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COLD 
RESPONSE 

2014

Välkommen till COLD RESPONSE 2014. Du kommer att vara 
en del av den största övning som den svenska försvarsmak-
ten deltar i 2014. 

Vi är 1400 svenska soldater i en multinationell övning 
med omkring 16000 soldater totalt. Övningen ger oss unika 
möjligheter att träna en multinationell insats i subarktiskt 
klimat. Förmodligen den största utmaning som vi kan ställas 
inför under en övning.

Tredje brigadstaben vid I 19 har haft planeringsansvaret och utgör stommen till övningsledningen 
för CR14 inklusive övningen Vintersol.  Personal ur I 19 regementsstab, I 19 utbildningsstödsenhet, 
Försvarsmaktens vinterenhet, försvarshälsan nord samt militärregion nord stödjer med personal  till 
övningsledningen. Överste Olof Granander, med stöd av SWECON stab, leder det svenska deltagandet i sam-
verkan med LOPSCON Staff - den norska övningsledningen. Chefen för Norwegian Joint Headquarters (NJHQ) 
i Bodö är norsk övningsledare.

8 - 21 mars 2014

Tredje brigadstaben -  
svensk övningsledning

I 19 har deltagit i Cold Response sedan 
2006, något som starkt har bidragit till 
vår unika förmåga att strida i sub-
arktisk miljö. Vårt deltagande har  
också bidragit till att utveckla vår 
förmåga till strid i större förband 
och att samarbeta med förband 
från andra nationer i insats-
områden och i andra samman-
hang. Övning ger färdigheter.

Att årets övning kommer att 
bli lärorik och utmanande är 
helt klart. 

Övningsområdet är omväx-
lande både vad avser infrastruk-
tur och klimatförhållanden. Vi 
kommer att öva på och invid 
vägar, ibland mycket smala, hala 
och hårt trafikerade. I området 
finns också känslig natur, ren-    
näring och fritidsanläggningar. 
Det gäller att vi alla tänker efter 
före. Var uppmärksam och låt det 
ta den tid som krävs för att öva 
säkert. 

Stor vikt läggs på säkerheten vid 
planering av övningen på såväl 
svenska som norska övningsled-
ningarna. Möda är lagd på att förse 
dig med tydliga restriktioner och 
bestämmelser för att underlätta för 
dig. 

Det är min förhoppning att du och 
dina kamrater löser Era uppgifter utan 
att skador uppstår på vare sig männis-
kor eller materiel.

Vi som tillhör SWECON, svenska 
kontingenten, är ambassadörer för 

Försvarsmakten under tiden i 
Norge. 

Ta tillfället i akt att prata 
med andra övningsdeltagare 
så lär du dig av dem och 
kan ge övriga förband och 
nationer ett gott intryck av 
oss.

Du och din enhet ansvarar 
själva för att få ut så mycket 
som möjligt av övningen, 
inget blir bättre än man gör 
det. Kom dock ihåg att vi är 
gäster i Norge och att vi gärna 
vill komma tillbaka.

Jag önskar er alla en givande 
övning! 
Väl mött.

Överste
Olof Granander
Övningsledare för 
den svenska kontingenten
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Cold Response 14, CR 14 - är en norsk försvarsmakts-
övning i vintermiljö som genomförs i Nordnorge 
8-21 mars. Förband från NATO- och PFP-nationer är 
inbjudna. Totalt deltar omkring 16000 soldater från    
16 nationer. 

Vintersol Vecka 7 och 8, 2014
10 till 20 februari

Vintersol är en förberedande övning som genomförs i Boden under 10 till 20 februari för 
förbanden som ska delta i Cold Response 2014. Syftet är att ge soldater och förbandsdelar 
möjlighet att samöva och träna under vinterförhållanden liknande de i Nordnorge.

8 - 21 mars 2014

Vintersol förbereder förbanden

Övningsupplägg i stort är att första veckan 
genomförs övningar i pluton och kompani. 
Under fredag den 14 februari genomförs en 
kaderövning (fiktiva förband) i syftet att 
öva bataljonsledningen. Under helgen, 15-16 
februari, kommer mekaniserade bataljonen 
i sin helhet, förstärkt med CBRN*-delar och 
understöd från Artilleriregementet, att ta 
sig an en fiende som etablerat sig på Bodens 
södra skjutfält. Övningen avslutas torsdag 
den 20 februari efter noggrann vård av mate-
riel och fordon.

De förband som tränar i Boden är 192. 
Mekaniserade bataljonen ur I 19, enheter 
ur 1 CBRN-kompaniet från Umeå samt en 
teknisk pluton från Halmstad. Artilleri-
regementet, A 9, åker inte med till Norge 
men deltar i Vintersol för att understödja 
stridsmoment med indirekt eld. Jägarbatal-
jonen i Arvidsjaur och ett hemvärnskom-
pani i Kiruna genomför förberedelser inför 
övning Cold Response på respektive ort. 

*kemiska (C), biologiska (B), radiologiska (R) nukleära 
(N) ämnen.

Scenario
Övningsscenariot är en FN-sanktionerad 
fredsframtvingande operation där en 
multinationell militär styrka sänts till ett 
konfliktområdet.

Övningen har ett fredsframtvingande 
scenario och högintensiva operationer 
kommer att genomföras tillämpat. Det vill 
säga övningen utvecklas beroende på vilka 
åtgärder som förbanden vidtar.

10
MÅ TI

Tilltransport och 
samövningsskede

DV
DAY

11 12 13 14 15 16 17 201918 21

Övningsskede Avtransport- 
skede

TIMÅSÖLÖFRTOON ON TO FR
08 09
LÖ SÖ

Övningsmål
Övningsmålen är att deltagande förband 
får möjligheter att vidmakthålla och 
utveckla förmågor genom att öva höginten-
siva operationer i en joint (armé, marin och 
flyg) och kombinerad övning under svåra 
klimat-  och terrängförhållanden. Dess-
utom ska man kunna vidmakthålla och 
utveckla förmågan att genomföra taktiska 
och operativa operationer samt att upprätt-
hålla interoperabilitet.

Tidslinjal
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Övningsområdet
Cold Response 2014 genomförs i Nordnorge från Narvik - Harstad i söder till Tromsö i 
norr för markförbanden. Flyg och fartyg övar i och över kustbandet mellan Trondheim 
och Tromsö. Landsdelen är vägfattig varför trafikinten-
siteten kommer att bli mycket hög. Vid sidan om 
vägarna finns känslig fjällterräng, ofta under 
ett djupt snötäcke. Väderleken kan variera 
från plusgrader, stark vind och blötsnö 
till klarblå himmel och sträng kyla.

Svenska deltagare

Första tungtransportkompaniet
Försvarsmaktens resurs för tyngre stridsfordon 
och stridsvagnstransport deltar med kompani-
ledning, 11.tungtransportplutonen och stab- och 
trossplutonen, från Skövde, samt 12.tungtran-
sportplutonen från Boden. 
Totalt deltar kompaniet med 47 personer.

Markstridsskolan – MSS
Deltar med personal till den norska lavingruppen 
samt med en stridsdomare.
Totalt deltar 4 personer från MSS.

Luftvärnsregementet – Lv 6 
Deltar i övningen med en ledningsplatsgrupp till 
stöd för brigadchefens ledning av den multinatio-
nella brigaden. 
Totalt deltar 3 personer från Lv 6.

Arméförband

Försvarsmaktens Logistik - FMLOG
FMLOG deltar med ett National Support Element 
(NSE), bestående av ledning, en logistiksektion samt 
en tillfälligt sammansatt teknisk pluton. NSE uppgift 
är att stödja svenska förbanden med förnödenheter 
och reparationer.
Totalt deltar 25 personer ur FMLOG i NSE.

Försvarsmaktens tekniska skola – FMTS
FMTS deltar med en reducerad teknisk pluton 
som ingår i FMLOG sammansatta NSE. Plutonen 
består även av reparationsgrupper från I 19 och P 4. 
Plutonen är grupperad i en verkstadslokal och har 
till uppgift att understödja svenska enheter med 
reservmateriel och reparationer av markmateriel.
Total deltar 10 personer från FMTS

Livgardet - LG
14:e militärpoliskompaniet är ett förband som till 
stor del består av deltidsanställda soldater vilka till 
vardags tjänstgör som civila poliser.
Under övningen kommer militärpoliskompaniet 
ingå i en multinationell militärpolispluton som job-
bar skarpt och ansvarar för ordning och säkerhet.
Totalt deltar 9 militärpoliser från LG.

Försvarsmaktens stödenhet för geogra-
fisk information – FM GeoSE
FM GeoSE försörjer Försvarsmakten med geografisk 
information både nationellt och internationellt. 
Enheten stödjer under CR 14 den multinationella 
brigadstaben med geografisk information och 
produktion. 
Totalt deltar 1 person ur FM GeoSE.

Trängregementet - TrängR
Trängregementet representeras av MOVCON-kom-
paniet som svarar för planläggning av transporter 
till och från övningen. Kompanistaben grupperar 
med Norsk MOVCON i JMCC (Joint Movement 
Coordination Center) och leder förutom svenska 
förband även övriga länders transporter till och från 
övningen.
Totalt deltar 47 personer från TrängR.

 Utöver Norge och Sverige 
deltar förband från Belgien, 
Danmark, Frankrike, Irland  
Kanada, Lettland, Litauen, 
Nederländerna, Polen, 
Schweiz, Spanien, Storbritan-
nien, Tyskland samt USA. 
Totalt deltar omkring 16000 soldater.

Norrbottens regemente – I 19
I 19 deltar med följande insatsförband: 192:a 
mekaniserade bataljonen, tredje stridsvagns-
kompaniet, 193:e jägarbataljonen, 101:a insats-
kompaniet ur 10:e hemvärnsbataljonen och tredje 
brigadstaben. Dessutom deltar övningslednings-
personal.
Totalt deltar cirka 900 personer från I 19.
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Norrbottens flygflottilj - F 21
F 21 deltar med 211:e stridsflygdivisionen, 
212:e stridsflygdivisionen, teknisk personal, stabs-
personal samt 8 till10 JAS 39 Gripen. 
Totalt deltar cirka 150 personer från F 21.

Blekinge flygflottilj – F 17
F 17 deltar med 171:e stridsflygdivisionen, teknisk 
personal samt två JAS 39 Gripen.
Totalt deltar cirka 45 personer från F 17

www.forsvarsmakten.se/coldresponse

Skaraborgs flygflottilj – F 7
F 7 deltar med transport- och specialflygenheten, 
TFSE samt ett transportflygplan TP 84T Hercules 
utrustat som lufttankningsflygplan.
Totalt deltar ca 6 personer från F 7.

Luftstridsskolan – LSS
LSS deltar med stridslednings- och luftbevaknings-
personal.
Totalt deltar cirka 25 personer från LSS.

Tredje 
brigadstaben 
leder multinationell 
brigad

Flygförband

3. BRIGADSTABEN

O 58 mm 

O 77 mm 

Cold Response är en tillämpad övning 
där våra förband kan öva strid mot en 
likvärdig motståndare under vinterförhål-
landen. 

Under årets övning har vi fått ansvaret att 
leda en av brigaderna, den multinationella, 
MNBDE. Den består av förband från bl a 
Sverige, Storbritannien, Canada, USA, Ne-
derländerna och Norge. Det är en utmaning 
som jag ser fram mot och med uppgifter lik-
nande verkliga insatser. Det är därför Cold 
Response är en så viktig övning, vi får öva 
strid i multinationell miljö, mot en kvalifice-
rad motståndare under svåra förhållanden 
och i ett realistiskt scenario.

Tredje  brigadstaben har planerat för öv-
ningen under mer än ett år och vi ser fram 

emot att äntligen få genomföra den tillsam-
mans med dig.

En stor övning under svåra förhållanden 
ställer extraordinära krav på oss alla. Jag 
vill därför uppmana dig att särskilt tänka 
på säkerheten. Chansa aldrig, utan fråga 
hellre en gång extra. Genomför inte något 
som du inte har utbildning på.

Jag ser fram mot av öva tillsammans med 
dig och hoppas att vi möts i terrängen! 

Norrbottensbrigaden och Tredje brigadstaben 
har två uppgifter att lösa under årets Cold Re-
sponse. Både leda en brigad och att övningsleda 
den svenska kontingenten, SWECON.

Överste Lars Karlsson 
chef för Norrbottensbrigaden och 
Multinationella Brigaden, MNBDE.
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Under övningen skall du vara utrustad 
med: 

 Reflexvästar ska finnas i  
 samtliga fordon 

 Viss personal utrustas med  
 lavinsändare/mottagare

 Winter Exercise Safety   
 Folder

 Miljövärnsfolder

 

FÖR SÄKERHETS SKULL
Alla ska aktivt medverka till att säkerhetsbestämmelser följs, 
var och en skall omedelbart anmäla förhållanden som gör 
vederbörande olämplig att leda eller delta i övningen på grund 
av bristande duglighet avseende materielens hanterande eller 
säkerhetsbestämmelsernas tillämpning (Utdrag ur SäkI).

Allmänt
Du och ditt förband ingår 
i en övning under norsk 
ledning. Övningsledning-
en består av officerare 
från flera nationer, även 
Sverige. Är du tveksam 
om du förstått en anvis-
ning på norska så använd 

engelska som är det 
gemensamma övnings-
språket. 

Det är viktigt att du 
hela tiden vet var du är, 
att dina chefer vet var du 
är och kan nå dig! 

Se till att du har till- 

gång till karta där 
restriktionsområden är 
utmärkta eller att din 
chef informerar dig om 
restriktioner i området du 
befinner dig. 

Varje övnings-
deltagare ska medföra 
denna säkerhetsfolder. 
Foldern är utgiven av den 
norska övningsledningen.
Om du inte har den med-
dela närmaste chef.



7 

Laviner
Samtlig personal bär RECCO-brickor 
som underlättar eftersök i laviner. Per-
sonal som kommer att vistas i lavinfar-
ligt område är utbildade och utrustade 
för detta. Gemensam utrustning för sök 
och livräddande insatser ska medföras. 
De norska bestämmelserna avseende 
skred skall vara kända för de som 
berörs.

Körning i terrängen
På restriktionskartan är förbjudna 
områden markerade med helrött eller 
rastrerat med rött, på vissa platser är 
dessa även märkta i terrängen. Tänk på 
att marken du kör på tillhör en privat 
markägare i de flesta fall och att det ytt-
erst är din hänsyn som gör skillnaden 
mellan irritation och uppskattning.

LOPSCON

SWECON

Whom
What Where 
When How

Whom
What Where 
When How

Rädda liv
Rapportera 
taktiskt nät

Taktisk 
rapport till 
högre chef

Blå/gul 
rapport till 

Lopscon och 
Swecon

WB FM

ORGE

SÄKI

INFOS

PRODA

Rapportering
Rapportering vid allvarlig 
olycka eller tillbud avseende 
personal, materiel och miljö 
sker enligt denna skiss.

Om olyckan är framme
Varna. Ge nödvändig medicinsk första 
hjälp. Ring 113 för att larma ambulans, 
112 för polis och 110 för brandkår.
Rapportera därefter till din chef (5w: 
Whom, What, Where, When, How).   
Se skiss rapportvägar här bredvid.

Spärra av vid behov och var beredd 
på att lämna vägvisning för utryck-
ningsfordon eller helikopter. 

Var beredd på kontakt från både polis 
och massmedia. Kontakta inte anhöriga 
till den olycksdrabbade och lämna inte 
detaljer till andra än polisen och dina 
chefer.  
    Det finns särskilt avdelad personal i 
övningsledningen som kommer till din 
hjälp så snart som möjligt.

Öka din beredskap för olycksfall ge-
nom att studera den norska säkerhets-
foldern som du har i benfickan, där ska 
du anteckna de telefonnummer som 
är viktiga att känna till. Det är viktigt 
att kunna ange platsen där du befinner 
dig.

I Norge - Ring!

AmbulansPolisBrandkår



8

Hastighetsbestämmelser för militära 
fordon inom övningsområdet:
Militära fordons tekniska hastig-
hetsbegränsning får inte överskri-
das.

Fordon ingående i övningen ska 
följa de hastighetsbestämmelser 
som framgår i Safety Foldern som 
utdelas vid övningsstart.

I övrigt gäller norska hastighets-
bestämmelser.

HastighetFörbered dig på:
 Halt väglag och smala vägar med  
 plötsligt uppträdande  faror i form  
 av allt från stridsfordon till lekande  
 barn.

 Att du kan bli fast längs vägen.   
 Medtag spade, lite livsmedel,   
 vatten, förstärkningsplagg samt ett  
 stearinljus etc.

 Att du blir trött. Det är känt att     
 vakenhetsnivå, väder, sikt, halt väg- 
 lag och dålig lokalkännedom   
 påverkar sannolikheten för att    
 olyckor skall inträffa.

 Att om det blir stopp på vägen,  
 använd P-plats eller motsvarande.  
 Placera ut varningstriangel vid   
 behov.

Militärpolisen 
har samma befogenheter 

och skyldigheter som 
civil polis.

Mobilsamtal, SMS etc, 

utan handsfree under körning är 

förbjudet i Norge. Överträdelser 

ger dryga böter. 

Om du bär 
kroppskydd och 
stridsutrustning  
tillsammans med 
säkerherhetbälte 
ordna utrust-
ningen så att du 
inte skadas vid en 
olycka.
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MARK & MILJÖ

All personal som deltar i 
CR 14 ska innan övningen 
tagit del av gällande 
bestämmelser för mark/
miljö. Miljökarta med öv-
ningsspecifik information 
och miljörestriktioner ska 
användas under övningen.

Särskilt framtagen och 
utdelad miljövärnsfolder 
ska medföras av all per-
sonal.

Inom övningsområdet 
ska särskilt hänsyn tas för 
skydd av grundvatten.

Alla enheter ansvarar 
för avstädning innan öv-
ningsområdet lämnas.

Frågor angående öv-
ningsterrängen kan ställas 
till mark/miljögruppen 
Environment Protection 
cell. Tel: +47 7789 7016.

Vid tveksamheter kontakta snarast 
egen övningsledare

Särskilt känsliga områden kan 
vara markerade med skylt eller 
band med text Out of Bounds.

OUT
OF

BOUNDS

Under övningen har svenska säkerhetsbestämmelser avseende 
kör- och vilotider för förare samt rekognosering innan terrängkörning           

anpassats till norska bestämmelser. För förare och chefer innebär detta ett 
utökat ansvar. Var säker på att du förstått skillnaderna i 

bestämmelserna.
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FÖRSVARSMAKTENS VINTERENHET

Tillför vätska
Du ska inte dricka enbart när du är törs-
tig, då får du för dålig vätskebalans. Du 
skall dricka minst 2,5 liter vätska/dygn 
och i kyla ännu mer. Helst skall vätskan 
vara minst lika varm som din kroppstem-
peratur. 

Klä dig korrekt
I din grundutrustning finns 
många bra plagg. Det är ef-
fektivare med många tunna 
plagg i stället för få tjocka. 
Använd alltid mössa. Huvu-
det fungerar som en skorsten. 
Om det är minus 20 grader 
och saknar du mössa sker en 
värmeförlust på 70-75%.

Samtlig svensk personal har utbildning för att bedriva 
verksamhet i kallt väder. Försvarsmaktens vinterenhet vill 
ändå lämna några tips till nytta för dig.

Skydda händer och fötter
Dina skor skall vara så stora att du får in 
ett par extra strumpor och ändå kan röra 
på samtliga tår. Fuktiga eller blöta kläder 
gör situationen värre, se till att ha med 
ordentligt med ombyte för både händer 
och fötter. Iakttag varandra. Ha koll på 
dina kamra ters ansikten. Vita hudfläckar 
tyder på kylskador. Tina upp fläckarna 
med en varm hand.

”Normala” väderförhållanden i mars är 
varierande kallt - soligt - blåsigt.

Kraftigt snöfall kan förekomma särskilt 
på höglandet. Sannolikt kan regn före-
komma i de kustnära delarna av övnings-
området. 

Under mars månad är det 6-8 timmar 
dagsljus med skymning ca en timme. 
Temperaturen ligger på dagen mellan –5 
C till +5 C. Nattemperatur ligger på mel-
lan –10 C till 0 C.

Snöförhållanden
Snödjupet i kustområdet ligger i mars 
mellan 0-1 m. På höglandet kan förväntas 
ett snödjup mellan 1 till 3 meter.

Statistiska uppgifter om vädret i 
området under mars månad.

Vägförhållanden
Vägarna i övningsområdet förväntas vara 
snö- och isbelagda och därmed hala.



11 

Press- och informationscenter
Under övningen organiseras ett press- 
och informationscenter. Syftet är att via 
Internet, Facebook och media rapportera 
om övningen och de svenska förbandens 
verksamhet. Internationell- och svensk 
media är inbjuden till övningen. 

Intresserade kan följa övningsförlop-
pet på: www.forsvarsmakten.se/cold-
response.

Självklart finns sidorna kvar så att du 
kan se reportagen efter övningen.

VOB - Visitors and Observers Bureau
Under övningen kommer ett antal 
viktiga besök att genomföras. Besökare 
kommer att följas av särskilt avdelad 
personal. 

www.forsvarsmakten.se/coldresponse
www.forsvaret.no
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www.forsvarsmakten.se/coldresponse

Om dina anhöriga måste nå dig för ett mycket viktigt 
meddelande gäller följande kontaktvägar:

SWECON

VIKTIgT

e-post: toc.swecon.cr14@wips.mil.se

SWECON vakthavande befäl nås dygnet runt 
på telefon 0708-78 34 86

SWECON meddelar vår representant närmast dig.

I 19 vakthavande befäl nås dygnet runt 
på telefon:
0921-34 91 00

Den multinationella brigaden (MNBDE) består av cirka 2400 
personer och leds av en svensk brigadchef med stöd av en 
multinationell brigadstab där 18 personer från 3.brigadstaben 
från I 19 utgör stommen. Övriga stabsmedlemmar kommer 
från Norge, Kanada, Storbritannien, Nederländerna, USA samt 
Danmark. Ett norskt stabskompani understödjer brigadchefen 
med ledningsförmåga.

MNBDE

reducerat ingenjörskompani. Brigaden 
understöds av två artilleribataljoner (spe-
lade), en svensk jägarbataljon, en norsk 
logistikbataljon samt ett multinationellt 
hemvärnsregemente. Den består främst 
av norska hemvärnssoldater, en mindre 
del danska hemvärnssoldater samt under 
del av övningen ett svenskt insatshem-
värnskompani.

Överste Lars Karlsson 
Brigadchef

Brigaden består 
av en svensk 
mekaniserad 

bataljon, en kanadensisk lätt skytteba-
taljon, ett reducerat norsk mekaniserat 
kompani förstärkt med stridsvagnar, en 
reducerad brittisk amfibiebataljon, en 
reducerad nederländsk amfibiebataljon, 
ett amerikanskt marinkårskompani, ett 
norskt luftvärnskompani samt ett norskt 


