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Vårt Luftvärn elektroniskt

Ytterskär, 760 40 VÄDDÖ

Luftvärnsförbundet har beslutat att på försök
utöka utgivningen av "Vårt Luftvärn" med
två binummer per år som huvudsakligen
publiceras elektroniskt. Binumren utges
under kvartal två respektive fyra, och
omfattar främst inbjudan till våra aktiviteter.
De har en lägre ambitionsnivå än huvudnumren som utges i kvartal ett och tre.

Tfn 0176-542 19, Fax 0176-545 92
E-post: vaddo@forsvarsutbildarna.se
Internet: www.forsvarsutbildarna.se/vaddo

Intendent
Ann-Katrin Johansson
Mobil 0708-990 632

Vårt Luftvärn
PRV utgivningsbevis nr 1678
E-post: lv@forsvarsutbildarna.se
Ansvarig utgivare Jan Hammarberg
Tfn bostaden 08-257 646

Medlemskap
Avgift 40 kr per år, ständigt medlemskap
500 kr. Betalas till plusgiro 5 98 88-8.

Huvudnumren av "Vårt Luftvärn" kommer
även framgent att postas ut till samtliga
medlemmar och prenumeranter under början
av vår- respektive höstterminerna. Den som
även önskar få sig tillsänt ett pappersexemplar av de elektroniska binumren kan
beställa sådana från förbundskansliet.
Redaktör för huvudnumren är Björn Kagger
och för binumren Michael Reberg.

Omslaget
Avgift för medlemmar i Stockholms
Luftvärnsförenings Skytteklubb och
Roslagens Hemvärnsförening betalas av
respektive förening.

Lv-förbundet besökte Flygvapenmuseet och
Försvarsmaktens flyguppvisning vid
Malmslätt utanför Linköping den 12-13 juni.
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Försvarsinformation om samhällets beredskap
I Stockholm torsdag 4 november kl 16-21
Luftvärnsförbundet arrangerar ett eget studiebesök hos SOS Alarm i berget under
Johannes brandstation vid Malmskillnadsgatan 64 i Stockholm − där samhällets nödtelefon
svarar dygnet runt.

SOS Alarm har på uppdrag av staten ansvar för nödnumret 112 inom Sverige. SOS Alarm ska
även vara en resurs i samhällets beredskap. Uppdraget innebär samarbete med sjö-, flyg- och
fjällräddningen samt med polisen. Enligt avtalet med staten skall den genomsnittliga
svarstiden på 112 inte överstiga 8 sek. För landstingens räkning utförs uppdrag inom
ambulansalarmering och ambulansdirigering. Kommunerna anlitar SOS Alarm för alarmering
av kommunal räddningstjänst.
Vi får också information om landstingets regionala katastrofmedicinska ledning (RKML). En
organisation som driftsätts vid behov, t ex vid större påfrestningar på samhället som
naturkatastrofer, smitta, olyckor med kemikalier, omfattande störningar i den tekniska
infrastrukturen eller angrepp av olika slag.
Besöket inleds kl 1600 torsdag 4 november vid Malmskillnadsgatan 64 i Stockholm.
Närmaste tunnelbana är station ”Hötorget”, uppgång ”Tunnelgatan”.
Välkommen med din ansökan till förbundskansliet, helst med e-post, senast den 28 oktober.
Besked om antagning eller ej, samt ytterligare information utsänds till anmälda deltagare.
Antalet platser är begränsat, först till kvarn…
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85-årsjubileum i Lvbyn lördag 21 maj 2011
Under 2011 är det 85 år sedan Luftvärnsförbundets föregångare Stockholms
luftvärnsförening bildades. Det ska vi fira i vår egen kursgård Lvbyn på Väddö lördagen
den 21 maj med en jubileumsmiddag och underhållning, enligt nedanstående preliminära
program:

Lördag 21 maj
1700 Incheckning för gäster öppnar. Möjlighet till bastu och ombyte.
1900 Jubileumsmiddag, kavaj.
2100 Underhållning och öppen bar.
2400 Baren stänger.

Söndag 22 maj
0800 Frukost, utcheckning.
Under söndagen kl 10-13 genomförs ungdomsavdelningens (ULv) förevisning för anhöriga.
Denna ingår inte i jubileet, men är öppen för dess deltagare.
Den starkt subventionerade avgiften för middagen är 300 kr för medlem. Vari ingår
välkomstdrink, förrätt med lättöl/bordsvatten, varmrätt med vin, dessert med kaffe samt
underhållning. Ytterligare drycker kan inhandlas i baren till humana priser. För den som även
önskar logi i dubbelrum med frukost tillkommer 330 kr/person. Medföljande maka/make
(motsv.) är välkommen att delta för samma priser per person. Antalet deltagare är dock av
utrymmesskäl begränsat till max 60 personer – först till kvarn…
Resor genom egen försorg. Närmaste busshållplats är Rangarnö vid avfarten mot Väddö
skjutfält, ca 2500 m promenad till Lvbyn. Se SL tidtabeller på Internet: www.sl.se
Anmälan sker till förbundskansliet, helst med e-post till lv@forsvarsutbildarna.se, och genom
inbetalning av avgifter enligt ovan till plusgiro 59888-8 senast den 30 april.
Välkommen!
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C-RAM − ny uppgift för luftvärnet
De pågående lågintensiva konflikterna med tillhörande angrepp mot de internationella
insatsförbandens camper har satt hotet från raketer, artilleri- och granatkastargranater i
fokus. Counter Rocket, Artillery, and Mortar (C-RAM) är nu ett hett område där det pågår
en intensiv utveckling.

Lv-system ”Goalkeeper” – ursprungligen avsett för
skydd av fartyg mot sjömålsrobotar.

Traditionellt har hotet från raketer, artilleri- och granatkastargranater (RAM) legat utanför vad
som åvilat luftvärnet att bekämpa. Under det kalla kriget ansågs detta hot överhuvudtaget inte
möjligt att hantera på annat sätt än med eget artilleri och andra typer av bekämpning mot
själva pjäsplatserna. Under den senare delen av 1900-talet tillkom dock möjligheten att med
elektroniska störsystem försöka lura eventuella zonrör i fiendens projektiler att utlösa stridsdelarna på ett ofarligt avstånd från egna förband och objekt.
Eldgivningen som kan förväntas från exempelvis ”talibanerna” i Afghanistan är naturligtvis
inte heller på något vis jämförbar med den oerhört intensiva, kraftfulla och långvariga
stormeld som under det kalla kriget kunde levereras t ex av de sovjetiska divisions- och
regementsartillerigrupperna. Istället handlar hotet nu om enstaka projektiler eller mindre
salvor. Dagens lågintensiva konflikter, exempelvis i Afghanistan, där de deltagande
internationella förbanden har starka juridiska insatsbegränsningar och där acceptansen för
förluster går mot noll, vad avser såväl egen trupp, civilbefolkning som motståndare(!) Gör nu
att även hotet från RAM måste kunna hanteras på ett ”mjukare” sätt av luftvärnet.
Den lägsta skyddsnivån larmning kan åstadkommas med sensorer som varnar för
inkommande RAM så att personalen kan ta skydd. Detta kan lösas exempelvis med
artillerilokaliseringsradar, som den svenska ”ARTHUR”, eller genom uppgradering av
signalbehandlingen i andra befintliga radarstationer som ”UndE 23”.
Högre skyddsnivåer kräver att de inkommande projektilerna kan bekämpas i luften. Detta
åstadkoms i dag främst med snabbskjutande eldrörssystem, som t ex ”Phalanx” eller
”Goalkeeper” − vilka nog kan betraktas som nödlösningar, eftersom dess många avfyrade
granater per sekund ju naturligtvis riskerar att skador uppkommer i omgivningen…
Utvecklingen går nu bl a mot ”smarta” Lv-stridsdelar vars verkan kan riktas noggrant med
kvalificerade zonrör. Vi kan inom en nära framtid antagligen också få se luftvärn som
använder laser med hög effekt för bekämpning av RAM i våra insatsområden.
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Anställning som soldat i Luftvärnet
Just nu söker Luftvärnsregementet (Lv 6) dig som vill vara med när vi sätter upp våra två
luftvärnsbataljoner med anställda soldater.

I den nya Försvarsmakten finns två anställningsformer för soldater, sjömän och gruppchefer –
kontinuerligt eller tidvis tjänstgörande. Under de närmaste åren kommer främst kontinuerligt
tjänstgörande soldater att anställas, men redan nu genomför Luftvärnsregementet, Lv 6, ett
pilotprojekt med det första tidvis tjänstgörande förbandet. Du som redan har genomfört
värnpliktsutbildning har möjlighet att söka anställning direkt. Du kan anställas som
kontinuerligt tjänstgörande soldat, med din dagliga gärning vid förbandet.
Luftvärnsbataljonen är en slagkraftig insatsbataljon med högteknologiska luftvärnssystem
som verkar främst i luftarenan, men som också har god förmåga att verka på markarenan.
Bataljonen deltar i mark- och luftoperationer både nationellt och internationellt. Under hösten
2010 börjar Lv 6 att sätta upp den stående delen av 61.Luftvärnsbataljonen, som när den är
helt uppbyggd 2014 består av cirka 400 officerare, anställda gruppchefer och soldater.
Dessutom kommer bataljonen att ha tidvis tjänstgörande soldater som tjänstgör under vissa
begränsade tider.
62.Luftvärnsbataljonen består i huvudsak av fast anställda officerare och tidvis tjänstgörande
soldater. Bataljonerna ska upprätthålla nationell beredskap och delar av dem även
internationell beredskap. De deltar i internationella samövningar, och delar av bataljonerna
planeras delta i Försvarsmaktens pågående insatser i Kosovo under 2012 och i Afghanistan
under 2013.
Nu söker Lv 6 dig som vill vara med när vi sätter upp förbanden. Du kommer inledningsvis
att få en kompletterande soldat- och befattningsutbildning, som ska ge dig kompetens i din
befattning både för nationell och internationell insats. Därefter kommer du att ingå i det
stående förbandet och verka i dess utbildning, utveckling och vid genomförande av insatser.
Mer information finns hos Lv 6 på Internet:
http://www.forsvarsmakten.se/lv6/Sok-arbete-pa-Luftvarnsregementet/
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Centrala vinterkurser 2011

Information om Centrala vinterkurser 2011 finns i kurskatalogen som postats till samtliga
medlemmar. Ansökan skall vara inne senast den 15 december. Du kan även hämta
kurskatalogen via Internet: http://www.forsvarsutbildarna.se/web/Central_utbildning_3.aspx

Meddelande om förbundsstämma 2011
Boka redan nu kvällen torsdagen den 24 mars 2011 för Luftvärnsförbundets ordinarie stämma
i Stockholm. Motioner och förslag skall vara förbundskansliet tillhanda senast 15 januari.
Slutlig kallelse kommer i nästa nummer av ”Vårt Luftvärn”.
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Norrtälje Luftvärnsmuseum
Som medlem i Luftvärnsförbundet har du fri entré till Norrtälje Luftvärnsmuseum. Museet är
öppet varje helgfri onsdag kl 1200-1500 och ligger på Campus Roslagen. D v s inne på gamla
Lv 3, besöksadressen är August Strindbergs gata 2. Mer information finns på Internet:
http://www.lv3.se/mus/index.html

Gruppvisning på övriga tider kan bokas via föreståndaren, Lars-Åke Lindquist, på telefon:
• till museet helgfria onsdagar kl 12-15: 0706-653 694,
• övrig dagtid i hemmet: 0176-165 42.
Alternativt via e-post till: museet@lv3.se
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