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Militären hotar lägga ned Lv 6 
 

Om regeringen säger ja till Mölndals planer att bygga ut den nya stadsdelen 

Balltorp, då kommer arméstaben att få i uppdrag att snabbutreda en 

nedläggning av Lv 6. Detta erfar G-P från välunderrättad källa i 

försvarsdepartementet. Militären ser utbyggnaden av Balltorp som ett hot mot 

verksamheten vid det närbelägna Sisjöns skjutfält. 

Byggplanerna omfattar visserligen inte militärens mark, men när väl ett 

tusental människor flyttat in kan opinioner skapas mot 

skjutfältsverksamheter, menar man. 

Kommunalrådet Lennart Trenning i Mölndal ställer sig dock skeptiskt till talet 

om  nedläggning av Lv 6. 

— Som att skjuta mygg med kanoner, säger han om h o t e t ,   

 

Lv 6 i Göteborg hotas med nedläggning redan om ett par år! Denna 

sensationella uppgift kommer från en mycket välunderrättad källa i för-

svarsdepartementet. Orsaken är att man ser Mölndals kommuns utbyggnad 

av den nya stadsdelen Balltorp som ett hot mot Sisjöns skjutfälts 

verksamhet. Stadsplanen för etapp 1 i Balltorp blir en regeringsfråga inom 

några månader. Om regeringens beslut går till Mölndals fördel, kommer 

arméstaben att få uppdraget att snabbutreda en nedläggning av Lv 6. 

Det första spadtaget i Balltorp togs i november förra året. Drygt 200 

lägenheter byggs i flerbostadshus i Förbos regi och husen är snart 

färdiga. Inflyttningen beräknas till före årsskiftet. Mölndals kommun har 

investerat ungefär 35 miljoner kronor i Balltorp, därav 20 mkr mark. 

Stadsplanen för första etappen godkändes av länsstyrelsen i mars med 

undantag för en skolbyggnad. Mölndals kommun har överklagat länsstyrelsens 

beslut till regeringen. Kommunen anser inte att bullerstörningar från 

skjutfältet behöver hindra skolans placering. 

Men också försvarets Fortifikationsförvaltning har överklagat 

länsstyrelsens beslut. Förvaltningen anser att bullerstörningarna för 

bostadsområdet blir av den arten, att hela Balltorp bör tas under 

omprövning. 

 Fruktar opinion 

Enligt G-P:s källa har försvarsminister Krönmark sett mycket allvarligt 

på länsstyrelsens beslut att godkänna stadsplanen — så allvarligt att man 

ser den framtida verksamheten för Sisjöns skjutfält hotad. Östra Balltorp 



byggs visserligen inte på militärens mark, men när väl ett tusental människor 

flyttat in kan lätt opinioner skapas mot skjutverksamheten. 

Uppenbarligen vill nu försvarsministern använda hotet om nedläggning av Lv 6 

som en bricka i spelet om Sisjöns skjutfält. Målet är antingen att stoppa 

Mölndals utbyggnad av Balltorp och få vara kvar vid Sisjön eller att 

påskynda utredningarna om ett lämpligt alternativ till Sisjön i närheten av 

Göteborg. 

Det kan finnas ytterligare ett skäl till utspelet. Försvarsutredningen pekar 

på att ytterligare ett tiotal regementen kommer att läggas ner de närmaste 

åren. Genom att peka på problemen vid Sisjön får försvarsdepartementet 

ett alibi för att lägga ner just Lv 6. 

 Stor arbetsplats  

Göta Luftvärnsregemente har stor betydelse för Göteborg och regionen. Lv 

6 är t ex en stor arbetsplats, även sett med civila ögon. Regementet är i 

stort sett det enda alternativet för göteborgare att göra sin värnplikt i hem-

trakten. Dessutom finns försvarspolitiska skäl till att behålla Lv 6 i Göteborg. 

Det råder ingen tvekan om att starka krafter kommer att agera för ett 

bevarande av Lv 6 liksom tidigare gånger en nedläggning varit på tal. 

Möjligheterna att flytta övningsfältet vid Sisjön utreds inom 

Göteborgsregionens Regionalförbund. Ett aktuellt område ligger i Mölndals 

sydöstra del under bullermattan från Landvetter flygplats. Förslaget har 

dock stött på patrull hos luftfartsmyndigheterna, som oroar sig för 

säkerheten för flygplanen. Förslaget är dock fortfarande under utredning 

och även andra alternativ inom regionen prövas. 

 Erbjuds ny mark? 

Ett skjut- och övningsfält i närheten av Göteborg är dock en 

förutsättning för att Lv 6 skall få vara kvar. Detta har militärerna hävdat 

hela tiden, vilket fick till följd att riksdagen 1978 fattade ett beslut om 

att militären skulle få vara kvar i Sisjöområdet under 20 år. 

— Det skulle förvåna mig mycket, om man fattade beslut om att lägga ner 

Lv 6, säger ställföreträdande regementschef Johan Jorstadius till G-P. 

— Ett sådant beslut skulle inte rimma med ÖB:s planer på att satsa mer 

på luftvärnet. Lv 6 håller på att rustas upp och få nya avancerade 

tekniska hjälpmedel, fortsätter Jorstadius. 

— Vi räknar med att frågan får en lösning genom att vi erbjuds ett annat 

område av Mölndals kommun, vilket de har lovat oss, avslutar Johan 

Jorstadius. 

GÖRAN GROTTLING 

 



 

En chock för Mölndal 

— Allt det här krånglet med byggandet av Balltorp har kommit som en chock 
för oss. Vi hade inte kunnat, tänka oss att det skulle kunna gå på det här 
sättet. Om det kommande regeringsbeslutet skulle innebära ett stopp för 
fortsatt byggande i Balltorp, får kommunen stora problem med 
bostadsproduktionen. Dessutom dröjer det då många år innan vi får något 
ut av investeringarna på ca 35 mkr. Det säger kommunstyrelsens ordförande 
Thor Mattisson i Mölndal. 

— Enligt vår bedömning kan Östra Balltorp mycket väl byggas, även om 

skjutfältet ligger kvar, Däremot kommer byggandet av Centrala Balltorp 

knappast kunna genomföras utan inskränkningar i militärens verksamhet. 

Västra Balltorp förutsätter att skjutfältet flyttas, men denna utbyggnad 

ligger många år framåt i tiden, säger Thor Mattis-son till G-P 

 

 Försening 

— Militärens överklagande av stadsplanen för Östra Balltorp har förvånat 
oss. Vi har där genomfört utförliga bullermätningar, som visat att det för 

större delen av denna etapp inte kom- mer att bli några större obehag, då 
militären övningsskjuter. 

— Om regeringen stoppar fortsatt utbyggnad av Balltorp, försenas våra 

bostadsprogram betydligt. I vår planering finns dock flera 

reservområden, som vi då får ta i anspråk, säger Mattisson. 

Mölndals kommun har redan investerat omkring 35 miljoner kronor i 

Balltorp — 20 mkr för marken, 7-8 mkr för vägar och 7-8 mkr för va-
nätet. 

— Dessa investeringar blir förstås inte helt bortkastade. På sikt kommer 
vi ändå att bygga Balltorp, Skjutfältet skall ju inte bli kvar i evighet, menar 
Thor Mattisson. 

Ytterligare en negativ konsekvens blir det för de 200 familjer, som före 

årsskiftet skall flytta in i de hyreshus, som snart är klara. Om inget mer 

byggande blir av, kommer dessa inte alls att få tillgång till den service i form 

av skolor och affärer, som annars är tänkt. 

Kommunalrådet Gunnar Trenning ställer sig skeptisk till talet om 

nedläggning av LV 6. 

— Det är som att skjuta mygg med kanoner att ta till sådana drastiska hot, 
tycker Treaning. 
— Om regeringen mot förmodan skulle säga nej till Balltorp, får vi fundera 
över vilka ekonomiska ersättningskrav kommunen skall ställa på staten, 
menar Gunnar Trenning. 

På det senaste fullmäktigesammanträdet försökte vpk utkräva politiskt 
ansvar för den uppkomna situationen. Det lyckades man dock inte med. 



Planeringen för Balltorp började redan under socialdemokratiskt styre på 60-
talet och har fortsatt under borgerligt styre på 70-talet. Alla beslut om 
Balltorp har fattats under full politisk enighet. 

GÖRAN GROTTLING. 

 

 


