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Luftvärnets 
Befälsutbildningsförbund 
 
Sehlstedtsgatan 7 / 1310 
115 28 STOCKHOLM 
 
E-post: exp@luftvarn.se 
Internet: www.luftvarn.se 
 

Väddö Kursgård Lvbyn AB 
Ytterskär 2, 764 92 VÄDDÖ 
 
Tfn 0176-542 19 
E-post: info@vaddokursgard.se 
Internet: www.vaddokursgard.se 
 

Vårt Luftvärn 
PRV utgivningsbevis nr 1678 
E-post: exp@luftvarn.se 
 
Ansvarig utgivare Per-Olov Lisén, 
mobiltel 0790-461 683 
 

Medlemskap 
Avgift 40 kr per år, ständigt medlemskap 
500 kr. Betalas till plusgiro 59888-8. 
 
Avgift för medlemmar i Stockholms 
Luftvärnsförenings Skytteklubb och 
Roslagens Hemvärnsförening betalas av 
respektive förening. 

Innehåll nr 2 år 2022 
• Förbundsstämma 2022, nya funktionärer 

och Ukraina. 
• Robotsystem 23 på Gotland. 
• Nationaldagsfirande i Stockholm. 
• Lv-dag i Stockholm lördag 24 september. 
• Instruktörskurs i lufthot & motåtgärder 

på Väddö lör 10 – sön 11 september. 
• Ny nordisk stridsuniform. 

Vårt Luftvärn elektroniskt 
Luftvärnsförbundet har beslutat att 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 huvud-
numren som utges i kvartal ett och tre. 
 
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 pappers-
exemplar av de elektroniska binumren kan 
beställa sådana från förbundskansliet. 
 
Redaktör för huvudnumren är Björn Kagger 
och för binumren Michael Reberg. 
 
Bild på sidan 1:  
Robotsystem 23 ”BAMSE” på Gotland. 
Foto: Mårten Cedercrantz/Försvarsmakten 

Förbundsstämma 2022, nya funktionärer och Ukraina 
Förbundsstämman 2022 genomfördes lördag 12 mars i Stockholm, varvid förbundsstyrelsen 
beviljades ansvarsfrihet för 2021. Som förbundsordförande nyvaldes tidigare styrelse-
ledamoten Johan Huovinen, efter Per-Olov Lisén som fyllnadsvaldes till ledamot i styrelsen. 
Johan Lagerström nyvaldes till ledamot i förbundstyrelsen efter Lennart Lundberg och på 
revisorsidan nyvaldes Robert Winton efter Margareta Eriksson. Se: www.luftvarn.se/funk 

I anslutning till stämman genomfördes försvarsinformation om det pågående storskaliga ryska 
anfallskriget mot Ukraina. Utgången av kriget är ännu oviss - men det verkar ju som att 
Ukraina, likt Finland under andra världskriget, lyckats avvärja att helt bli uppslukat av samme 
aggressive granne genom ett lika viljestarkt och skickligt fört försvar, inte minst med luftvärn. 
Dock till priset av stort lidande och omfattande förstörelse som väckt omvärldens sympati. 
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Luftvärnsregementet utbildar värnpliktiga på Gotland 
Ökad luftvärnsförmåga på Gotland med värnpliktiga som utbildas på robotsystem 23. 
Redan i vår gör vissa av Lv 6 värnpliktiga delar av sin utbildning på Gotland. 
Det är en grå och disig vintermorgon på Luftvärnsregementet i Halmstad. I aulan är det 
samling för en utvald skara värnpliktiga. I rummet råder spänd förväntan och alla förstår att 
det är något särskilt på gång. Både regementschefen och bataljonschefen är på plats. 
Regementschefen inleder. 

– Jag kommer nu att delge er information som kommer att påverka resten av er 
värnpliktsutbildning, säger regementschef överste Mikael Beck. 

När han kort därefter berättar att de värnpliktiga ska göra delar av sin utbildning på annan ort 
och att den orten är Gotland går ett glatt sus genom rummet. Mikael Beck berättar att 
arméchefen vill öka luftvärnsförmågan på Gotland. 

– Ni i det här rummet är en nyckel för att genomföra det, säger han. 

När bataljonschef överstelöjtnant Sofia Westermark tar över ordet säger hon att hon önskar att 
hon hade fått en liknande chans under sin värnplikt. 

– Ni blir en del av förmågehöjningen på Gotland och jag tror att det här kommer att bli riktigt 
bra, säger hon. 

De värnpliktiga ska under våren genomföra sin befattningsutbildning på Gotland och utbildas 
på robotsystem 23. 

– Det har funnits med i planen sedan tidigare att vi ska genomföra värnpliktsutbildning på 
Gotland på robotsystem 23 och nu väljer vi att tidigarelägga den planen med innevarande 
värnpliktskull, som därmed blir en del av det aktiva försvaret av Sverige, säger Mikael Beck. 

På Gotland och P 18 tas de nya värnpliktiga soldaterna emot med öppna armar. 

– Utbildning och övning är nyckeln till den fortsatta uppbyggnaden av förmågan att försvara 
Gotland och Sverige. Att vi nu får utbildning på robotsystem 23 här på Gotland där systemet 
är placerat stärker försvarsförmågan här påtagligt, säger regementschef Mattias Ardin. 
 
Robotsystem 23 är ett system med medellång räckvidd som 
började utvecklas under 1990-talet och var klart i början av 2000-
talet. Ett förband utbildades vid Lv 6, men det infördes aldrig i 
Försvarsmaktens dåvarande insatsorganisation och dess 
utrustning hamnade i materielreserven. Det har tidigare 
återaktiverats och placerats på Gotland. 

Den del av systemet som avfyrar luftvärnsroboten är Eldenhet 23, 
en robotvagn som kan dras av valfritt dragfordon. Inne i vagnen 
finns plats för stridsledare och skytt, på vagnens tak finns en 
lavett med sex skjutklara robotar och en utfällbar åtta meter hög 
mast med eldledningsradar och ir-kamera. Eldenheten kan 
kopplas samman med spaningsradar, men den kan också operera 
oberoende om så krävs. 
 
[Källa text: https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2022/02/ 
luftvarnsregementet-utbildar-varnpliktiga-pa-gotland] 
[Källa bild: FMV, Foto: Philip Wilöv, Saab Bofors Dynamics.] 
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Nationaldagsfirande i Stockholm 
Måndagen den 6 juni 2022 

 
Luftvärnsförbundets ungdomsavdelning ULv medverkar med en fanvakt i festtåget från 
Kungsträdgården i Stockholm kl 1630 till nationaldagsfirandet på Skansen. 
 

 
Välkommen - ingen föranmälan behövs till nationaldagsfirandet i Stockholm! 
Mer information finns på Internet: https://nationaldagen.se 
 

Lv-dag i Stockholm lördag 24 september 2022 
Lördag 24 september är årets "Luftvärnsdag" inplanerad. Preliminärt på K 1 vid 
Lidingövägen 28 i Stockholm. 
I likhet med tidigare mycket uppskattade arrangemang kommer flera kvalificerade föreläsare 
att informera om luftvärnet och dess utveckling. Inbjudan kommer i höstnumret av "Vårt 
Luftvärn" och på Internet, men reservera dagen redan nu! 
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Instruktörskurs i lufthot & motåtgärder 
På Väddö lördag 10 – söndag 11 september 

 
 

Luftvärnsförbundet har startat ett projekt för att höja krigsförbandens medvetenhet om 
lufthotet och vilka åtgärder som kan motverka detta – och här behövs fler instruktörer! 

Nu behövs ditt engagemang för att kunna stödja krigsförbandens behov av att förstå och 
motverka lufthotet. Målgruppen för denna instruktörskurs är medlemmar som vill engagera 
sig i projektet och kan tänka sig att medverka som utbildare. 

Instruktörskursen innehåller utbildning om det moderna lufthot som kan förväntas från en 
högteknologisk fiende, respektive vilka motåtgärder som förbanden kan vidta för att undgå 
upptäckt och bekämpning. Målsättningen är att deltagarna efter kursen kan utbilda främst 
Hemvärnsförband i rollen som instruktör tillsammans med en kurschef. 

Program i stort 
Lör: Genomgång av materialet för grundkurs lufthot och motåtgärder, middag och 
lagutveckling. 
Sön: Fördjupning och metoddiskussion. 

Som blivande instruktör söker vi i första hand dig som har intresse för lufthot, taktik och 
utbildning. Du måste dock ha vana som lärare (trupputbildare), och vara villig att åta dig 
genomföranden av Luftvärnsförbundets kurskoncept vid minst något tillfälle per år under de 
närmaste åren. Militär grundutbildning är ett krav. Erfarenhet från Hemvärnet, luftvärnet 
och/eller officersutbildning är meriterande. Vill du ta med dig en kollega som uppfyller 
kraven, så anmäl detta vid ansökan så kan personen beredas medlemskap. 

Helgkurs för blivande instruktörer 2022-09-10--11 
Kursen genomförs vid Lv-förbundets kursgård på Väddö (https://www.vaddokursgard.se/) 
från lördag till söndag. Inryckning sker på lördag kl 10 och kursen avslutas på söndag kl 13. 
För långväga kursdeltagare kan boende ordnas från fredag kväll. Luftvärnsförbundet står för 
resor, förplägnad och logi. 
Kursen är även lämplig som repetition och påbyggnad för dig som redan är instruktör! 
 
Skriftlig intresseanmälan att bli kurschef/instruktör, respektive att delta som elev 10-11 sep, 
insänds senast den 19 augusti med e-post till: exp@luftvarn.se 
Anmälan ska innehålla namn, personnummer, telefon, enkel meritförteckning, referenser och 
eventuella begränsningar i kost (matallergier). Besked om antagning (eller ej) ges med e-post 
efter hand dock senast den 2 september. 
 
Välkommen med din ansökan! 

Johan Jönsson 
Överstelöjtnant / kurschef och konceptansvarig 
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Första beställningen av nya nordiska stridsuniformen 
I februari tecknade fyra nordiska länder ett gemensamt ramavtal om leverans av det 
gemensamma stridsuniformsystemet Nordic Combat Uniform System, NCU. Nu har FMV 
lagt en första beställning av de nya uniformerna med slutleverans under 2024. 

 
För svensk del omfattar beställningen 20 500 kompletta europeiska konfigurationer av 
uniformssystemet till ett värde motsvarande 377 miljoner kronor. De första delleveranserna 
sker under 2023 och hela beställningen ska vara levererad till tredje kvartalet 2024. 

Den gemensamma upphandlingen av NCU är ett gemensamt projekt inom det nordiska 
försvarssamarbetet NORDEFCO där Norge, Danmark och Finland ingår utöver Sverige. Det 
samlade värdet av hela NCU-projektet under den sjuåriga kontraktsperioden 2022 – 2029 
uppgår som mest till 425 miljoner Euro för samtliga fyra länder. 

– Hela projektet är i sig är en stor bedrift från samtliga inblandade. Därför är vi glada över att 
nu ha nått en ny milstolpe genom att lägga den första ordern, säger Mia Nilsson, projektledare 
för NCU på FMV. 

I NCU-systemet ingår uniformskonfigurationer från underkläder till ytterplagg. Men artiklar 
såsom hjälmar, handskar, kängor och personlig skyddsutrustning har lämnats utanför 
systemet. Dessa ingår inte i ramavtalet och upphandlas självständigt av varje land. 

Leverantör är norska Oskar Pedersen AS och Layers AS är projektledare. Siamidis SA 
ansvarar för tekniska lösningar och tillverkning av stridsdräkt samt plagg för kyla och regn, 
medan W.L Gore & Associates GmbH är systemets tekniska leverantör. Aclima AS och 
svenska Woolpower AB står för ullunderkläder. 
 
[Källa text och bild: Försvarets materielverk (FMV), https://www.fmv.se/aktuellt--press/aktuella-
handelser/forsta-bestallningen-av-nya-nordiska-stridsuniformen] 


