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Bakgrund
Sverige skall under sex månader från 1
januari 2008 stå i beredskap för en EU-ledd
snabbinsatsstyrka, Nordic Battlegroup
(NBG) 08.
Snabbinsatsstyrkan ska kunna ha förmåga
till verkan mot luftmål och genomföra
luftrumsövervakning i syfte att skydda egen
gruppering och verksamhet. Det luftvärn
som skall delta måste vara interoperabelt för
att integrera med andra deltagande system
och skall ha mörkerförmåga. Det svenska
luftvärnet är idag inte interoperabelt.

Luftvärnet skall organisera ett luftvärns-
kompani 07 (-) som ska kunna ingå som en
möjlig enhet i NBG 08. Framtagning av
materielen är m.h.t. tiden kort, varför en
minimal anpassning ska ske och då främst
genom köp av ”hyllvaror” och
interoperabiltetshöjande förmågor.

Organisation
Inriktningen är att Lvkomp 07 ska bestå av
två underrättelsetroppar med UndE-23, två
lv-plutoner rb 70 samt stab- och trossfunk-
tioner. I skrivande stund är det inte fastställt
om lv-plutonerna ska bestå av tre eller fyra
eldenheter (EldE) per pluton. Dock blir det
mindre personal i resp grupp, tex en EldE70
består av fem personer.

Materiel
UndE23
Ett antal UndE 23 kommer anpassas av
Saab Microwave för internationell tjänst.

Luftvärnskompani 07
Leif Jansson

Bland annat kommer UndE23 att få
integrerad IK-funktion  och en karthante-
ring med positioneringsutrustning (POS 2)
som klarar internationella kartformat.

EldE70
Mörkersikte
Till EldE anskaffas ett antal mörkersikten
BORC från Saab Bofors Dynamics, SBD,
vilket nu gör att RBS70 får mörkerförmåga
vilket var ett krav/önskemål från Luftför-
svarsutredning 1967 (LFU67), då det en
gång i tiden beslöts att ta fram RBS70. Nu
40-år senare kan vi alltså ”lösa uppgiften”.
Detta är dock en sanning med modifikation
eftersom det under tiden togs fram ett
system som inledningsvis hette RBS70M,
och senare blev RBS90, som har mörkerför-
måga.

Mörkersikte BORC
Foto: SB
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Fordon och inredning
Inriktningen är att eldenheterna ska
transporteras i det pansrade fordonet
PTGB6 D 4x4 SPS ”GALTEN”
(PersonTerränGBil 6 passagerare Diesel
fyrhjulsdrift SPlitterSkyddad som
förkortningen står för.)

IFF - Identification of Friend or Foe
EldE70 kommer utrustas med IK-utrust-
ning (IFF) från Thales av SBD. Skytten
måste lära sig fler ”blinkningar” i siktet
eftersom NATO har flera olika ”IFF-svar”
än det gamla svenska IK-systemet då det ju
bara fanns ett svar ”Eget”, lätt förenklat.

EldE70 med IFF-antenn uppe till vänster på siktet

och IFF-elektroniken mitt på stativet.  Foto: SBD

Riktsim
Den befintliga simulatorn från Kongsberg
kommer att modifieras med ovanstående
funktioner så att skytten kan mängdträna
mörkerstrid och de nya IFF-signalerna.

Riktsim                                          Foto: KDA

PTGB6 D 4x4 SPS med Bv-kärran kopplad.

För att få med sig den materiel som elden-
heten behöver för att lösa sin uppgift under
ett par dygn kommer bandvagnskärra
1922A att användas.
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GBADOC
För att luftvärnsstridsleda kompaniet och
vara gränsytan mot utländska system
kommer en GBADOC (Ground Based Air
Defence Operation Center) att hyras från
norska Försvaret, vilken sedan kommer att
sverigeanpassas av Kongsberg.

Detta innebär bla att GBADOC ska ha
LvMÅDS, LvMÅDSbis, PC-DART för
SML-rapportering (StridMotLuftmål),
Ra180- och TS9000-samband, Länk 16 SAS
(internationell lägesbild), HaveQuick 2
(internationell flygradio), TETRA, sattelit-
kommunikation samt bör även ha TVT och
IS SWERAP mm (NBG:s lednings-
utrustning) för att få en fungerande
luftvärnsledningsfunktion i NBG 08.

Släpet är beprövat och har bl. a används
inom RBS90. Till släpet har en speciell
inredning tagits fram så att materielen
transporteras säkert och lättåtkomligt.

Lastförsök med inredningen.

GBADOC ledningsutrymme                                                                               Foto: KDA
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Utresan
Packningar lastas in i lastutrymmet från
sidorna av bussen, vid Lv 3:s före detta
vakt, för att inte fylla bussen invändigt med
packning. Bussen står och väntar en stund,
så att inte någon som är lite sen skall missa
den. Man känner förväntningarna i bussen,
bara genom att vara där. Det är första
gången som grundkursen (Gk) ska få skjuta
och det vet man ju själv, sedan ULv tiden,
att första gången man fick skjuta var lite
speciell. Bara att få hålla vapnet som på min
tid var ett Gevär m/96 var en känsla jag inte
glömmer. Äntligen åker bussen iväg mot
Älmsta för att plocka upp de sista
ungdomarna.
När bussen passerar den stora skylten som
talar om att man nu är på ett militärt
område och att detta är Väddö skjutfält blir
det lite tyst i bussen, för en stund, jag tror
att alla tänkte efter en liten stund och
reflekterade över vad som ska hända under
helgen, jag småler för mig själv och tänker
tillbaka på när jag, satt där som 15-åring.
När bussen rullar in på skjutfältsområdet

En ULv-övning med tema skjutning och spaning
Anders Fransson

och stannar framför en av barackerna
kommenderas det ”avsittning!” - varvid
bussen och lastutymmet snabbt töms.
Därefter är det uppställning och en kort
genomgång.

Förläggning
Därefter är det inkvartering i baracken och
utbildning i hur man bäddar sängen och i
hur man upprättar en logementlista.
Nästa moment är knivutbildning, eleverna
får lära sig hur man ska använda knivar så
att varken användaren, kamraterna eller
kniven skadas.
Detta är kvällen sista programpunkt
förutom att sova. Klockan 24:00 är det tyst
och släkt i barracken och vi befäl går
tillbaka till våra logement för att planera
morgondagens skjutning med allt vad det
innebär. Nästa morgon gäller det för ULv
att städa barracken eftersom de skall sova i
tält nästa  natt. När detta är gjort, morgon-
uppställningen avklarad och baracken är
visiterad, är det fysiskträning.

Foton: Simon Ekström
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Vapenutbildning med skjutning
Efter träningen så är det samling i övnings-
och vårdhallen för vapenutbildning. ULv
elever som är under 17 år skall få utbildning
på gevär 22 HV och de som är 17 år och
äldre skall utbildas på Ak 4. Utbildningen
består av både teori och praktik. Teoripasset
avslutas med ett prov. När det är dags för
teoriprovet så kan jag ana, en viss nervositet
hos vissa, men det visar sig att alla blir
godkända. Efter teorin är det dags för
praktisk vapenkunskap vilket alla väntat på.
Efter den ska eleverna kunna handha vapnet,
ta isär det och sätta ihop det. Därefter är det
dags att bege sig till på skjutbanan. Vädret är
inte speciellt skjutvänligt, regn och snålblåst,
men humöret är ändå på topp hos alla.
Väl på skjutbanan så är det först ”dukning”,
dvs. uppställning av tavlor och utläggning av
liggunderlag och sedan genomgång före
skjutning. När det är avklarat kan övnings-
skjutningen starta. Det första skottet skjuts
av en Ak 4 skytt och lite rök sprider sig över
skjutvallen och ”skjutfesten” är igång. Efter
att skyttarna skjutit beordrat antal skott
avbryts skjutandet och skyttarna går fram till
tavlorna för att studera resultaten och klistra
kulhål före nästa skjutserie. Efter skjutning-
en kan jag glatt konstatera att ULv har
många duktiga skyttar.

Mat, förläggning och spaning
Efter skjutningen är det dags för middag
som lagas till två och två på spritkök. När
maten är uppäten och alla är mätta, så är det
dags att ta sig till förläggningsplatsen. Där
skall tält resas och förläggning upprättas,
klockan är över 1800 och det har varit
mörkt ett par timmar redan vilket gör
arbetet med förläggningsplatsen svårt. När

de äldre ULv-arna har rest patrulltält 56 och
är klara med sin förläggning, får de uppgift
att spana mot den yngre ungdomarnas
förläggning.
Spaninguppgifter är uppskattade, det vet jag
sedan tidigare, och man kan höra ett ”YES!”
i bakgrunden när uppgiften ges. När
spaningen är genomförd avläggs rapport
enligt 7 S. Man kan se på dem att de nu är
nöjda och trötta.

Söndag
Revelj 0700, för 0800 skall förläggningen
vara riven och lastad på släpkärran och alla
ULv elever skall vara uppställda utanför
övningshallen. Det som återstår är vård av
vapen och materiel. Det går lite trögt i
början men efter ett tag så ökar hastigheten
och vården blir klar i tid. Innan bussen
kommer så har vi haft en ”genomgång efter
övning” och allt är klart.

Foton: Anders Fransson
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Ett tänkbart scenario:
”Din enhet har genomfört eldöverfall, och
fienden har satt in hundar efter er. Ditt
förband är splittrat och situationen är allt
annat än under kontroll. Du är nu ensam,
och blöder från ett sår på benet.
Högsommar och 35 grader varmt. Du har
druckit upp allt vatten och känner att
orken börjar tryta. Trosspackningen och
vapnet är borta. Det var länge sedan du åt
senast. Vad blir ditt nästa drag? Föda, ja
men hur hittar du den? Och vad kan du
äta? Vad ska du prioritera?”

Ett annat scenario:
”Det har varit ihållande nederbörd i flera
dagar. Vart du än vänder dig ser du inte en
torr pinne. Plånet på din tändsticksask är
också blött. Du är genomfrusen och trött.”

De här två beskrivna situationerna kan
hanteras om du är väl förberedd och har

Överlevnad
Av Lars Thorwall
2006-08-16

kunskap om ätbara växter samt hur du gör
upp eld när regnet öser ner. Detta fick vi ta
del av på Försvarsutbildarnas kurs
”överlevnad barmark”  i Lvbyn på Väddö.
Kursen började med teoretiska kunskaper,
där serg Andersson även gick igenom dold
överlevnad för att kunna genomföra
förflyttning när vi är jagade av fienden.
Detta lärs även ut inför utlandsmissioner.

Hundtjänst ingick också; hur hundpatrullen
arbetar för att söka en person och vad man
kan göra för att skapa tid. Du kan inte
skaka av dig hunden, bara få ett lite längre
försprång.

Näringslära fick oss förstå hur kroppen
reagerar vid ansträngning. Värmen var
påträngande när vi utbildades på ett antal
växter och hur man använder dem. Tyvärr
kunde vi inte elda pga. brandrisken, så vi
fick nöja oss med att träna på stranden med
flinta, fnöske, och eldstål.

Tillämpningsövning
Inledningsvis så tömdes vi på kalorier, vilket
innebar att allt vi gjorde därefter blev
otroligt tungt. Syftet var att vi skulle få
känna på dessa förhållanden. Hundarna var
efter oss hela tiden vilket gjorde att vi inte
kunde rasta för länge.

När vi kom till återsamlingsplatsen, fick vi
order för natten; bivack och vattenrening
m.m. Fästingkontroll några gånger om
dagen var viktigt, och vi fick massor av råFoto: Lars Thorwall
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vitlök mot fästingangrepp. Rå vitlök
tillsammans med klorerat vatten, ja prova
själv...

Instruktörerna visade också nödsignaler i
olika varianter och nödutrustning som
piloter har med sig.

Att kunna skydda sig mot vädret med en
bivack av olika material är viktigt.. Ett av de
vanligaste felen är för lite granris under
bädden. Det behövs ca 50 cm för att
sömnen ska bli acceptabel. Kurskravet är att
du skall kunna ordna nödbivack på en
timme.

Har du möjlighet så försök att sova tidigt, så
får du i alla fall sommartid gratis värme
ifrån solen innan kylan och fukten kommer.
Lätta på kängorna, ta ur sulorna och torka
dessa innanför jackan. Jag blev snabbt van
vid situationen, och då kändes allt mycket
bättre.

Den viktigaste detaljen i utrustningen är
självklart kniven, trodde jag... Kniven är
naturligtvis bra, men inte nödvändig för att
kunna överleva. Vi fick testa flinta och se
vilken otroligt vass sten detta är. Mycket
vassare än vad du någonsin kan få en kniv!

Vi marscherade ett antal mil i värmen, och
fick testa att knyta kängorna på olika sätt
för att få ventilation. Fuskar man med att
göra fotvård så straffar det sig i form av
skavsår och blåsor. En av oss hade ett litet
sår på benet, som utvecklades så att han
tyvärr var tvungen att bryta utbildningen.
Detta belyser vikten av att vara noggrann
med hygienen i fält. Vitmossa är bakterie-

dödande och ett bra substitut för tvål. Det
tog emot, men tillsist fick vi in rutinen.
Vi provade också att snabbt studera en
karta, för att därefter gå till en angiven
plats. För att kunna orientera utan karta
och kompass krävs att man kan se viktiga
terrängpartier och de tecken på väderstreck
som finns i naturen.

Sökandet efter föda är mycket ansträngande
- så det är en avvägning av hur mycket
energi det kostar och vad det ger. Favoriten
var klorerat vatten blandat med harsyra och
hallon. Jakt och fiske är mycket svårt. Det
kostar alldeles för mycket energi i en
överlevnadssituation. Men visst, får du
möjligheten så ger det mycket ”pang för
pengarna”.

Myror kan ätas färska eller rostade och
släcker törsten. Testa att mosa myror i en
flaska, fyll på med vatten, och du har en
mycket läskande dryck!

Sammantaget så gav kursen många nya tips
och erfarenheter - och alla överlevde!

Foto: Lars Thorwall
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19

Konferenser, utbildningar, middagar, fester och bröllop i Lvbyn

Njut av naturupplevelser vid det mäktiga Ålands hav

Min personal och jag satsar på
att ta hand om er på allra
bästa sätt för att ni skall trivas.
Vi hjälper till att ordna t ex.

Tipspromenader,
bastu med bad i havet,
grillningar, minigolf och
båtrundturer på
Ålands hav.

Ann-Katrin Johansson, föreståndare
Mobiltelefon: 0708-990 632

Landgångar och lagad mat för avhämtning
till bufféer, grillaftnar och middagar.

Kursgården Lvbyn
öppen från 15 april till 15 oktober

Helpension i enkelrum med dusch
och toalett 820 kr / dygn.

Helpension i dubbelrum med dusch och toalett
620 kr / dygn     och person.

Endast logiEndast logiEndast logiEndast logiEndast logi i tvåbäddsrum, gemensam dusch
och toalett 315 kr / dygn / person

Ann-Katrin Johansson
bokar och svarar på frågor.
Telefon: 0176-542 19, Fax 0176-545 92
E-post: vaddo@forsvarsutbildarna.se
Postadress: Lvbyn, Ytterskär, 760 40 VÄDDÖ

Ägare: Luftvärnets Befälsutbildningsförbund
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Välj att bo i stuga eller rum.

Vår nya stora altan mot havet i anslutning till matsalen.

Ät middagen i vår vackra matsal.
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Onsdag 17 januari Kvällslektion för Fk – Lk 2 i Norrtälje
Fredag – söndag 19-21 januari Helgövning på Väddö
Onsdag 07 februari Kvällslektion för Fk – Lk 2 i Norrtälje
Fredag – söndag 16-18 februari Helgövning på Väddö
Onsdag 07 mars Kvällslektion för Fk – Lk 2 i Norrtälje
Fredag – söndag 23-25 mars Helgövning på Väddö
Onsdag 11 april Kvällslektion för Fk – Lk 2 i Norrtälje
Fredag – söndag 27-29 april Helgövning på Väddö
Fredag – söndag 25-27 maj Helgövning på Väddö, Våravslutning
Onsdag 06 juni Fanvakt på Nationaldagen i Sthlm.

Fler aktiviteter kan tillkomma i form av studiebesök och annat.

Mer information om ULv finns på Internet www.forsvarsutbildarna.se/ulv .
Kurschefen: kapten Börje Lantz, tfn 0176-161 75, mobil 0703-793 342,
e-post ulv@forsvarsutbildarna.se .

ULv våren 2007
Vår ungdomsavdelnings våraktiviteter

ULv 6 juni 2005. Matsalen Lvbyn okt 2006.      Foton: Anders Fransson
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Avgift
Medlemsavgiften är för ständigt medlemskap 500 kr och för ett kalenderår 25 kr.
Medlemsavgiften betalar du in till plusgirokonto 59 888-8, vid början av året, utan att ha fått
inbetalningsavi.

Avgiftsbefriade
Är du aktiv medlem i Luftvärnsförbundets ungdomsavdelning (ULv) så är du befriad från
medlemsavgift. Under din grundläggande värnpliktsutbildning är du också befriad från
medlemsavgift.
Hedersmedlemmar betalar inte medlemsavgift.

Skytteklubben
Medlemsavgift för medlemmar i Stockholms Luftvärnsförenings Skytteklubb betalas av
Skytteklubben, inte av den enskilde medlemmen.

Lv 3 kamratförening
Kamratföreningens medlemmar är individuellt anslutna till Luftvärnsförbundet och skall
numera betala medlemsavgift direkt till förbundet. Tidigare har Kamratföreningen betalat
avgiften för sina medlemmar.

Uteslutning
Medlem som inte betalat medlemsavgift under ett år anses med automatik ha lämnat
förbundet, om medlem inte fyllt 70 år och varit medlem i minst 25 år.

Medlemsavgifter
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Välkommen med din anmälan till förbundskansliet senast måndag 26 mars.

Stämmohandlingar utdelas på plats, de kan också beställas från förbundskansliet efter stämman.

Förbundsstämma på FHS
torsdag 29 mars kl 1745

Förbundsstämma med föredragningslista enligt stadgarna samt försvarsinformation genomförs
i Försvarshögskolans nya lokaler på Drottning Kristinas väg 37 vid KTH i Stockholm.
Ca 400 meters promenadavstånd från Östra station / T-bana Tekniska Högskolan.

Nya stadgar för Luftvärnsförbundet
Förbundsstyrelsen arbetar med att
anpassa våra förbundsstadgar till
Försvarsutbildarnas nya normalstadgar
inför beslut på förbundsstämman 2007.
Förslaget till nya stadgar kan hämtas hos
Luftvärnsförbundet på Internet eller
beställas via förbundskansliet.

Program

1745 Inpassering samling och registrering.

1800 Förbundsstämma, därefter kort rast.

1845 Försvarsinformation.

1930 Konstituerande styrelsesammanträde.

1945 Gemensam middag.
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Studiebesök
Länsstyrelsen skall ha förmåga att vid en
kris som berör länet snabbt kunna upprätta
en ledningsfunktion för samordning och för
information till allmänheten m fl.
Funktionen skall vara utbildad och övad för
sådana händelser. Länsstyrelsen skall stödja
inblandade parter, såsom kommuner,
myndigheter och organisationer, i syfte att
få till stånd samordning och en gemensam
inriktning för de åtgärder som behöver vid-
tas, såväl före som under och efter en kris.
Länsstyrelsen är också regeringens förlängda
arm och ögon med uppgift att hålla rikets
ledning informerad om allt som påverkas av
en kris.

Välkommen med din anmälan till förbundskansliet senast torsdag 22 februari!

Försvarsinformation om länsstyrelsen i Stockholm
tisdag 27 februari kl 1800

Luftvärnsförbundet genomför
studiebesök hos länsstyrelsen på
Hantverkargatan 29 i Stockholm
tisdag 27 februari.

1800 Samling och enkel förplägnad.

1830 Information och studiebesök

2030 Besöket avslutas.



Luftvärnets Befälsutbildningsförbund
Box 278 03, 115 93 Stockholm

BETALT

Våra föreningar behöver Dig.
Kom och trivs på våra aktiviteter.

Hjärtligt välkommen

  
www.lv3.sewww.forsvarsutbildarna.se/lv

Aktiviteter våren 2007

Senaste nytt på dessa hemsidor

Försvarsinformation
hos Länsstyrelsen
Hantverkargatan 29 i Stockholm,
tisdagen den 27 februari 2007 kl 1800.
Anmälan senast torsdagen den 22 februari.
Krishantering i Stockholms län.

Förbundsstämma och
försvarsinformation
torsdagen den 29 mars 2007 kl 1745.
Anmälan senast måndagen den 26 mars.
Val av ny förbundsordförande.
Information om Försvaret i dag och lite om
dess morgondag.

Ungdomsavdelningens våravslutning på Väddö 27 maj
Nationaldagsfirande med fanvakt från ULv i Stockholm

Lv 3 kamratförening och Vänföreningen för Norrtälje Garnisonsmuseum,
årsmötessamverkar på OffenCiven och bjuder på ärtmiddag efter förhandlingarna.
Två årsmöten samtidigt torsdagen den 22 februari 2007 kl 1830.
Anmälan senast 20 februari via tfn 0176-175 90, 0176-154 67 eller 0730-707 356.

OffenCivens Ekonomiska förening kallar till
Pubafton med årsmöte fredagen den 9 mars på OffenCiven, årsmöte kl 1900.

Nationaldagsfirande i Norrtälje på OffenCiven
onsdagen den 6 juni kl 1300. Anmäl dig genom att betala kuvertavgiften 100 kr till
bankgirokonto 5435-9369 senast 31 maj 2007. Frågor ring 0706-712 024.
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