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Buller från Sisjöns skjutfält hotar nya Balltorp 

 

Mölndal (GP): Ett hot har dykt upp mot den stora satsningen på den nya 

stadsdelen Balltorp, så småningom avsedd för över 20 000 boende. 

Bullermätningar, som nyligen gjorts i området av Akustikbyrån, visar att 

ljudnivån från det närliggande skjutfältet är alldeles för hög för bostäder. 

Framför allt är det militärernas granatgevär, som för oljud. 

Vi startade med utgångspunkt från att skjutfältet skulle flyttas. Nu har 

beskedet kommit att fältet i Stora mosse skall ligga, kvar, och det innebär att 

politikerna får diskutera de här frågorna på nytt, säger planarkitekt ;Ulla 

Andreasson, som varit projektledare för Galltorp. 

— Resultaten är entydiga, berättar civilingenjör Lars Nordlund på 

Akustikbyrån. Mätningarna i området visade på definit ivt för  höga värden. 

De överskrider klart de rekommenderade gränsvärdena på 60 decibel. 

Smällarna frän granatgevären är speciellt påfrestande. Ljudet från 

automatkarbiner och kulsprutepistoler är inte lika störande. 

— Området öster om Blixåsberget, där första etappen skall börja byggas, är 

inte så bullerstört, fortsätter ingenjör Nordlund. Där kan det möjligen bli 

bostäder. 

Få granatskott 

Lars Nordlund tror knappast, att länsstyrelsen kommer att godkänna hela 

Balltorp som bostadsområde, sedan de tagit del av rapporten, som väntas bli 

klar i slutet av november. 

— Eftersom det är relativt få skott som avlossas av granatgevär kanske 

länsstyrelsen gör undantag och godkänner något högre gränsvärden är normalt 

gissar Nordlund. 

Kommunalrådet Gunnar Trenning (fp) vill inte ännu uttala sig om utsikterna att 

bygga den stadsdelen. 

— Jag vågar inte ha ni åsikt förrän jag fått ta del rapporten, säger Trenning 

till GP 

Kommunalrådet är inte glad över att Akustikbyrån lämnat ut uppgifter om 

bullermätnings till pressen innan uppdragsgivaren, d v s hälsovårdsnämnden fått 



ta del av siffrorna. 

— Jag tycker rent ut sagt, det är oförskämt av byrån lämna ut uppgifter på 

det sättet. Om det skall gå till så där, kommer inte byrån få några uppdrag 

Mölndals kommun i fortsättningen, säger Gunnar Trenning.  

GÖRAN GROTTLING 

 

 


