppna jordbrukslandskapet 
med gårdar i verksamhet strax intill samhället. På orten finns 
blandade branscher som tillför viktiga arbetstillfällen för Länghem 
och Tranemo kommun. På Rådde gård, norr om Länghem, 
finns Hushållssällskapet Sjuhärad och Rådgivarna. Rådde gård 
är en försöksgård där det bedrivs forskning om jordbruk och 
djurhållning. Arbetet med jordbrukslandskapet är viktigt men 
även avgörande för kommunen och även avgörande på ett 
nationellt plan. 

I Länghem finns även industrier (BV1) samt ett antal mindre 
företag verksamma inom bland annat handel och produktion.

Turism
Inte långt från Länghem ligger två av kommunens största 
besöksmål, Torpa stenhus och Hofsnäs herrgård. Hit kommer inte 
bara boende från Länghem utan även från grannkommunerna 
såväl som från andra delar i regionen, övriga Sverige och även 
internationella besökare. Torpa Hofnäs är också betydelsefull ur 
en samverkanssynpunkt med Borås och Ulricehamn. Här finns 
också Torpanäsets naturreservat och natura 2000-område, med 
möjlighet till rekreation för hela familjen. Naturreservatet är ett av 
kommunens och Sjuhärads största besöksmål, med cirka 100 000 
besökare varje år.

Kommersiell service
På orten finns livsmedelsbutik med post- och paketservice. På 
orten finns också pizzeria, bilverkstad, klädbutik och bensinstation. 
Privata satsningar har gjorts för att öka den kommersiella servicen. 
Bland annat har ett antal företagare tillsammans skapat en 
spaanläggning som erbjuder frisör, hudterapeut, gym, massör med 
mera, i det så kallade Brunkehuset.

Offentlig service
I Länghem finns en filial till Närhälsan Tranemo, i form av ortens 
vårdcentral. Närmaste sjukhus är Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. 

I Länghem finns två förskolor; Bikupan och Solbacken, grundskola 
upp till årskurs 6 och trygghetsboende för äldre. 2019 antogs 
en detaljplan för området Solbacken där kommunen inom kort 
kommer att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende. Intill dessa 
har det kommunala bostadsbolaget Tranemobostäder byggt 
hyresrätter där hälften är anpassade till personer över 65 år. I 
anslutning till skolan ligger en välanvänd idrottshall och vid 
friluftsområdet Ingsvallen finns ett elljusspår och flera olika 
motionsslingor. Bokbussen kommer ca två gånger i veckan till 
Länghem. 

Förskolan Bikupan byggdes ut ganska nyligen. Den nya 
detaljplanen medger utbyggnad eller nybyggnad av förskola. 

Förskolan Solbacken ligger i samma lokal som trygghetsboendet, 
där det skapas naturliga och spontana möten mellan generationer.
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Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Vattenverket i Länghem med rådande vattenberedning togs i drift 
2003. Anläggningen består av två brunnar med kapaciteten ca 300 
m3/dygn resp. ca 340 m3/dygn. Medeldygnsförbrukningen ligger 
på ca 142 m3/dygn. Grundvattenmagasinet varifrån dricksvattnet 
hämtas har ett stort värde som grundvattenresurs. Vattentäkten 
har därav ett högt skyddsvärde enligt Naturvårdsverkets 
indelningsgrund. För vattentäkten i Länghem finns det ett fastställt 
vattenskyddsområde med föreskrifter som trädde ikraft februari 
2020. Syftet med vattenskyddsföreskriften och tillämpning av 
föreskrifterna är att säkerställa kvalité och kvantitet på dricksvatten 
till boende i Länghem.

I Tekniskt underlag med avgränsning av vattenskyddsområde 
och skyddsföreskrifter, daterad 2019-07-01, finns beskrivning av 
vattentäktens kapacitet, vattenkvalité, områdesbeskrivning och 
riskbedömning m.m. För karta över vattenskyddsområdet se 
avsnitt Vatten och avlopp under kapitel 3, Teknisk försörjning. 

Översiktliga målsättningar beträffande vattenskydd och 
kommunens vattenförsörjning uttalas i Tranemo kommuns 
översiktsplan. Enligt översiktsplanen, från 2010, är kommunens 
roll i vattenförvaltningen att agera på ett sådant sätt att vattnet 
skyddas och förvaltas på bästa sätt för kommande generationer. 

Tranemo kommun har för avsikt i sin planering att ta hänsyn till 
de beslut och åtgärder som behövs för en god vattenförsörjning. 
För närvarande saknas reservvattentäkt. För att säkerställa 
en god vattenförsörjning i framtid för boende i Länghem 
bör en reservvattentäkt på sikt finnas. VA/Gatu-enheten är 
positiv till samarbete inom regionen för att säkerställa en god 
vattenförsörjning för våra abonnenter.

Länghems avloppsreningsverk byggdes 1973 med en 
reningskapacitet på 1 200 pe (personekvivalenter). Reningen 
omfattar 3 nivåer d.v.s. mekanisk, biologisk och kemisk rening. År 
2020 var 1060 personer anslutna till reningsverket. Det motsvarar 
en belastning på 1111 pe. Det innebär att reningsverkets kapacitet 
börjar nå sin maximala kapacitet. En renovering och utbyggnad av 
reningsverket för att klara av ytterligare volymer är planerad inom 
en 10-årsperiod. 

Länghem har ett väl utbyggt ledningsnät för dricks-, avlopps- 
och dagvatten. Ledningsnätet är av varierande ålder och 
status. Ledningsnätet har generellt en hög ålder i landets 
kommuner. Tranemo kommun är inget undantag. Det finns 
ett ökande behov av separering av dagvatten från befintliga 
avloppsledningar och byte/upprustning av befintliga vatten-, 
avlopps- och dagvattenledningar. Utbyggnad och ökat underhåll 
av befintligt ledningsnät för dricksvatten, avlopp och dagvatten är 
resurskrävande.
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Uppvärmning och el
I Länghem finns inget fjärrvärmenät. Uppvärmning av 
bebyggelsen sker med individuella värmekällor. Vattenfall är 
nätägare och ansvarar för distribution av el.

Avfallshantering
Hushållsavfallet i Länghem tas hand om inom ramen för 
Tranemos avfallsplan. En ny regional avfallsplan tas fram i 
samråd med Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund. En 
återvinningstation som är avsedd för hushållens förpackningar, 
tidningar etc. finns på Palmgatan vid brandstationen. FTI 
(förpacknings och tidningsinsamlingen som ansvarar för 
återvinningsstationerna) gör bedömningen att nuvarande 
återvinningsstation har tillräckligt med kapacitet för att klara den 
planerade befolkningsökningen.

Natur- och kulturmiljöer
Landskapsbild
Länghem karaktäriseras av det öppna omkringliggande 
jordbrukslandskapet tillsammans med skogsområden som finns i 
ytterkanterna av orten. Det finns varierade bebyggelseområde med 
tydliga transportstråk längs med Boråsvägen, Månstadsvägen och 
Ingestorpsvägen. 

Natur
Hela planområdet ingår i Göteborg-Sjuhärad som är en värdetrakt 
för särskilt skyddsvärda lövträd. Därför genomfördes en 
naturvärdesinventering (NVI) år 2017 inför arbetet med den 
fördjupade översiktsplanen. 

De skyddsvärda objekten kring Länghem tätort är i första hand 
knuten till odlingslandskapet som är dominerande naturtypen. 
Naturobjekt i skogsmiljö är färre till antalet och de tillhör som regel 
de lägre naturvärdesklasserna. En granskog med äldre träd och 
stort inslag av död ved har ett högt naturvärde. De ligger inte långt 
ifrån prästgården och nås därför lätt med en promenad från skolan 
och nyttjas flitigt för utflykter.

Lövskogarna är som regel unga och resultatet av igenväxande 
odlingsmarker. Nära reningsverket finns större lövbestånd men 
där värdena i första hand är knutet till markförhållanden med 
källpåverkad flora. I hagmarker kan enskilda träd bidra till högt 
naturvärde med död ved och hålträd. Utmed järnvägen i norr finns 
en värdefull sträcka med inslag av brynvegetation och våtmarker.

Naturliga vattendrag och sjöar saknas i stort sett i området. 
Våtmarker kring Länghem tätort är få och små. Flertalet som 
funnits har försvunnit genom dikning och odling men i vissa fall 
kan en del värden återfås i takt med att dikespåverkan minskar. 
Exempel på detta är markerna nedanför reningsverket.
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Idrott och rekreation
I den västra delen av tätorten ligger idrottsplatsen Ingsvallen med 
bland annat två större gräsplaner, som vid sommartid nyttjas för 
fotboll och vintertid till längdskidåkning. Här bedriver föreningen 
Länghems IF både fotbolls- och skidverksamhet. I anslutning 
till Ingsvallen, i skogen, finns motionsslingor med elljusspår och 
strövstigar. I södra delen av orten, vid Stakagården, har Länghems 
ridklubb sin verksamhet med ridanläggning. I anslutning till 
Länghemsskolan finns ortens enda idrottshall.

Jordbruksmark
Länghem domineras av jordbruk och åkermarker.  Dessa ligger 
utspridda runt om på orten och ett flertal ligger med närhet 
till befintliga bebyggelseområden. Det finns mindre ytor med 
betesmark och åkermark med långliggande vall.

Kulturmiljö/fornlämningar
Inom planområdet utgörs de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna 
av äldre bebyggelse i området kring kyrkan och Stenbockska 
kapellet och utmed den gamla landsvägen. Även det gamla 
stationshuset har ett visst kulturhistoriskt och karaktärskapande 
värde. Det öppna odlingslandskapet som omger Länghem utgör en 
del av ortens kulturhistoriska identitet.

I Länghem och dess närområde finns åtta kulturhistoriska 
lämningar & möjlig fornlämning och två fornlämningar. 
Fornlämningarna består av kyrka/ kapell, gravningsplats och 
hällristning, bytomt/gårdstomt.

Utsnitt ur SGU:s Jordartskarta skala 1:100 000
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Geotekniska förhållanden
Länghem domineras till största delen av jordarten morän med 
inslag av områden med torv. I nordöstra delen av Länghem utgörs 
ett område av drumlin, vilket är en långsträckt, mjuk rundad 
moränrygg med en minsta bredd av 125 meter. Området har en 
god stabilitet vid grundläggning, det finns inga kända risker för 
ras och skred.

Trafik och kommunikationer 
Biltrafik
Söder om Länghem löper riksväg 27 som ingår i det regionala 
vägnätet och som är en viktig förbindelse mellan regionala centra. 
Vägen är av riksintresse för kommunikation och utgör en del av 
förbindelsen mellan hamnstäderna Göteborg och Karlskrona. 
Riksväg 27 är rekommenderad transportväg för farligt gods.

Genom Länghem löper Boråsvägen i nord – sydlig riktning och 
som i söder sammanlänkas med Månstadsvägen som leder ut till 
riksväg 27. För Boråsvägen (väg 1685) är idag staten väghållare. 
Vägen har idag en funktion som genomfartsled och sammanlänkar 
både med väg 1680 och 1688.

Väghållare för gatorna i Länghem. Röd linje markerar gator som sköts av 
Trafikverket, blå linje markerar kommunala gator och gator med grön linje 
har enskilt väghållaransvar. Källa: Trafikverket
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Gång- och cykel
Inom tätorten är cykelförbindelserna goda. Den västra sidan har ett 
bättre utbyggt separat gång och cykelnät, än den östra sidan. Där 
sker cykeltrafiken främst i blandtrafik, medan gångtrafiken oftast 
kan hänvisas till trottoar. Kommunen har i sitt cykelprogram från 
2021 angett en rad med prioriterade gång- och cykelleder. Följande 
gång- och cykelleder är en del i den prioritetslistan: Tingarör-
Kryddvägen samt Boråsvägen från Ingestorpvägen vidare till 
Råddevägen.

Tåg och busstrafik
Länghem är en mindre ort där kommunikationer till närliggande 
centralorter och större städer är betydelsefulla. Genom Länghem 
passerar Kust till kustbanan som sträcker sig från Göteborg till 
Kalmar och Karlskrona, men som inte stannar på orten i dagsläget. 
Kust till kustbanan är enkelspårig och trafikeras av både person- 
och godståg. Idag finns närmaste station i Limmared cirka 10 km 
söder om Länghem. 

Länghem trafikeras med busstrafik till och från bland annat 
Tranemo, Borås och Ulricehamn.

Hälsa och säkerhet 
Till aktuell fördjupning har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
upprättats (se bilaga Strategisk miljöbedömning). Denna redovisar 
förutsättningarna och konsekvenser för miljö- och riskfaktorer 
till följd av de förslag som redovisas. Förutsättningarna för 

miljöbedömningen är, förutom de föreslagna åtgärderna, även 
redovisade natur- och kulturvärden, riksintressen med mera

Buller och vibrationer
Länghem påverkas av buller från vägtrafik och spårtrafik på Kust 
till kustbanan. Främst järnvägen ger upphov till bullernivåer som 
överskrider gällande riktvärden och behöver studeras vidare i 
samband med detaljplaneläggning. 

I en bullerkartering över Länghem framgår att de mest utsatta 
bostäderna är placerade längs med järnvägen. Totalt beräknas i 
nuläget cirka 75 bostadshus i Länghem ha en ekvivalent ljudnivå 
som överskrider 55 dBA. Antalet ökar till 85 bostadshus med 
tillkommande Reginatåg (pendeltåg) och till 94 bostadshus 
med Trafikverkets prognos för 2040. De maximala ljudnivåerna 
överskrider 70 dBA vid 226 bostadshus oberoende av trafikfall.

Definitionen av buller, oönskat ljud beror på person, plats, 
situation och varaktighet. Det Europeiska miljöbyråns definition 
av buller är ”hörbart ljud som skapar störning och/ eller påverkar 
hälsan negativt”. 

Nationella riktvärden för buller utomhus vid nybyggnation och 
detaljplaneläggning.
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Riksdagen fastställde i förordningen SFS 2015:216, ”Förordning om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader” de riktvärden för trafikbuller 
som redovisas i tabellen ovan, som från och med 1 juni 2015 ska 
tillämpas vid planläggning, ärenden om bygglov och i ärenden om 
förhandsbesked och gäller för detaljplaner som startats 2 januari 
2015 eller senare.

Ljudtrycksnivån beskriver hur starkt ett ljud uppfattas och anges 
i enhet decibel (dB). Skalan är logaritmisk där hörseltröskeln 
vid 0 dB motsvarar det lägsta ljud en människa kan uppfatta 
och smärttröskeln vid ca 130 dB motsvarar den ljudtrycksnivå 
då vi upplever fysisk smärta. En ökning med 3dB motsvarar 
en fördubbling av den fysikaliska energin men den subjektivt 
upplevda förändringen beror på ljudkällans karaktär.

Riktvärden för vibrationer där människor stadigvarande vistas 
bör inte överstiga 4mm/s vägd RMS enligt Trafikverkets riktlinje 
(TDOK 2014:1021).

Radon
Inom kommunen har ingen radonriskkartering genomförts. I 
samband med planläggning eller bygglovsprövning utförs vid 
behov mätning av radonhalt i marken.

Översvämning
WSP har på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) genomfört en översvämningskartering längs med 
Ätran. Enligt översvämningskarteringen påverkas inte Länghem 
av översvämning från höga flöden i kringliggande vattendrag.

Räddningstjänst

Tranemo kommun ingår i SERF - Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund. I Länghem finns ett räddningsvärn, som 
är en frivillig kår utan jour som ligger vid Palmgatan. Närmaste 
räddningstjänst finns i Tranemo/ Limmared, Svenljunga eller 
Vegby. Från räddningstjänststationen i Limmared är insatstiden till 
Länghem mellan 10–20 minuter.

Förorenad mark

I länsstyrelsens register över förorenad mark finns fem potentiella 
förorenade objekt (se karta sid 92). 

Den röda stjärnan avser en verkstadsindustri med branschklass 
2 (hög risk), risk för tri-förorening. Verksamheten är aktiv idag. 
Verksamheten har inte inventerats och därmed inte riskklassats.

Den lila stjärnan avser en verksamhet som bedriver ytbehandling 
av trä, branschklass 4 (liten risk). Verksamheten är aktiv idag. 
Verksamheten har inte inventerats och därmed inte riskklassats.

På den blåa stjärnan har en bensinstation och bilverkstad bedrivits. 
Delar av fastigheten har sanerats (bilverkstaden) och har därefter 
fått riskklass 4 (liten risk). Verksamheten är nedlagd sedan 1971. 

De två gula stjärnorna avser verksamheter inom branschen 
bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier och de har 
branschklass 2 (hög risk). Verksamheterna har inte inventerats 
och därmed inte riskklassats. På den västra verksamheten är 
bilverkstaden aktiv idag men bensinstationen nedlagd. Den östra
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Kartan visar risk för översvämning vid höga flöden i vattendrag och sjöar. 
Källa: MSB

Kartan visar platser med potentiella föroreningar 

verksamheten är nedlagd.

De två gröna stjärnorna avser två nedlagda deponier. Båda har 
inventerats och fått riskklass 3 (måttlig risk). Dessa ligger precis 
utanför FÖP:ens område. 

Det finns inga aktiva deponier i Länghem.
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Rådde gård.
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Utbyggnadstakt
Planeringshorisonten för den fördjupande översiktsplanen är 
fram till år 2035. Nivån på det framtida bostadsbyggandet i 
kommunen bör öka, i jämförelse med de senaste årens byggande, 
om efterfrågan på bostäder och tillväxtmålet om 14 000 invånare 
i kommunen år 2035 ska nås. Antal bostäder som den fördjupade 
översiktsplanen föreslår uppgår till totalt ca 350 bostäder, vilket 
motsvarar behovet enligt den önskade befolkningsutvecklingen i 
Länghem utifrån kommunfullmäktiges mål.

Genomförandet av den fördjupade översiktsplanen kommer att ske 
etappvis. Den föreslagna utbyggnaden av Länghem är uppdelad 
i flera utbyggnadsområden inom olika delar av orten. Utbyggnad 
kan i första hand ske inom de områden där kommunen har 
rådighet över marken. Utbyggnadstakten styrs av behov och 
efterfrågan, däremot kan planering för områden genomföras även 
om inte behovet finns just nu. 

Genomförande

På så sätt skapar kommunen en planberedskap och kan stå redo 
när behoven av ny exploatering väl uppkommer.

Det är av stor vikt att kommande program och detaljplaner 
som arbetas fram som planberedskap, är väl genomarbetade 
och med flexibilitet så att de inte riskerar att bli föråldrade och 
inte kan möta upp framtida behov. Genom att hålla en lagom 
takt på utbyggnaden så ges bättre förutsättningar för att passa 
in utbyggnaderna i sina närmiljöer och att arbeta vidare med 
ekosystemtjänster. 

Utbyggnaden bör med fördel styras av vilken efterfrågan och vilka 
behov som finns när det gäller olika typer av boenden, service och 
infrastruktur. Inför nya utbyggnadsområden behöver det klargöras 
huruvida det kommer att påverka bland annat den offentliga 
servicen och om utbyggnadsområdet innebär att kommunen 
behöver göra ytterligare investeringar på grund av exempelvis 
ökat antal invånare.

Under de kommande 15 åren ska översiktsplanen genomföras. När stationsläget är färdigt år 
2035 ska samhället stå rustat för en ny era i Länghems historia.
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För planområdet har det arbetats fram fyra principer att arbeta 
vidare med som stöd, när det ska planeras och prioriteras mellan 
de olika utbyggnadsområdena för bostäder.

Etappindelningen bygger på följande parametrar:

• I första hand ska utbyggnad ske på mark som kommunen har 
rådighet över, kommunalägd mark.

• Utbyggnad ska i första hand ske i anslutning till befintlig 
infrastruktur (vatten och avlopp samt vägar). Alternativt där 
anslutning kan ske på ett naturligt och samhällsekonomiskt 
fördelaktigt sätt.

• Byggnation ska främjas där det finns möjligheter att bidra och 
uppmuntra till ekosystemtjänster och biologisk mångfald.

• Vid utbyggnad ska hänsyn tas till närliggande verksamheters 
omgivningspåverkan.

Markägoförhållande och 
huvudmannaskap
Markägoförhållande
Markägare och olika byggnadsprojekts bedömda tidplaner är en 
ögonblicksbild och kan i snabb takt förändras och bli inaktuella. 
Nedan finns en kartbild från hösten 2021 där det framgår att den 
största enskilda markägaren inom planområdet är kommunen. 
Kommunens roll som markägare i Länghem kräver initiativ 
och aktiv medverkan i utvecklingen, både ekonomiskt och med 
övriga tillgängliga resurser. Flera av utvecklingsområdena är inte 
detaljplanerade vid upprättande av kartbilden. 

Huvudmannaskap
I det kommunala uppdraget ingår att tillgodose den offentliga 
servicen inom tät- och kransorterna inom kommunen. 
Utgångspunkten är därför att kommunen i första hand är 
huvudman för allmän platsmark i form av gator, vägar, torg, 
parker, natur- och rekreationsområden eller liknande. Det är 
endast när särskilda skäl föreligger som huvudmannaskapet kan 
vara enskilt. Frågan om kommunalt huvudmannaskap avgörs i 
kommande detaljplanering för respektive utbyggnadsområde.

Vid kommunalt huvudmannaskap ansvarar kommunen för 
utbyggnad och skötsel. Vid detaljplanering med kommunalt 
huvudmannaskap ska det säkerställas medel för drift och 
underhåll för tillkommande områden och anläggningar inom 
allmän plats.
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I de fall kommunen inte är huvudman är det fastighetsägarna 
inom berörda delar av planområdet som blir huvudman. Detta 
sker genom bildande av en gemensamhetsanläggning, som ska 
förvaltas av en samfällighetsförening. Samfällighetsföreningen 
ansvarar sedan för utbyggnad, drift och underhåll av 
gemensamhetsanläggningen. Vid detaljplaner ska skälen till enskilt 
huvudmannaskap, förutsättningarna, motiven och konsekvenserna 
redovisas i planbeskrivningen.

Vad gäller de större vägarna inom planområdet är staten 
ansvariga, vilket innebär att Trafikverket är väghållare för dessa (se 
avsnitt 6.7.1 Biltrafik). 

För enskilda vägar, där ansvarig vägförening är väghållare, 
bör möjlighet erhållas att teckna driftsavtal med kommunen 
om kommunen kan räkna hem ekonomiska och miljömässiga 
synergieffekter i åtagandet inom aktuellt verksamhetsområde 
omfattande kommunala vägar. 

Exploateringsekonomi
Vid utbyggnad av nya områden som ger underlag för fler 
invånare, ökar behovet av investeringar avseende infrastruktur 
och service. När åtgärder i planförslaget ska genomföras får det 
ekonomiska konsekvenser för både kommunen och andra aktörer. 
Ingen närmare ekonomisk konsekvensanalys av kommunens 
intäkter och kostnader för genomförandet har ännu gjorts.

Kommunalägd mark inom planområdet.
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Kostnader för planering och genomförandet av detaljplaner 
kommer att avspegla sig oavbrutet i kommunens budget på 
både kort och lång sikt. Antagna riktlinjer för markanvisning och 
exploatering är ett av de ekonomiska styrmedel som kommunen 
har att använda sig av vid utveckling och exploatering av mark. 
Kostnader och investeringar gällande gator, vägar, parker och 
rekreationsområden med mera bedöms delvis kunna finansieras 
genom kommunala skattemedel och försäljning av kommunal 
mark.

Önskad befolkningsutveckling i Länghem kommer att innebära 
nyinvesteringar på anläggningar och ledningsnät för vatten, 
avlopp och dagvatten. Investeringar för vatten och avlopp 
finansieras i första hand genom anläggningsavgifter enligt 
kommunens VA-taxa.

Kostnader för utbyggnad av gator och annan infrastruktur 
kan delfinansieras av exploateringsintäkter genom försäljning 
av byggklara tomter/fastigheter. Det kan också ske genom 
markanvisning eller genom att ålägga krav i exploateringsavtal 
med enskilda exploatörer. 

Kostnader för att iordningsställa allmän platsmark i 
form av parkmark samt skötsel och vidareutveckling av 
rekreationsområden bedöms även delvis kunna finansieras genom 
exploateringsintäkter och försäljning av kommunal mark. För de 
platser där kommunen är huvudman står kommunen för drift och 
underhåll genom skattefinansiering.

I ett senare skede när respektive detaljplan eller annan planering 
startar behöver fler erforderliga kostnadsfördelningar och kalkyler 
genomföras för att bedöma hur ekonomiskt hållbart projektet kan 
anses vara. Utredningar, planeringsarbeten, genomförande liksom 
kommande drift och underhåll ska sträva mot en ekonomisk 
hållbarhet.
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