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Här skulle 20 000 i Mölndal bo 

 

Militären stoppar bostadsområde. 
 

Militären stoppar den "nya staden" Balltorp i Mölndal. Här skulle 

mer än 20 000 människor bo. De flesta i villor. Nu får flertalet som 

stått i villakön vän, ta minst 20 år på sitt egna hem. För så länge 

tänker militären stanna på fältet. 

Bara en mindre del kan bebyggas. 

Bullermätningarvisar att området är 

obeboeligt så länge skjutfältet finns 

kvar. 

Redan i början av 70-talet startade 

projekteringen av den nya staden 

mellan Åby och Askim. Nu är allt plane-

rat, ritat och förberett. Människorna i 

bostadskön väntar. Spaden ska sättas i 

marken. Miljoner har lagts ner på 

projektering, markinköp och 

gatuanläggningar. 

Men någonstans klickade det i 

maskineriet. Kommunikationerna mellan 

kommunens folk, militärerna och re-

geringen slog slint. Kommunen hade 

visserligen räknat med att skjutfältet 

skulle finnas kvar en lång tid framöver. 

Men 20 år… 

Det har regeringen gett tillstånd till. 

Vilket föranledde 

Hälsovårdsmyndigheten att vända sig till en konsultfirma för att få bullret 

från skjutfältet uppmätt. Häromdagen kom resultatet. Det slog ned som en 

bomb i Mölndals kommunalhus: 

— Bara en mindre del av området kan bebyggas, Bullret från militärens 

övningar överskred klart de gränsvärden som rekommenderats av 



Naturvårdsverket. 

 

SKJUTFÄLTET SKULLE FLYTTAS 

I Balltorp skulle mer än 6 000 lägenheter byggas. Flertalet av dessa 

grupphus och friliggande villor. Här skulle folk som stått länge i kommunens 

bostadskö äntligen få en chans till eget hem. Området ligger naturskönt och 

har främst utnyttjats för fritidsändamål. 

Här skulle byggas två högstadieskolor, lågstadieskolor, 

barnstugor, idrottsområden och serviceanläggningar av 

olika slag. Enda problemet — skjutfältet på Store Mosse, 

som dock enligt Länsstyrelsen "skulle flyttas på sikt". 

Så kom då regeringsbeskedet — fältet får vara kvar 20 å,r 

till. Civilingenjör Lars Nordlund på Akustikbyrån är en av 

dem som, på uppdrag av Hälsovårdsnämnden gjorde 

bullermätningarna: 

 — Resultaten är entydiga. Hela området norr om skjut-

fältet har definitivt för höga värden. Det är speciellt knal-

larna från granatgevären som är påfrestande. 

 

SMÄLLER FÖR MYCKET 

— Visserligen är mätningarna inte slutförda ännu. Men smällarna 

överskrider klart de rekommenderade gränsvärdena på 60 decibel. Det är 

osannolikt att man kan använda något område utöver det som ligger öster 

om Blixåsbergen, säger Nordlund. 

I detta område planerar man också att starta bebyggelsen, ca 1000 

lägenheter. Alltså bara en sjättedel av det 9 miljoner kvadratmeter stora 

området som kan utnyttjas de närmaste 20 åren. 

Först därefter kan den övriga bebyggelsen starta. Man hade räknat med en 

total byggtid på 20-25 år, så väntetiden lär bli lång innan projektet Balltorp är 

i hamn. Om regering och militär inte ger sig. 

Nordlund har varit med om liknande missar vid planering av bostäder vid 

andra skjutfält, bl a Remmene. 

— Planerarna tror att de kan bygga inpå fälten, men räknat inte med att 

militären utnyttjar sina fält till det yttersta. De skjuter så nära gränserna 

de kan. 



 

ALLA HAR INTE HÖRTS 

— Felet är att man förutsätter att fältet ska bort. Och handlar utan att 

höra alla parter. Som i detta fallet vilka planer militären hade. 

Nu finns det en chans för Balltorp — att Länsstyrelsens naturvårdsenhet 

ska gå med på höjda gränsvärden för bullret från skjutfältet. 

Kommunfullmäktiges ordförande Åke Baaz är mycket f ö r v å n a d  ö v e r  

de siffror som Aftonbladet lägger fram i dag om Balltorp : 

— Visserligen har jag hört att militären tänker stanna 20 år, men att 

bullerzonen skulle vara så stor stor som uppges hade jag ingen aning om. Jag kan 

inte ge någon kommentar förrän jag fått slutgiltiga rapporten. 

Planarkitekt Ulla Andreasson har varit projektledare för Balltorp: 

— Vi startade arbetet med utgångspunkt från att fältet skulle bort. Nu har 

beskedet kommit att fältet ska bli kvar, och det innebär att politikerna får 

diskutera de här frågorna och fatta slut. 

Leif Andersson 


