
Trident Juncture 
I oktober og november 2018 vil Norge være vertsnasjon 

for NATO-øvelsen Trident Juncture, en av alliansens 

største øvelser.  

 

 
Samarbeidet med Norge er eksepsjonelt, og planleggingen går svært bra, sier 
admiral James G. Foggo, sjef for høstens store NATO-øvelse i Norge da han 
møtte Norges forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen. 
 
NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 vil foregå i Norge med tilstøtende luft- og 
havområder. I tillegg vil en mindre del av øvelsen foregå i Sverige, Finland og 
Island. Det vil også bli noe aktivitet i Østersjøen. 

Det er fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Oppland og Hedmark som i størst 
grad blir berørt.  

Den militære aktiviteten vil være synlig fra midten av august til midten 
av desember i forbindelse med frakting av materiell og personell. Selve 
hoveddelen av øvelsen er fra 31. oktober til 7. november  men ut og 
inntransport vil skje minst en måned før og en måned etterpå. 



Trident Juncture er en såkalt «High Visibility Excercise», som NATO har hatt 
som ambisjon å gjennomføre hvert tredje år.  Forrige øvelse ble gjennomført i 
2015 med hovedvekten i Portugal, Spania og Italia. Øvelsen er en av NATOs 
største øvelser. 

Målet med øvelsen er å forsterke samarbeidet innad i NATO og med alliansens 
samarbeidspartnere. For Norge er øvelsen en god anledning til å øve mottak av 
store forsterkninger med reelle styrker. I tillegg involverer en øvelse av et så 
stort omfang store deler av totalforsvaret, som dermed får testet sitt planverk. 
Vi kan forvente innrykk av: 

• 35.000 soldater fra over 20 ulike land 

• 150 fly 

• 70 båter 

• 3 – 4000 kjøretøy 

Forsvaret har utarbeidet kart i samråd med kommunene som viser områder 
som øvelsen ikke skal foregå på, blant annet dyrkajord. Erfaringen vår fra 
tidligere militærøvelser er at dette likevel skjer av og til, og at det kan skje 
skade både på jord, skog, private veier, bygninger og annet.  

Forsvaret har derfor opprettet en hotline skadetelefon nummer 40038526 

Det er viktig at skade dokumenteres raskt! Derfor: 

- Ta bilde 
- Lag en beskrivelse med dato, tid, hendelse og mulig skade 
- Ring 40038526 og meld inn skaden og be om befaring. 

De mest berørte kommunene i Trøndelag er Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, 
Rennebu og Trondheim. I følgende områder vil det skje ekstra belastende 
aktiviteter (krigshandlinger): Brekken, Glåmos, Berkåk og Byneset (30. oktober). 

Vi kjenner flere detaljer i løpet av juni måned. 

 


