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Det är dags för ännu en vinter med omfattande övningsverksamhet. Under februari 
och mars genomförs både övningen Vintersol i Boden och den stora internationella 
övningen Cold Response i Norge.  
Under övning Vintersol 2016 deltar cirka 1000  
personer från åtta förband. Övning Cold Response 
2016 omfattar cirka 15 000 deltagare från 15 nationer 
varav drygt 2000 svenska soldater och officerare.  
Övningen genomförs i Norge med markövnings- 
område mellan Trondheim i söder och Namsos i norr, 
marinövningsområde i farvattnen utanför och luftöv-
ningsområde i svenskt och norskt luftrum mellan Oslo 
och Bodö. 

Vintersol förbereder oss för Cold Response 
Vintersol är den stora förberedelseövningen inför  
Cold Response. Under Vintersol samtränas de svenska förbanden under norrbott-
niska vinterförhållanden både på och utanför våra övnings- och skjutfält. Förutom 
möjligheten att öva vår förmåga att verka under vinterförhållanden, har vi under 
övningen även möjlighet att samträna funktioner i brigads ram. Del av övningen 
kommer även att genomföras på civil mark. Det innebär även att vi måste visa extra 
hänsyn så att vi är välkomna tillbaka fler gånger.
Cold Response har ett fiktivt scenario baserat på en internationell krissituation.  
Övningen ger oss tillfälle att påvisa att Försvarsmakten är efterfrågad och  
konstruktivt medverkar i stora övningar med många deltagande nationer. Cold  
Response genomförs som en tillämpad dubbelsidig övning med en multinationell 
brigad på respektive sida. Dessutom har Sverige och tredje brigadstaben återigen fått 
förtroende att leda en av de två multinationella brigaderna.
Säkerheten främst 
Det finns inga situationer där det är så bråttom att du måste chansa, slarva eller bryta 
mot säkerhetsbestämmelser!  Var försiktig, uppmärksam och visa hänsyn till din 
omgivning. Det är försent att ångra sig då olyckan redan inträffat.
Bäste övningsdeltagare, jag ser fram emot att vara övningsledare både i Boden och 
Norge och jag hoppas verkligen att du får bra, intressanta och givande övningar som 
utvecklar oss alla mot målet; att öka den operativa förmågan i våra förband.

Vi ses i övningsterrängen! 

Mikael Frisell,  
chef Norrbottens regemente 

och övningsledare.

Överste Mikael Frisell

Strid under vinterförhållanden
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Vintersol är den stora förberedelseövningen inför Cold Response. Under Vintersol 
samtränas de svenska förbanden under norrbottniska vinterförhållanden både på 
och utanför våra skjutfält och övningsområden. Förutom möjligheten att öva vår 
förmåga att verka under vinterförhållanden, har vi under övningen även möjlighet 
att delvis öva på civil mark. Det innebär även att vi måste visa extra hänsyn så att 
vi är välkomna tillbaka fler gånger.
 
Förutsättningar för långsiktiga bra övningsmöjligheter skapas genom 

•	 Goda relationer till myndigheter, kringboende, markägare, samebyar, verksam-
hetsutövare med flera.

•	 Att undvika skador på vägar och skog. Tillåtna framryckningsstråk på civil mark 
är vägar, stigar och stråk. Plogade som oplogade. All annan terrängkörning är 
förbjuden. Restriktionsområden markerade på karta får endast passeras på plogad 
väg.

•	 Att undvika störningar för trafik, boende i området, rörliga friluftslivet med flera.
•	 Seriöst och professionellt hanterande av klagomål och uppkomna skador. 

Vi ska genomföra övningen så att vi är välkomna tillbaka!

Under övning Vintersol 2016 deltar cirka 
1000 personer.  

De kommer från följande förband;  Norr-
bottens regemente, Skaraborgs regemente, 
Artilleriregementet, Göta ingenjörre-
gemente, Ledningsregementet, Heli-
kopterflottiljen, Markstridsskolan och 
Försvarsmaktens logistik.

Deltagande förband

VINTERSOL 2016
Anfalls- och fördröjningsstrid i vintermiljö
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Övningsledning bemannad 5 -10 februari
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Vård och förberedelser 
inför Cold Response 

Förberedelser och 
sambandskontroll

Övningsskede

7 8 9 10 11 126

Brigadunderstödsövning 
onsdag 10 februari



Förbjudna områden kan även markeras 
med ATA-band, röd-vita plastband. 

Naturskyddade områden, fornminnen mm 
som kräver särskild hänsyn är markerade 
som ”Förbjudet område för all militär 
verksamhet” Vattentäkter är markerade 
som ”Spärrat område”. Drivmedelshan-
tering får inte genomföras i närheten av 
vattentäkt eller vattendrag.

Genomfart på plogade vägar är i regel 
tillåten.

Renar
Det finns renar i området. Stressa inte 
renarna, utan låt dem gå av vägen i lugn 
och ro. 

Klagomål och skador
Rapportera alla klagomål och skador till 
övningsledningen, mark och miljö,  
tel: 070-316 11 38.

Karta och märkning i terräng

På övningskartan är restriktionsområden 
markerade. Dessa är inte markerade ute 
i terrängen. Observera att det kan före-
komma restriktioner som inte framgår av 
kartan. Dessa är då markerade i terrängen. 

Skyltar med svart kryss 
på vit botten är en 
förbudsskylt och mar-
kerar att ingen militär 
verksamhet får bedrivas 
inom markerat områ-
de. Övade enheter eller enskild soldat får 
således inte passera dessa skyltar. 

Alla ska aktivt medverka till att säkerhetsbestämmelser följs. Anmäl direkt till din 
chef om du är olämplig att delta i övningen på grund av trötthet eller bristande kun-
skaper avseende materielens eller säkerhetsbestämmelsernas tillämpning. Kort sagt: 
Ingrip mot risker, tänk efter före, och är du för trött och inte vet eller kan så säg till 
din chef innan olyckan är framme
Kom ihåg att fara varsamt fram i terräng-
en. Om du trots allt orsakar mark- och  
miljöskador ska du alltid snarast anmäla 
detta till ditt befäl. Det är viktigt att du 
hela  tiden vet var du är. Det finns en 
mängd våtmarker som kan utgöra faror. 
Det är även viktigt att dina chefer vet var 
du är och kan nå dig. Se till att du har 
tillgång till karta där restriktionsområden 
är utmärkta eller att din chef informerar 
dig om restriktioner i området du befinner 
dig. 
Under övningen ska du vara utrustad med 
ficklampa, hörselskydd, första förband, 
reflex och mobiltelefon där så är lämpligt.

Säkerheten främst

Militär verksamhet förbjuden
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Håller bron?
Övningarna genomförs till del utanför det 
allmänna vägnätet. 
Det betyder att vissa vägar och broar i om-
rådet byggts huvudsakligen för timmer-
transporter där både bärighet och vägun-
derhåll varierar. Det är mycket viktigt att 
broarna i området klarar ditt fordons vikt. 
Är du osäker, stanna FÖRE och kontakta 
närmaste övningsledare! 
Kör mycket sakta mitt på bron så minskas 
belastningen och kontrollera om bron ver-
kar ta skada vid upprepade överfarter.

 Förbered dig på:
Att väglaget är halt och vägarna smala med 
plötsligt uppträdande faror i form av allt 
från stridsfordon till timmertransporter och 
renar. 

Att fordon som går från terrängen till vägba-
nan för med sig grenar, isbitar och snöklim-
par. Detta måste tas bort snarast för att inte 
orsaka olyckor. Se till att du har varningstri-
anglar och spade lätt tillgängliga på fordonet.

Att du blir trött och det är känt att vaken-
hetsnivå, väder, sikt, halt väglag och dålig 
lokalkännedom påverkar sannolikheten för 
att olyckor ska inträffa. 
Att det finns lågt hängande elledningar och 
järnvägsövergångar så tänk på att fälla for-
donsantenner när du passerar. 
Att tjäldjupet kan vara litet vilket medför att 
bärigheten är begränsad i våtmarkerna. Var 
säker på att du inte färdas med fordon över 
våtmarker.

Samövning med stridsfordon
För att undvika att bli påkörd ska du alltid 
närma dig stridsfordonet vinkelrätt mot 
den sida där vagnchefen sitter. Du får inte 
kliva upp på fordonet utan medgivande 
från vagnchefen. 

Oavsett situation ska du alltid resa dig upp 
och ge dig till känna om det finns risk för 
att du eller dina kamrater kan bli påkörda. 

Under mörker och nedsatt sikt ska du  
blinka mot fordonet med din ficklampa!  
Säkerhetsavstånden du inte ska underskri-
da är 30 meter dagtid och 60 meter i  
mörker. Stridsfordonen svänger med  
tornen och har begränsad sikt. 

Som vagnchef ska du iaktta särskild för-
siktighet samt visa att du uppmärksammat 
att oskyddad trupp finns i anslutning till 
vagnen. 

Mobiltelefon och andra 
sambandssystem 
Där det saknas mobiltäckning fungerar 
antingen RAKEL eller de taktiska sam-
bandssystemen. För din egen och andras 
säkerhet så ska du använda dessa för att 
varna eller kalla på hjälp 
Nyttja inte din mobiltelefon om du inte är 
beordrad att ha passning. Tänk även på att 
det är förbjudet att prata i mobiltelefon och 
framföra fordon i tjänsten om du inte har 
handsfreefunktion. 



Ge nödvändig medicinsk första hjälp. 
Ring 112 för att larma ambulans, polis och 
brandkår. Rapportera därefter till din chef. 
Spärra av vid behov och var beredd på att  
lämna vägvisning för utryckningsfordon 
eller helikopter.

Tänk på att du befinner dig i glesbygd och 
att alla vägar i området inte är plogade. 
Planera alltid för att kunna föra en skadad 
till plogad väg eller plats där helikopter 
möter.

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 öv-
ningsledningen som kommer till din hjälp 
så snart som möjligt. Det är viktigt att 
kunna ange platsen där du befinner dig.

Om olyckan är framme

112
Vid nödläge  RING!

Olyckor sker inte – de orsakas. Alla som deltar i övningen ska göra rimliga  
riskbedömningar; det som vanligtvis kallas att ”använda sunt förnuft”. 

Utgå från att dina medtrafikanter inte ser dig om du stannar ditt fordon. 

Använd därför alltid varningsutrustning och välj en så säker plats och placering  
vid fordonet som möjligt.  

Tänk efter - före...
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Skarpa olyckor / No Play Accidents
Krisledning - Krisstöd / Crisis Management

VB MRN

Duty Officer

0921 - 34 91 00

Övningsledning

EXCON

070-878 34 86

112
Närmaste chef  

Commanding Officer

Pluton - Bataljon
Platoon - Battalion

7S alt 5W

or METHANE
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2016

Storleken på övningen och upplägget ger 
möjlighet till taktiskt tänkande och vår 
förmåga att leda sätts på prov – en situa-
tion som vi idag har svårt att själva skapa i 
Sverige med egna resurser. 

Ny övningsterräng för våra soldater och 
officerare utmanar oss och vi måste vär-
dera terrängens möjligheter och begräns-
ningar mot vår uppgift samt egen och 
inte minst motståndarens förmåga. Detta 
utvecklar oss till att bättre lösa våra viktiga 
uppgifter för att möta varje hot och klara 
varje utmaning vi kan ställas för. 

Övningens komplexitet och tillämpade 
upplägg kommer att ge oss en bild av 
hur långt vi nått med brigadförmågan i 
Sverige just nu.  Att Norge återigen gett oss 
förtroendet att leda en av brigaderna är en 
förmån för oss och indikerar att svensk 
brigadledningsförmåga är efterfrågad.

Brigaden består av en svensk,  en nordisk 
samt en nordamerikansk bataljon, ett 
norsk  hemvärnsregemente, ett reducerat 
spaningskompani och en reducerad jägar-
skvadron. 

Överste Lars Karlsson 

chef Norrbottensbrigaden 

och den Multinationella 

brigaden under Cold 

Response 2016.

Svensk brigadledning
Övning Cold Response 2016 omfattar cirka  
15 000 deltagare från 15 nationer varav  
drygt 2000 svenska soldater och officerare. 
Cold Response har ett fiktivt scenario baserat på en internationell krissituation och 
genomförs som en tillämpad dubbelsidig övning med en multinationell brigad på 
respektive sida. Sverige och tredje brigadstaben har, precis som under Cold Response 
2014, fått förtroendet att leda en av dessa multinationella brigader.

För understöd ingår en reducerad artilleri-
bataljon och ett ingenjörkompani. 
I brigaden ingår även ledningskompani 
förstärkt med sambandsdelar  samt en 
logistikbataljon och delar av en helikopter-
skvadron. Del av tiden understöds briga-
den av en multinationell amfibiestrids-
grupp.

Övningsområdet är stort och utmanande 
för alla inblandade. Detta tillsammans 
med det stora antalet deltagande förband 
och möjligheten att öva strid mot en kvali-
ficerad motståndare gör att alla från soldat 
till chefer får en egen erfarenhet av vilka 
ytor, volymer, tider och avstånd som strid i 
större förband innebär.

Cold Response blir även ett viktigt 
avstamp mot Arméövning 2019 som är 
vårt nästa steg mot ökad brigadförmåga i 
vintermiljö.

25 26

Svensk övningsledning på plats 25 februari - 10 mars
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DV-Day
Återtransport

Tilltransport och samövningsskede Övningsskede
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Artilleriregementet - A 9 
deltar med en delar av 91:a artillleribataljonen
Totalt deltar cirka 175 personer från A 9. 

Trängregementet - TrängR 
deltar med en delar av Första logistikbataljonen 
samt del av Movconkompaniet.
Totalt deltar cirka 250 personer från Trängre-
gementet. 

Försvarsmedicincentrum - FömedC 
deltar med delar av första sjukhuskompaniet
Totalt deltar cirka 50 personer från FömedC

Ledningsregementet - LedR 
deltar med en delar med av 11:e ledningsplatsba-
taljonen, delar av 12:e sambandsbataljonen samt 
personal ur 10:e Psyopsenheten 
Totalt deltar cirka 270 personer från LedR.

Helikopterflottiljen - Hkpflj 
deltar med delar av Första helikopterskvadronen, 
totalt tre Helikopter 14. 
Totalt deltar cirka 80 personer från  
Helikopterflottiljen.

Försvarsmaktens logistik - FMLOG 
deltar med delar av Tredje nationella stödenheten,  
3. NSE Nord.  
Totalt deltar cirka 50 personer från FMLOG

Deltagande förband
Norrbottens regemente – I 19
deltar med 191:a mekaniserade bataljonen, en jägar-
skvadron ur 193:e jägarbataljonen, 142:a insatskom-
paniet ur Fältjägarbataljonen och Tredje brigadsta-
ben. Dessutom deltar övningsledningspersonal.
Totalt deltar cirka 800 personer från I 19. 
Skaraborgs regemente - P 4
deltar med ett förstärkt mekaniserat kompani ur 
42:a mekaniserade bataljonen och Första tung-
transportkompaniet.
Totalt deltar cirka 200 personer från P 4.

Livregementets husarer -K 3 
deltar med en underrättelsepluton och en fall-
skärmsjägarpluton ur 32:a underrättelsebataljonen
Totalt deltar cirka 70 personer från K 3.

 

 

Skaraborgs flygflottilj - F 7 
deltar med personal ur Transportflygenheten och 
en TP 84 Herkules. 
Totalt deltar cirka 10 personer från F 7.

Göta ingenjörregemente - Ing 2 
deltar med ett förstärkt ingenjörkompani
Totalt deltar cirka 150 personer från Ing 2.

Luftvärnsregementet - LV 6
deltar en spelgrupp ur  62:a luftvärnsbataljonen
Totalt deltar cirka 10 personer från Lv 6

Livgardet - LG
deltar med en militärpolisgrupp ur 14:e  
militärpoliskompaniet. 
Totalt deltar cirka 15 personer från Livgardet.

Försvarsmaktens tekniska skola - FMTS 
deltar med en delar med en reparationspluton ur 
Första tekniska bataljonen.
Totalt deltar cirka 35 personer från FMTS

8
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Övningsområdet
Cold Response 2016 genomförs i Nord Trøndelag i mellersta Norge med mark-
övningsområde mellan Trondheim i söder och Namsos i norr, marinövningsområde i 
farvattnen utanför och luftövningsområde i svenskt och norskt luftrum mellan Oslo 
och Bodö. 

Landsdelen är vägfattig varför trafikintensiteten kommer att bli mycket hög. Inom 
övningsområdet finns känslig fjällterräng, ofta under ett djupt snötäcke. Väderleken kan 
variera från plusgrader, stark vind och blötsnö till klarblå himmel och sträng kyla.
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Scenario
Övningen har ett fiktivt 
scenario baserat på en 
internationell krissituation 
där Säkerhetsrådet med 
stöd av FN-stadgans ka-
pitel 7 antar en resolution 
som ger en Natoledd mul-
tinationell styrka rätten 
att med våld återupprätta 
de internationellt erkända 
gränserna. Den angripna 
nationen är sedan länge 

medlem i Nato, varför organisationen den 15 december 2015 åberopade Natostadgans 
kapitel 5 vilket har lett fram till Operation Cold Response 2016. 

Högintensiva operationer kommer att genomföras i linje med övningsmålen. Insats-
regler (ROE) kommer att övas i erforderlig omfattning. Natoprocedurer kommer att 
användas och partnerskapsländer ska kunna utgöra del av en koalition utformad för 
att effektuera relevanta åtgärder.

Övergripande övningsmålsättningar är att på taktisk nivå öva stridsteknik under 
kalla väderförhållanden med inriktning spaning, inhämtning och bekämpning.  
Primary Training Audience (PTA) är förband på taktisk nivå med fokus på  
interaktion mellan enheter i syfte att utveckla interoperabilitet och samverkan  
inom ramen för en multinationell styrka.

Målsättningar: 

•	 Öva inom brigads ram
•	 Öka förmågan till högintensiv  

strid vid anfallsoperationer  
samt fördröjningsoperationer

•	 Öva bekämpnings- och  
underrättelsefunktionen inom  
brigads ram samt med högre  
taktiska nivåer. Här inkluderas  
manöverförbandens bekämp- 
ningsfunktioner, artilleriförband,  
underrättelseförband och  
flygstridskrafter

•	 Öka förmågan att verka under  
vinterförhållanden

•	 Öka interoperabiliteten vid  
deltagande förband
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”Alla ska aktivt medverka till 
att säkerhetsbestämmelser 
följs, var och en ska omedelbart 
anmäla förhållanden som gör 
vederbörande olämplig att leda 
eller delta i övningen på grund 
av bristande duglighet avseende 
materielens hanterande eller 
säkerhetsbestämmelsernas till-
lämpning.” (Utdrag ur SäkI)

Du och ditt förband ingår i en övning under norsk ledning.  
Övningsledningen består av officerare från flera nationer, även Sverige.  
Är du tveksam om du förstått en anvisning på norska så använd engelska som är det 
gemensamma övningsspråket. 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 tillgång till karta där restriktionsområden 
är utmärkta eller att din chef informerar dig om restriktioner i området du befinner dig. 

Tänk på att:
•	 Medföra utrustning som reservmateriel vid förbandet, till exempel reservhandskar 
•	 Det måste finnas utrustning för brandsäkerhet i förläggningstält. Brandsläckare eller 

ruska lång och kort med vattenhink
•	 Medföra överlevnadsutrustning i fordon eller hos enskilt uppträdande grupper, 

exempelvis spade, förstärkningsplagg, stearinljus och mat.
•	 Reflexväst ska finnas i samtliga fordon.
•	 Medföra ”Winter Exercise Safety Folder” och ”Miljövärnsfolder”
•	 Alltid bära reflexband på höger fotled.

I Norge använder vi inte blågul markering. 

Övningsledning och förbandsinstruktörer 
ska bära vit armbindel. Övningsledningsfor-
don markeras med vita kryss. 

Övad personal och fordon ingående i den 
svenskledda multinationella brigaden mar-
keras med röda armbindlar och röda kryss.
142:a hemvärnsinsatskompaniet tillhör den 
multinationella Combined Joint Task Force 
och bär ingen markering.

Blågul = Vit

För säkerhets skull
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Laviner
Personal som kommer att vistas i lavin-
farligt område är utbildade och utrustade 
för detta. Gemensam utrustning för sök 
och livräddande insatser ska medföras. De 
norska bestämmelserna avseende skred ska 
vara kända för de som berörs.

Öka din beredskap för olycksfall genom att 
studera den norska säkerhetsfoldern 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.

Varje övnings-
deltagare ska 
medföra säker-
hetsfolder.  
Foldern är 
utgiven av den 
norska övnings-
ledningen.
Om du inte har 
den meddela 
närmaste chef.

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 utryckningsfordon 
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 öv-
ningsledningen som kommer till din hjälp 
så snart som möjligt.

Stora utsläpp av bränsle- eller olja ska rap-
porteras till brandkåren.

110 112 113
 Brandkår   Polis       Ambulans

I Norge Ring!
Skarpa olyckor / No Play Accidents

Krisledning - Krisstöd / Crisis Management

VB MRN

Duty Officer

+ 46 921 - 34 91 00

Övningsledning

EXCON

+46 70-878 34 86

7S alt 5W

or METHANE

110
112
113

Brandkår

Polis

Ambulans

Närmaste chef  
Commanding Officer

Pluton - Bataljon
Platoon - Battalion
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Om du bär 
kroppskydd och 
stridsutrustning  
tillsammans med 
säkerherhetbälte 
ordna utrust-
ningen så att du 
inte skadas vid en 
olycka.

Mobilsamtal, SMS etc, 
utan handsfree under körning  

är förbjudet i Norge.  
Överträdelser ger dryga böter. 

Vägarna till och inom övningsområdet är till största del att betrakta som smala till 
mycket smala. Dikeskanterna är skarpa och saknar ofta säkerhetsområde som vägren. 
Vägarna har många skarpa kurvor som följer landskapet. 

Inom övningsområdet finns ett antal min-
dre grusvägar med ett flertal broar med be-
gränsad och i vissa fall okänd bärighet. Stor 
del av övningsområdet är kuperat vilket 
medför utmaningar för förare vid upp- och 
nedförsbackar. 

Väglaget
Väglaget kan inom övningsområdet förvän-
tas att växla från bar väg, snöig vinterväg 
till ishalka. Kombinerat med vägens beskaf-
fenhet medför detta ökad risk för avkörning 
och kollision. 

Terrängen
Terrängen växlar från tät skog, myrmarker 
till åkermark. Detta medför svårigheter att 
framrycka i terräng där det ej finns stigar, 
traktorvägar eller liknande. 
Det finns många vattendrag där isarnas bä-
righet inom övningsområdet varierar kraf-
tigt, vilket kan medföra risk för sänkning av 
fordon i myrar och vattendrag.

Övningsupplägget innebär att övningsom-
rådet är öppet för civil trafik i obegränsad 
omfattning. Detta medför risk för konflikt 
mellan övningsfordon och civil trafik med 
olyckor som följd, särskilt vid stridsmo-
ment på eller i anslutning till väg. 

Vidare ska beaktas att övningsområdet 
inte använts för större övning sedan 2005 
vilket medför att den civila trafiken inte 
är van vid strid längs väg eller den mängd 
breda och stora fordon som övningen 
innebär.

Trafik

•	 I Norge används markering ”Out of bounds”, skylt eller band i förbjudet område. 

•	 Om vägspärrar upprättas ska det ske enligt norska säkerhetsbestämmelser .

•	 Reflexväst ska bäras vid arbete på väg, till exempel påläggning slirskydd m m.

•	 All personal som vistas på eller i anslutning till väg ska bära reflexband.

•	 Vid stopp med militära fordon på allmän väg ska miniavståndet mellan fordonen vara 

minst 50 meter enligt de norska säkerhetsbestämmelserna.
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Mark & miljö
Alla deltagare under Cold Response ska 
visa hänsyn mot mark och miljö. Naturen 
ska så långt möjligt vara i samma tillstånd 
som innan övningen. 

Visa särskild uppmärksamhet vid grup-
pering på civil mark eller i anslutning till 
civila fastigheter.

Alla områden märkta på restriktionskar-
tan är förbjudna områden för all militär 
verksamhet om inte annat medgivits. 
Oberserva att det kan förekomma res-
triktioner som inte framgår av kartan. 
Information om dessa ges genom de 
dagliga säkerhetsmeddelanden som utges 
av organisationen för ”Safety & Security” 
under övningen.

Av miljövernsfoldern framgår generella 
förbudszoner för militär verksamhet, så 
kallade ”Out Of Bounds areas” som gäller 
kring odlad mark, planteringar samt kring 
samhällsviktiga objekt som sjukhus, sko-
lor, ställverk etc. I miljövernsfoldern finns 
även en enkel beskrivning av gällande 
restriktioner.

 
Förbjudna områden kan markeras med band 
eller skyltar med texten ”OUT OF BOUNDS”.

Övningsplatser avstädas direkt efter genom-
förd övning, absolut senast vid övningens 
slut. Det är förbjudet att lämna avfall, oljor 
eller andra förorenande avfall. Förbanden 
ska medföra ett förstahandsbehov av utrust-
ning för att omhänderta avfall, inklusive 
farligt avfall.

Containrar kommer att ställas upp på sär-
skilda avfallsplatser i anslutning till vägarna 
inom övningsområdet. Var dessa platser är 
samt särskilda bestämmelser för avfallshan-
tering tillhandahållas av Norwegian Logistic 
Support Group när förbanden anländer till 
övningsområdet.

•	 Farligt avfall, till exempel batterier, 
använda absoldukar, spillolja med mera  
ska förvaras åtskilt och uppmärkt med 
beskrivning av innehåll. 

•	 Tomhylsor ska omhändertas direkt ef-
ter avslutat stridsmoment, särskilt inom 
civil bebyggelse och på eller vid allmän 
väg. Tomhylsor och andra förbrukade 
ammunitionseffekter får inte lämnas 
vid avfallsplatserna. De ska åter till 
FMLOG.

•	 Latrinavfall får endast lämnas i kom-
posterbara påsar på särskilt anvisade 
platser.

•	 Medicinskt avfall (riskavfall) hanteras 
enligt norska anvisningar.

•	 Eventuella mark- och miljöskador,  
klagomål eller synpunkter och frågor 
från civila hänvisas till Environmental 
Protection Team på tel. +47 40 033 569

OUT 
OF 

BOUNDS

Varje övningsdel-
tagare ska medföra 
miljöfolder. Foldern är 
utgiven av den norska 
övningsledningen.
Om du inte har den 
meddela närmaste 
chef.
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Tillför vätska
Du ska inte dricka enbart när du är törstig, 
då får du för dålig vätskebalans. Du ska 
dricka minst 2,5 liter vätska/dygn och 
i kyla ännu mer. Helst ska vätskan vara 
minst lika varm som din kroppstempera-
tur.  

Klä dig korrekt
I din grundutrustning finns 
många bra plagg. Det är effek-
tivare med många tunna plagg i 
stället för få och tjocka. 

Använd alltid mössa. Huvudet 
fungerar som en skorsten. Är 
det en temperatur på minus 20 
grader och du saknar mössa sker 
en värmeförlust på 70-75%.

När du deltar i övningar i vintermiljö är det viktigt att vara väl  
förberedd och hela tiden vara noggrann med små detaljer som att ha 
torra strumpor och tillföra vätska. Försvarsmaktens vinterenhet lämnar 
här några värdefulla tips.

Skydda fötterna
Dina skor skall vara så stora att du får 
in ett par extra strumpor och ändå kan 
röra på samtliga tår. 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.  
Normal månadsmedeltemperatur  i 
februari ligger på minus -5° i Bodenom-
rådet. Medeltemperatur i Trondheim i 
mars ligger på någon minusgrad. Det 
kan vara stora variationer mellan dag 
och nattemperatur. Kraftigt snöfall kan 
förekomma. 

Vägförhållanden 
Vägarna i övningsområdet förväntas 
vara snö- och isbelagda och därmed hala. 
Snöförhållanden 
Snödjupet i de båda övningsområdena 
ligger på mellan 40 och 80 cm. 

Vind Lufttemperatur

Vintertips

Vädret
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Anteckningar
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Anteckningar
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Anteckningar



Viktiga telefonnummer 

Övningsledning Vintersol
070-878 34 86

Övningsledning Cold Response
+46 70-878 34 86

Under övningarna upprättas ett press- 
och informationscenter som bemannas 
med informatörer från deltagande för-
band. Artiklar och bilder från övningar-
na publiceras på:

PIC
Press- och informationscenter

wwwwww.forsvarsmakten.se/vintersol

www.forsvarsmakten.se/coldresponse

www.facebook.com/initton

instagram.com/i19norrbottensregemente

Vid publicering i sociala medier använd  
gärna taggarna #svfm #vintersol2016  
och #coldresponse2016.  
Informationspersonalen har också 
beredskap för kriskommunikation om 
olyckor eller något annat oförutsett 
skulle inträffa.


