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LUFTVÄRNET 75 ÅR 
– OCH VIDARE IN I FRAMTIDEN
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Efter 75 år som eget truppslag går luftvärnet 
nu in i framtiden genom att parallellt byta båda 
dagens robotsystem till det senaste inom området; 
Det nya korträckviddiga systemet IRIS-T, eller i 
svensk version ”Robot 98” börjar levereras under 
2018. Detta är bandvagnsburet och kan bekämpa 
mål inom 360 grader. Ett nytt tyngre system som 
ska ersätta Robot 97 ”Hawk” kommer regeringen 
sannolikt att fatta beslut om i närtid. Valet står nu 
mellan å ena sidan fransk-italienska SAMP-T och å 
den andra Patriot från USA. Oavsett vilket system 
som väljs kommer det att innebära avsevärt ökad 
effekt och förmåga för Luftvärnet.

Vid Luftvärnsregementet, Lv 6, utbildas luftvärns-
soldater inom funktionerna underrättelseinhämtning/
radarövervakning, stridsledning, logistik och bekämp-
ning av luftmål med hjälp av luftvärnets robotsystem. 
I Lv 6 ingår insatsförbanden; 61:a och 62:a luft-
värnsbataljonerna samt 45:e hemvärnsbataljonen. 

Luftvärnet har en viktig roll i luftförsvaret, med 
uppgift att övervaka luftrummet, upptäcka hot i 
luften och skydda viktiga objekt och verksamheter 
mot angrepp från luften. 

Luftvärnsregementet ansvarar även löpande för 
att utbilda förband för internationella insatser.

Semper metam contingimus – Vi når alltid målet
(Luftvärnsregementets valspråk).

I Halmstad har Försvarsmakten ytterligare två 
organisationsenheter; FMTS – Försvarsmaktens 
tekniska skola, som även ansvarar för krigs-
förbandet Första tekniska bataljonen, och MHS H 
– Militärhögskolan Halmstad.

FAKTA OM LV 6

KONTAKT och uppdaterad info
www.forsvarsmakten.se/lv6

Box 515, 301 80 Halmstad

luftvarnsregementet.lv6

@luftvarnet

Nu slår vi upp portarna till Luftvärnsregementet i 
Halmstad för allmänheten. Extra festligt är det för  
Luftvärnet fyller 75 år – men framtiden är minst lika 
viktig, representerad av vårt nya luftvärnssystem  
Robot 98 och framtidens sensorer. Här finns även 
andra delar av Försvarsmakten representerade;  
stridsvagn och pansarterrängbilar mm.

Tala med våra soldater och officerare. Lär dig mer 
om Försvarsmakten. Titta på och prova vår utrust-
ning. Diskutera en anställning hos oss med våra 
rekryteringsinformatörer. Här finns något för alla! 

Vi inleder med en ceremoni på kaserngården.  
Sedan blir det stridsförevisning, visning av våra 
mobila radarstationer och robotsystem. Du kan 
provåka till exempel en pansarterrängbil! 

Fokus Totalförsvar betyder att även delar av det 
civila försvaret visas upp, bland annat Polisen och 
räddningstjänsten. Även frivilligorganisationer 
deltar. Hallands Hemvärn deltar med ett spelat 
stridsmoment.

Självklart finns möjlighet att ta en fika. Se hur det 
ser ut inne på våra kaserner. Passa på att få mer 
information om olika möjligheter att göra en insats.

Flyguppvisning med ett av världens mest avan-
cerade stridsplan − JAS 39 Gripen – avslutar dagen.

Vi är stolta över att försvara Sverige och landets 
intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.
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Dina publika foton på sociala medier från 
regementets dag får du gärna tagga #regdaglv6




