
Øvelse «COLD RESPONSE» 2022 – dette bør du tenke på 
 
I perioden 14. mars til 31. mars 2022 vil det bli gjennomført en multinasjonal militærøvelse som berører store deler av 
landet, men særlig områdene rundt Evenes, Bardufoss og Tromsø.  
 

 
 
Militærøvelsen vil også foregå i eksisterende områder (FUA), som er publisert i AIP ENR 5.2.  
Kart finnes i AIP ENR 6-30 og AIP ENR 6-31. 
Se AIP SUP 03/22 for mer informasjon og øvrige kart for områder som vil bli benyttet: 
https://avinor.no/globalassets/_microsite/ais-portal/aip-sup/en_sup_a_2022_003_en.pdf 
 
Under øvelsen vil det være mye militær trafikk. Primært vil dette være i og rundt de etablerte områdene, men det kan 
også være trafikk i øvrig luftrom. Store deler av aktiviteten er utenlandske militære som ikke nødvendigvis er godt 
kjent i området. 
 
I forbindelse med øvelsen bør du være spesielt oppmerksom på følgende:  
 

• Restriksjonsområdene er aktive hele døgnet. Det kan befinne seg militærtrafikk utenfor restriksjonsområdene i 
lav høyde. Om mulig, unngå å fly i nærheten av restriksjonsområdene. 
 

• Det vil foregå aktivitet i hele landet. Vær nøye med å sjekke NOTAM. Områder kan aktiveres på kort varsel. 
 

• Deler av øvelsen innebærer å fly skjult, hvor man ikke skal være identifiserbar på sivil radar. Ikke forvent at 
lufttrafikktjenesten er i stand til å forhåndsvarsle deg om  
mulig militærtrafikk. 
 

• Vær nøye med å holde utkikk, også der du normalt sett ikke forventer annen trafikk. Dette gjelder også når du 
flyr i kontrollert luftrom.  
Nylig opplevde et fly å få en C130 Hercules mot seg, ca 500ft lavere, i kontrollert luftrom. 
Lufttrafikktjenesten var ikke kjent med aktiviteten, og flygeren fikk ingen forhåndsvarsling. 
 

• Det vil være økt arbeidsbelastning på sivil lufttrafikktjeneste, som til tider må omdirigere rutefly og annen 
IFR-trafikk. Vis hensyn og planlegg gjerne flyginger utenfor de mest trafikkerte periodene (rushtidene til 
rutefly). Vær oppmerksom på at lufttrafikktjenesten ikke har plikt til å adskille VFR-flyginger fra aktive 
restriksjonsområder selv om du flyr i kontrollert luftrom. 
 

• Ikke forvent at posisjonsrapporter alltid er riktige. Det er mange fremmede fartøy i luften som ikke 
nødvendigvis er godt kjent i området eller kjent med lokale prosedyrer. Benytt forhåndsdefinerte standard 
rapporteringspunkter for inn- og utflyging. 
 

• Dersom du opplever en hendelse i forbindelse med øvelsen, oppfordrer vi til å sende en rapport via OBSREG. 
OBSREG finner du på https://app.nlf.no/. 


