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Välkommen till 

Luftvärnets Stridsskola    
Vill du bli en del av luftvärnsfunktionen eller vill du vidareutveckla dig inom en funk-
tion som genomför insatser såväl på marken som i luften? Vi har kurser för dig och 
din förbandschef, oavsett truppslags- eller förbandstillhörighet, inom hela luftvärns-
funktionen.  
  
Luftvärnet skall kunna lösa uppgifter, såväl nationellt som internationellt. Detta stäl-
ler krav på att våra insatsförband har förmåga till snabba insatser med begränsad 
varaktighet men också en uthållighet att kontinuerligt kunna bidra till tidsmässigt 
långvariga insatser.  
  
Luftvärnets Stridsskola, LvSS, har som funktionsansvarig skola, anpassat sin verksam-
het till insatsförsvarets nya krav och realiteter. Vi erbjuder kurser som bygger upp 
en grundkompetens och därefter möjlighet att komplettera din kompetens mot in-
satsförbandets och ditt eget behov. 
  
Denna kurskatalog har som syfte att sprida kunskapen om vilka kurser LvSS kan er-
bjuda på olika nivåer (grund-, fortsättning- och påbyggnadskurser) inom luftvärns-
funktionen och väcka intresse för en funktion som genomför insatser inom flera av 
Försvarsmaktens arenor.   
  
  
 
Christoffer Schildt 
Chef för Luftvärnets Stridsskola 
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Som specialistofficer inriktas du tidigt mot en djup kunskapsbas inom ett specifikt område, där ru-
tin och expertis är ledord. 
Specialistofficersutbildningen är uppdelad på tre terminer för GMU/FOK och två terminer för 
ASOU. Utbildningen är en yrkesinriktad utbildning och genomförs på olika skolor beroende på 
vilken funktionsinriktning du valt. För luftvärnets del kan funktionsområdena luftvärn (sensor eller 
bekämpning), mark, ledning och logistik väljas. Efter avslutad och godkänd utbildning utnämns du 
till 1:e sergeant och kan t ex arbeta som instruktör vid en pluton. Tjänstgöringen vid ett förband 
varvas därefter med fristående Yrkes- och befattningskurser (YBK). På detta vis utvecklas du yt-
terligare mot en specialiserad nivå med möjlighet att också successivt stiga i graderna.  
  
Som taktisk operativ officer inriktas du tidigt mot att vara chef och får en något mer generell utbild-
ning. Officersprogrammet är en treårig akademisk utbildning och du är under din utbildningstid 
inskriven som student vid Försvarshögskolan. De första tre terminerna består till huvuddel av te-
oretiska studier och genomförs vid Karlberg, i Stockholm. Termin fyra och fem genomförs vid 
LvSS som verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Under dessa terminer varvas teori med praktik 
och du får en generell luftvärnsutbildning. Termin sex genomförs åter vid Karlberg. Efter officers-
examen kan du anställas som fänrik och kan t ex arbeta som plutonchef. Tjänstgöringen varvas 
därefter vid ett förband med YBK och på detta vis finns möjlighet att stiga i graderna mot löjt-
nant, kapten och major (efter insatsorganisationens behov). All YBK utbildning har en progres-
sionsordning som benämns Grund- Påbyggnad- och Fortsättningskurs inom de olika ämnena, som 
leder till en ökad kompetens.  
  
För majors grad finns, genom ansökan och särskilt urval Stabsprogrammet under ett år. Där efter 
finns möjligheten att söka vidare till en tvåårig högre stabsofficersutbildning. Efter denna utbild-
ning tjänstgör du i nivå 4 och utnämns till överstelöjtnant.  

SKOLSYSTEMET  

OF 2
OF 1

OF 4

Specialist-
Officersutbildning

SOU
2+1 terminer

Högre 
Stabsofficersutbildning

2 år

GMU / FOK

OR 9
OR 8
OR 7

Officers-
Program

OP
3 år

Programbunden utb

2 terminer
VFU

Stabsprogrammet
1 år OF 3

OR 4-5
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Vårt 

Sätt att UTBILDA    
LvSS pedagogiska idé bygger på en övertygelse att inlärning och utveckling i första hand är en 
ett resultat av aktivitet hos den som lär och inte ett resultat av aktivitet hos någon som lär 
ut. Det innebär att studerande förväntas ta eget ansvar för sina studier, men också att den 
studerande lär mer och utvecklar färdigheter och egenskaper som möjlig gör att klara av att 
hantera den osäkerhet som ofta präglar kvalificerade arbetsuppgifter, särskilt i internationella 
verksamheter.  
 
De lärare som arbetar på LvSS eller de lärare som LvSS lånar in förväntas skapa förutsätt-
ningar för den studerandes inlärning och utveckling på många olika sätt. Lärarna tar också  
ansvar för sin egen utveckling, bland annat genom regelbunden vidareutbildning i sitt kärnäm-
ne samt i pedagogik och ledarskap. 
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Att studera vid 

Luftvärnets Stridsskola    
Organisation och ämnesansvar  

C LvSS Övlt Christoffer Schildt 

C Skolsekt Mj Fredrik Morén 

Huvudlärare Krigsvetenskap Mj Roger Nilsson 

Huvudlärare Militärteknik Mj Per Gerdle 

Huvudlärare Ledarskap Mj Magnus Möller 

  

Anmälan kurser  

Anmälan till kurser vid LvSS sker i PRIO. 
För elever som inte har tillgång till PRIO sker anmälan till kurser tjänstevägen 
på anmälningsblanketten, via din chef, och därefter till LvSS/Utbildning via mail 
eller post. Anmälningsblankett erhålls via LvSS/studieadministratör; 
 
E-post;  
lvss-lv6@mil.se   
 
Adress : 
Lv6/ LvSS Utbildning by R 088 
Box 515 
301 80 Halmstad 
 
Vid ev frågor kontakta studieadministratör Ulla Persson (035-2663652 Växel 
035-2662000). 
 

Sista anmälningsdag 10 veckor innan respektive kursstart. 

Elever som genomför programbunden utbildning behöver inte anmäla sig till 
kurser ingående i programmet. 

 

  

  

 

 



 

6 

Kursinformation 

Senast 7 veckor innan kursstart skickar LvSS ut kursinformation och veckoprogram.  
Detaljerade kursplaner återfinns i system PRIO. 
 
Om inget speciellt framgår i kursinformationen gäller normal arbetstid 8 timmar/dag.  
 
Kursstart sker normalt måndagar kl 09.00 på Lv 6 område by 116. 
 

Kursintyg och utbildningsbevis 

Efter genomförd kurs erhåller den studerande ett kursintyg eller utbildningsbevis. 
I förekommande fall kan kursintyg ersättas av certifikat eller förordnandebevis (motsv). 
Dock skall kurskod framgå. 
 
Utbildningsbevis utfärdas efter genomfört program (FHS) eller sammanhållen utbildning 
(FM) då samtliga ingående kurser är godkända. 
 

Kursutvärdering  

Kursutvärdering genomförs i slutet av respektive kurs. 

Studerande administration  

Ledighet och sjukdom 
 
För anställd vid Försvarsmakten gäller ordinarie rutiner  
och regler. För studerande, som inte är anställd vid  
Försvarsmakten, hänvisas till för utbildningen gällande  
bestämmelser. 

 

Platstilldelning per kurs 

Studerande tillhörande OP, SOU, ROK 2 samt  OF 2 
har företräde till kurs framför YBK sökande. 
 
LvSS förbehåller sig rätten att ställa in kurs med hänsyn till för  
få deltagare eller ändrat behov av insatsorganisationen. 
 
Efteranmälan är möjlig i mån av plats intill kursstart.  

 
Ekonomi 

LvSS står för kurs kostnader. 
Övriga kostnader står respektive deltagare för. 

 

Alla bilder i katalogen tillhör FÖRSVARSMAKTEN 
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Översikt kurser 2014 
Kurs Genomförande OP 

 
SOU 

 
OF 2 YBK 

KRIGSVETENSKAPS KURSER      

GK Luftvärn V 406, 425 samt 435 x x x o 

GK Strid mot luftmål V 426 samt 436 x x x o 

GK Airspace Control V 440 x  x x o 

Fk Luftvärnstaktik V 447 - 449 x   o 

FK Luftvärnets taktiska koncept V 439 x  x o 

FK Strid mot luftmål V 424 – 425 x   x o 

MILITÄRTEKNIK KURSER      

GK Luftvärnssystem V 410 - 412 samt V 437 - 439 x x x o 

GK Öva med målflyg V 419     o 

GK Stridsutbildning skarp ammunition V 437-438+443-446 x   o 

FK Stridsgrupp RBS 97/ UndE 23, PlutonC V 441-442 + V 502-504 x   o 

FK Eldenhet 97 V 441 - 449  x  o 

FK Underrättelseenhet UNDE 23 V 441 - 449  x  o 

FK Luftvärnssystem V 435 + 450-451 x  x o 

LEDARSKAPS KURSER      

UGL Våren 2014 x   o 

ÖVRIGA KURSER      

GK Sambandssystem Luftvärnförband V 426 - 427 x x  o 

FK Eldenhet 70 V 441 - 449  x  o 

X = Obligatorisk kurs för OP, SOU och utbildning mot nivå OF 2 
O = Sökbar YBK kurs för kompetensutveckling  
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Grundkurser i Luftvärnstjänst  

GK Luftvärn………………………………………………... 9 

GK Luftvärnssystem……………………………………….. 10 

GK Sambandssystem Luftvärnsförband…………………… 11 

GK Strid mot luftmål………………………………………. 11 

GK Öva med målflyg……………………..………………… 12 

Fortsättningskurser i Luftvärnstjänst  

FK Luftvärns taktik….………….…………..………………. 13 

FK Luftvärnets taktiska koncept…………………………… 14 

FK Stridsgrupp RBS 97/ UndE 23, Plutonchef……………...    15 

FK Luftvärnssystem………………………………………… 16 

FK Strid mot luftmål….……………………………………. 17 

FK Eldenhet 97……………………………………………... 17 

FK Underrättelseenhet UNDE 23..….…………………….. 18 

Försvarsmaktsgemensamma kurser   

GK Airspace Control...………...…...………………………. 19 

Ledarskapskurser  

UGL………………………………………………………… 20 

Övriga kurser  

GK Förbandsutbildning skarp ammunition………………… 21 

  

  

  

  

  

FK Eldenhet 70……………………………………………... 18 

KURSUTBUD 2014 

INNEHÅLL    

 Kursutbudet återfinnas också  i PRIO.  
Vissa av kurserna är dock interna inom 
Halmstad garnison och ingår inte i PRIO. 
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                                           Grundkurs Luftvärn (MALGK202TA01) 

 Kursens innehåll 
  Kursen syftar till att utgöra en gemensam bas för alla 

officerare verksamma inom luftvärnet eller luftvärns-
funktionen. Kursen inriktas mot att ge den studeran-
de grundläggande kunskaper och förståelse för luft-
värnets roll i väpnade operationer. Kursen syftar 
vidare till att klarlägga förhållanden och begrepp 
som utgör grund för verksamheten inom luftvärns-
funktionen. 
 
Inledningsvis avhandlar kursen historisk bakgrund 
för luftvärnets utveckling ur ett svenskt och ett in-
ternationellt perspektiv kopplat till den tekniska hot-
utvecklingen i luftarenan. Kursen behandlar vidare i 
vilken roll luftvärnsförband generellt (i Sverige eller 
internationellt) kan nyttjas i olika typer av operatio-
ner och konfliktnivåer samt vilka uppgifter som kan 
lösas. Dagens och framtidens tänkbara lufthotbild 
och motståndares system belyses. Luftvärnets insats-
organisation, övergripande förmågor och stridsupp-
gifter utgör en del av kursens innehåll.  

   
 Kursens lärandemål 
  förklara och diskutera viktigare principer och 

”milstolpar” för den militärtekniska och taktiska 
utvecklingen inom luftvärnet med utgångspunkt i 
luftvärnets historia, 

 beskriva principer för luftvärnets roll och nytt-
jande i olika situationer, 

 lista luftvärnets stridsuppgifter och förklara inne-
börden av dessa, 

 beskriva svenska luftvärnets verkans- och sen-
sorsystems förmågor, 

 beskriva omfattningen och bredden på möjliga 
hot från främst luftarenan, men även hur hotbild 
på markarenan och informationsarenan kan på-
verka luftarenans aktörer. 

 
 

 Förkunskapskrav 
 Inga 

  
Genomförs vecka 406, vecka 
425(ROK 2) samt vecka 435.  
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Grundkurs Luftvärnssystem (MALGK202TE01)              

 Kursens innehåll 
  Kursen kan vara den studerandes första kontakt 

med luftvärnets tekniska system och skall därför 
utgöra en del av den militärtekniska grunden för 
vidare utbildning i rollen som luftvärnsofficer. 
 
Den studerande skall efter kursen ha uppnått grund-
lagd förmåga i att förstå och förklara luftvärnssy-
stems prestanda samt funktionsmässiga fördelar och 
nackdelar. Den studerande skall också ha en minnes-
bild av luftvärnspersonalens uppgifter och tidsåtgång-
en för gruppering av materielen. 

                                          

 Kursens lärandemål 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förkuskapskrav 
Genomförd GK Luftvärn vid LvSS eller motsva-
rande kunskaper. 

 använda NATO måttsystem,  
 beskriva elektromagnetiska vågors egenskaper, 
 förklara ett radarsystems prestanda i en viss situ-

ation,  
 beskriva militära utvecklingstrender inom optro-

nikområdet,  
 beskriva stridsledares, skyttars och radaropera-

törers uppgifter,  
 beskriva de viktigaste typerna av radarstörtekni-

ker, 
 diskutera olika funktionsprincipers styrkor och 

svagheter, främst hos svenska luftvärnets robot-
system, 

 beskriva internationella utvecklingstrender inom 
robotteknik, 

 öva gruppering och eldförberedelser på eld- och 
underrättelseenheter med stöd av instruktions-
bok och gott om tid.  

  
Genomförs vecka 410-412 samt 

vecka 437-439.  
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Grundkurs Sambandssystem Luftvärnsförband (MALFK202TE09) 

Kursens innehåll  
Kursen är en grundläggande teknikkurs som i huvud-
sak syftar till att ge kunskap och färdigheter på tele 
och samband vid TS-9000. Kursen är även inriktad 
mot instruktörsrollen där eleven får färdigheter på 
utbildningsmateriel för TS-9000.  
 
Kursen är en grund för fortsatt utbildning till natio-
nell och internationell tjänstgöring med luftvärns-
tjänst som huvudtjänst. 

 

Kursens lärandemål Förkuskapskrav 
 förstå och förklara hur TS-9000 stridsteknisk 

används inom förbandet, 
 under gynnsamma betingelser, utan friktioner och 

handledning upprätta och handha: 
 radio 180, PC-Dart, Växel 9020, OT 05 
 hantera signalskyddsbestämmelserna, 
 hantera elsäkerhetsbestämmelserna, 
 förstå och förklara hur en ledningsplats är upp-

byggd, 
 utan handledning kunna signalera enligt SbR Tfn 

FM 2006.  

Inga 

Grundkurs Strid mot luftmål (MALGK202TA02) 

Kursens innehåll  
Kursen  vänder sig till alla befattningshavare inom 
luftvärnsfunktionen. Kursen ger grundläggande kun-
skaper och färdigheter för de rutiner som gäller för 
luftvärnets verkans och sensorenheter vid strid mot 
luftmål. Kursen syftar till att den studerande ska 
kunna ta emot och förstå innehållet i order från 
högre chef avseende strid mot luftmål (Annex H) 
samt förstå och omsätta order under pågående 
stridsledning. Kursen avhandlar därmed luftvärnsför-
bandens stridsledning, insatsregler, ordertabulatur, 
orderformat, beredskap och rapportering.  

 

Kursens lärandemål Förkunskapskrav 
 förklara innebörden av grundläggande begrepp 

för strid mot luftmål, 
 ta emot och omsätta order för strid mot luftmål 

inklusive eldtekniskt underlag (AD Technical set-
tings) för egen enhet, 

 använda tabulatur för stridsledning, 
 använda Weapon Control Status (WCS), 
 använda Tactical Battle Management Functions 

(TBMF), 
 tolka och uppdatera en SSTO (Sam/Shorad Tacti-

cal Order). 

Genomförd utbildning GK Lv-system och GK Luft-
värn vid LvSS eller motsvarande kunskaper om eget 
luftvärnssystem. 

  
Genomförs vecka 426-427.  

  
Genomförs vecka 426 (ROK 2) 

samt vecka 436.  
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Grundkurs Öva med målflyg instruktörskurs (MALGK202TE02)              

 Kursens innehåll 
  Kursen vänder sig i första hand till officer som efter 

kursen skall arbeta som övningsledare eller för-
bandsinstruktör vid nyttjande av målflyg. 
 
Kursen syftar till att deltagarna skall tillägna sig 
grundläggande färdigheter i att ett beställa målflyg, 
föranmäla störning och på ett optimalt sätt utnyttja 
flygplanen för att efterlikna en motståndares uppträ-
dande. Utbildningen kommer att avslutas med att de 
studerande får planera och genomföra en enklare 
övning mot mark- eller ytenheter med målflyg. 

                                          

Förkunskaper Kursens lärandemål 
Genomförd utbildning GK SML samt GK Luft-
värnssystem vid LvSS eller motsvarande förkun-
skaper. 

 förklara de olika målflygplanens och deras stör-
utrustningars, tekniska begränsningar och möjli-
ga taktiskt nyttjande, 

 minnas störutrustningens huvudsakliga prestan-
da (frekvensband, typ av störning), 

 producera beställning av målflyg enligt gällande 
beställningsrutin, 

 hantera föranmälan telestörning, 
 hantera anmälan oavsiktlig störning, 
 planera och leda målbogseringsövning, 
 planera och leda enklare telestörövning med 

målflyg. 

 

  
Genomförs vecka 419.  
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Fortsättningskurs Luftvärnstaktik (MALFK202TA04) 

Kursens innehåll  
Kursen syftar till att ge kunskaper och förståelse för 
hur luftvärnsbataljonen planerar och genomför 
skydd av objekt främst flygbas inom ramen för en 
defensiv luftförsvarsoperation. Planeringen sker mot 
en högteknologisk motståndare med SEAD-
kapacitet.  
 
Kursen avhandlar särskilt luftvärnets bedömandeme-
tod samt egen och motståndarens tekniska system 
och uppträdande. Terrängens och vädrets inverkan 
inriktas på att agera i kuperad, väglös terräng under 
vinterförhållanden. Fältövning vid svensk flygbas ut-
gör ett viktigt kursmoment.  

 

Kursens lärandemål  
 beskriva flödet för ett luftvärnsbedömande samt 

förklara olika delmoment, 
 beskriva och diskutera terrängens och vädrets 

påverkan på luftvärnsstriden, 
 beskriva en kvalificerad luftmotståndares tekniska 

system och förmåga till SEAD, 
 beskriva hur luftoperationer (COMAO)  
    genomförs, 
 samverka med flygbasförband. 

 
 

Förkunskaper 
Genomförd SOU eller GK Luftvärn, GK SML, GK 
ASC och FK SML vid LvSS eller motsvarande kun-
skaper. 

 

  
Genomförs vecka 447-449.  
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Fortsättningskurs Luftvärnets taktiska koncept (MALFK202TA05) 

Kursens innehåll  
Kursen vänder sig till taktiskt-/operativa officerare 
vid luftvärnsregementet eller andra officerare som 
behöver ökad förståelse för luftvärnsfunktionen.  
 
Kursen avhandlar hur svenska doktrinens militärteo-
rier kan tillämpas inom luftvärnet. Luftvärnets taktis-
ka koncept utgör i denna kursdel en viktig del och 
skall bland annat ge en förståelse för hur olika luft-
värnssystem i samverkan ger taktiska synergieffekter. 

 

Kursens lärandemål  
 förklara och diskutera luftvärnets taktiska kon-

cept., 
 diskutera luftvärnets tillämpning av manövertän-

kande, 
 relatera till grundläggande begrepp inom området 

luftoperationer, 
 beskriva hur olika luftvärnssystem kan nyttjas sam-

ordnat i ”cluster” och diskutera för- och nackde-
lar med detta, 

 tolka högre chefs målbild och genomförandeidé. 

 
 

Förkunskaper 
Genomförd SOU eller GK Luftvärn, GK SML och GK 
ASC vid LvSS eller motsvarande kunskaper. 

 

  
Genomförs vecka 439.  
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  Fortsättningskurs Stridsgrupp RBS 97/ UndE 23 Plutonchef  
(MALFK218TE13)  

Kursens innehåll  
Kursen vänder sig i första hand till officer som skall 
verka som plutonchef över RBS 97- eller UndE 23-
enheter.  
Kursen innehåller moment där de studerande under 
enkla förhållanden får genomföra strid mot luftmål i 
befattningar som Undledare UndE 23 och Stridsleda-
re 97 i syfte att få färdigheter i att som plutonchef 
ge direktiv och order till underställda. Kursen av-
handlar dessutom EldE 97 och UndE 23 funktioner, 
tekniska möjligheter och begränsningar, samt hur 
man med och utan stöd av IT-baserade hjälpmedel 
hittar optimala grupperingsplatser för systemen. 

 

Kursens lärandemål  
 förklara EldE 97 och UndE 23 funktion och 

konstruktion  
 handha (använda) EldE 97 och UndE 23 vid 

gruppering och eldförberedelser, under enkla 
förhållanden och med gott om tid till förfo-
gande 

 generera (tillverka) inställningar i lednings- 
sambands- och radarsystemen i UndE 23 och 
EldE 97 utifrån en bataljonsorder 

 använda EldE 97 och UndE 23 under strid (vid 
enkla förhållanden) i ostörd miljö samt under 
enklare fall av telestörd miljö, och därvid ut-
nyttja NATO-reglementerade metoder och 
uttryck  

 använda UndE 23 sambandssystem integrerat i 
luftvärnsbataljonens sambandsnät  

 analysera lämpliga grupperingsplatser, med 
och utan IT-stöd  

 bedöma systemens möjligheter och begräns-
ningar inom ramen för plutonchefens ansvar 

 planera förebyggande underhåll avseende EldE 
97 och UndE 23 , för att kunna genomföra 
vård i plutons storlek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Förkunskaper 
Genomförda kurser LvSS GK Luftvärn, GK Luft-
värnssystem samt FK Strid mot luftmål eller motsva-
rande förkunskaper. 
 

 
  

Genomförs vecka 441-442 + 
502-504.  
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                        Fortsättningskurs Luftvärnssystem (MALFK202TE07)  

Kursens innehåll  
Kursen syftar till att deltagarna skall få förståelse för 
hur olika tekniska lösningar påverkar det taktiska 
nyttjandet av luftvärnsförbanden. 
 
Utbildningen vänder sig främst till officerare som 
skall arbeta med taktisk ledning av luftvärnssystem 
vid luftvärnsstab på kompani- eller bataljonsnivå eller 
som medlem av stridsgruppsstab (eller motsvarande) 
i luftvärnsbefattning. 
 

 

Kursens lärandemål  
 bedöma innebörden av de fundamentala fysiska 

lagarnas påverkan på luftvärnssystemen 
 förklara funktionsprinciper hos olika typer av 

radarsystem 
 analysera och värdera styrkor och svagheter 

för olika funktionsprinciper i luftvärnsrobotsy-
stem 

 analysera ett radarsystems prestanda under 
inflytande av miljöfaktorer och telestörning   

 analysera internationella utvecklingstrender 
inom sensor- och robotteknikområdet  

 analysera hur elektronisk krigföring påverkar 
våra materielsystem, samt beskriva luftvärns-
förbandens taktiska och tekniska motåtgärder 

 bedöma gränssättande faktorer för luftvärns-
bataljonens uthållighet och rörlighet i en tak-
tisk situation 

 
 
 
 
Förkunskaper 
Genomförd GK Luftvärn, GK Luftvärnssystem och 
GK SML vid LvSS eller motsvarande kunskaper. 

  
Genomförs vecka 435 + 450-451.  
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                      Fortsättningskurs Strid mot luftmål (MALFK202TA06) 

 Kursens innehåll 
  Kursen vänder sig till taktiska/operativa officerare 

inom luftvärnsfunktionen. Kursen genomförs under 
internationell övning där möjlighet finns att  i verk-
ligheten se och studera andra nationers luftvärnssy-
stem. De egna luftvärnssystemens förmågor stude-
ras under strid mot luftmål mot tekniskt avancerad 
luftmotståndare som nyttjar störning mot våra sen-
sorer. De studerande övas i olika befattningar för 
att få en helhetsförståelse för stridsförloppet.  

 Kursens lärandemål 
  
 

Förkunskapskrav 
Genomförd SOU eller GK Luftvärn, GK SML och 
GK ASC vid LvSS eller motsvarande kunskaper. 

 förklara hur kommandokedjan för luftvärnsför-
band bedrivs i internationell samverkan, 

 beskriva olika typer av internationellt använda 
luftvärnssystem vad gäller verkansprinciper, och 
prestanda, 

 beskriva egna vapensystems förmågor i en kom-
plex telekrigmiljö mot en omfattande och avan-
cerad luftmotståndare, 

 använda engelska i strid mot luftmål och i sam-
verkanssituationer med andra länder . 

  
Genomförs vecka 424-425. 

                               Fortsättningskurs Eldenhet 97 (MALFK202TE05)                

 Kursens innehåll 
  Kursen vänder sig i första hand till officerare som i 

framtiden skall arbeta som stridsledare eller operatör 
på EldE 97. 
 
Kursen syftar till att deltagarna skall tillägna sig grund-
läggande färdigheter för att på ett korrekt sätt kunna 
använda systemet vid strid och leda utbildning på sy-
stemet. Kursen genomförs som föreläsningar, praktis-
ka övningar, grupparbeten samt enskilda studier.  

 Kursens lärandemål 
 

Förkunskapskrav 
Genomförda kurser LvSS GK Strid mot luftmål, GK 
Sambandssystem Luftvärnsförband samt GK Luft-
värnssystem, eller motsvarande förkunskaper. 

 förklara EldE 97 funktion och konstruktion,  
 förklara EldE 97 säkerhetsföreskrifter avseende 

elektromagnetiska fält, elsäkerhet, sekretess och 
mekaniska riskzoner, 

 gruppera och genomföra eldförberedelser vid EldE 
97:s delar dvs Stridsledningsenhet, lavetter och 
elverk,  

 upprätta och använda EldE 97 sambandssystem,  
 använda systemet under strid i störda och ostörda 

förhållanden och därvid utnyttja NATO-
reglementerade metoder och uttryck, 

 

  
Genomförs vecka 441-449.  
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Fortsättningskurs Underrättelseenhet UndE 23 (MALFK202TE06) 

 Kursens innehåll 
 Kursen vänder sig i första hand till officer som i framti-

den skall arbeta som undledare och operatör på  
UndE 23. 
 
Kursen syftar till att deltagarna skall tillägna sig grund-
läggande färdigheter för att på ett korrekt sätt kunna 
använda systemet vid strid och leda operatörsutbildning 
på systemet. Kursen genomförs som föreläsningar, 
praktiska övningar, grupparbeten samt enskilda studier.  

 Kursens lärandemål 
 
 
 

 
Förkunskapskrav 
Genomförda kurser LvSS GK Strid mot luftmål, GK 
Sambandssystem Luftvärnsförband samt GK Luft-
värnssystem, eller motsvarande förkunskaper. 

 förklara UndE23 funktion och konstruktion avseen-
de radar, lednings- och sambandssystem,  

 handha (använda), gruppera och genomföra eldför-
beredelser vid UndE23,  

 gruppera och genomföra eldförberedelser, 
 upprätta och använda UndE 23 sambandssystem 

kopplat mot lvbataljonens sambandsnät,  
 applicera en insatsorder som inställningar i taktiska 

lednings-, sambands- och radarsystemen i UndE 23, 
 använda UndE 23 under strid, i telestörd och ostörd 

miljö, och därvid utnyttja NATO-reglementerade 
metoder och uttryck.  

 

  
Genomförs vecka 441-449.  

Fortsättningskurs Eldenhet 70 (MALFK339TE15)  

 Kursens innehåll 
  Kursen vänder sig i första hand till officerare som  i 

framtiden skall arbeta som stridsledare på EldE 70. 
 
Kursen syftar till att deltagarna skall tillägna sig grund-
läggande färdigheter för att på ett korrekt sätt kunna 
använda systemet vid strid och leda utbildning på   
systemet. Kursen genomförs som föreläsningar, prak-
tiska övningar, grupparbeten samt enskilda studier.  

 Kursens lärandemål 
   förklara Eldenhet 70’s säkerhets-föreskrifter avse-

ende elektro-magnetiska fält, elsäkerhet, sekretess, 
laser och mekaniska riskzoner, 

 förklara RBS 70 funktion och konstruktion, 
 handha (använda), gruppera och genomföra eldför-

beredelser vid EldE 70, 
 upprätta och använda EldE 70 ledningssystem,  
 använda systemet under strid och därvid utnyttja 

NATO-reglementerade metoder och uttryck,  
 bedöma systemets möjligheter och begränsningar  
 planera förebyggande underhåll avseende EldE 70, 

för att kunna genomföra vård. 

  
Genomförs vecka 441-449.  
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Grundkurs Airspace Control (MALGK202TA03) 

Kursens innehåll  
Kursen avhandlar grundläggande styrningar och metoder 
för samordning av luftrummet. Innehållet baseras på 
NATO metoder och svensk tillämpning enligt JFC ACP 
”SILVER MINE”. 
 

För luftvärnare på alla nivåer utgör den här kursen en  
obligatorisk utbildning för att förstå förhållandena i luft-
rummet. Kursen erbjuds även till befattningshavare i  
Försvarsmakten som agerar i luftrummet. 

 

Kursens lärandemål Förkunskapskrav 

 inser vikten av en väl fungerande och noggrann sam-
ordning av olika aktörer i luftarenan, 

 förklara olika begrepp inom området Airspace Con-
trol, 

 beskriva olika aktörers behov och inverkan i luftare-
nan, 

 relatera till NATO referenssystem kopplat till luft-
arenan, 

 beskriva orderstruktur och orderflödet för militärt 
genomförande av Airspace Control. 

Genomförd utbildning GK Luftvärn och GK SML 
vid LvSS eller motsvarande kunskaper. 

  
Genomförs vecka 440. 
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             Utveckling Grupp och Ledare (UGL)  (ÄMMGK20210) 

Kursens innehåll Kursens utvecklingsmål 
Kursen är en utbildning som grundar sig på lärande 
genom upplevelser. Ett lyckat resultat beror på hand-
ledarnas förmåga att skapa ett klimat som gynnar 
lärande enskilt och i grupp samt deltagarnas enga-
gerade medverkan i uppgifter, processgenomgångar 
och teorigenomgångar. Det är viktigt och nödvändigt 
att deltagarna förstår hur deras beteenden påverkar 
gruppen och hur gruppen påverkar dem och deras 
beteenden. Efter varje presenterad uppgift ska de 
samtala om vad som hänt i gruppen, hur de kände 
under uppgiften och hur de känner just nu, vad delärt 
sig och hur de nya kunskaperna kan användas i 
praktiskt arbete 

Övergripande mål är att göra deltagarna effektivare 
som ledare, utbildare och gruppmedlemmar. 
 
 Uppnåt större självförtroende och självinsikt 
 Ökad effektivitet vid möten och sammanträden 
 Lära av gruppdynamiska utbildningsmetoder 
 Kunna se och hantera konflikter 
 Kunna urskilja olika faser i en grupps utveckling 

samt se individernas roll i denna 
 Hantera stress effektivare 
 Kommunicera direkt och klart 
 Kontakter och samarbete mellan all personal 

inom organisationen skall präglas av öppenhet, 
förtroende och gemenskap. Attityder och beteen-
den som kan uppfattas som tecken på bristande 
respekt för andras människovärde får inte god-
tas.  

Förkuskapskrav  
 Inga  

  
Genomförs Våren 2014. 
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Grundkurs Stridsutbildning skarp ammunition (MALGK202TE03) 

Kursens innehåll  
Kursen syftar till att ge den studerande grundläggan-
de kunskaper och färdigheter avseende förbandsut-
bildning med skarp ammunition. Kursen är en grund 
för att den studerande skall kunna hålla övningar på 
skjutbana, stridsskjutning med enskild soldat och 
stridspar samt enklare gruppstridskjutningar inom 
ramen för grundläggande stridssituationer (GSS). 
 

 

Kursens lärandemål Förkunskapskrav 
 förbereda och leda (planera, organisera och ut-

värdera) grundläggande vapentjänst med handeld-
vapen och pansarskott, 

 förbereda och leda (planera, organisera och ut-
värdera) Pek-övning på akustisk skjutbana, 

 förbereda och leda (planera, organisera och ut-
värdera) stridsutbildning avseende enskild soldat, 
stridspar samt till del grupps strid, främst kopplat 
till grupps strid från stridsställning enligt GSS, 

 
 

Genomförd OP eller SOU eller motsvarande kun-
skaper. 

  
Genomförs vecka 437-438  + 

443-446 
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Välkommen till Halmstad  
och Luftvärnsregementet 
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