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Sunndal kommune
- kraftsenteret mellom fjord og fjell



• «High Visibility Excercise» -
NATO har ambisjoner om å gjennomføre slike øvelser hvert tredje år

• Norge er vertsnasjon og følgende fylker blir mest berørt:
Hedmark, Oppland, Trøndelag og Møre og Romsdal

• Er en av alliansens største øvelser -
styrker fra 30 NATO-land - aktiviteter til lands, vanns og i luft -: 
ca 35.000 soldater, 130 fly og 60 fartøy

• Scenario: Norge blir angrepet av en fremmed makt 
og mottar støtte fra NATO iht artikkel 5 i Atlanterhavspakten

• Størstedelen av øvelsen gjennomføres i tidsrommet 
25. oktober – 7. november 2018. Men mye transport av 
personell og materiell både før og etter dette (august – desember).

• Om lag 50 kommuner blir berørt av øvelsen. 
I Møre og Romsdal er det 12 kommuner, deriblant Sunndal  

Trident Juncture 2018



Mange parter er involvert



Informasjon – planlegging

• Informasjon til kommunen fra Forsvaret v/major Stig Hjellset, 
Møre og Fjordane heimevernsdistrikt i 2017 og i 2018

• Kartlegging av faciliteter og sårbare områder i Sunndal: 
kai, industri, elv, verneområder, asylmottak etc.

• Dialog med berørte parter: næringsliv, grunneiere …

• 9. mai 2018: info.møte for berørte kommuner i M&R på 
Sunndalsøra i regi av Fylkesmannen

• Info til kommuner fra Forsvaret, DSB og Fylkesmannen.
I tillegg må hver enkelt myndighet som er involvert definere 
hvordan de vil kommunisere innenfor egen rolle og ansvar

• Etter hvert også info til befolkningen fra sentrale myndigheter  



Øvingsområdet i Norge



Øvingsområde i Møre og Romsdal





Hva skjer nå og fremover …

• 30. april – 6. mai: 
Amerikanere vil være her på rekognosering

• 31. oktober: 
Militære skip kommer inn Ålvundfjorden med 
militære kjøretøy som settes i land i Fuglevågen

Rundt 1 000 mann og 200-300 kjøretøy kjører
fra Ålvundfjord til Oppdal

• 20. september – 1. desember:
Droneenhet etableres på Vinnu
Rundt 100 soldater stasjonert i telt på Vinnu







Utfordringer …
• Framkommelighet og trafikksikkerhet

• Bråk, støy, uro

• Skade på bygninger og natur

Tiltak

• Kartlegging av veier før, under og etter øvelsen

• Egen skade- og miljøverngruppe som tar imot klager

• Blir gitt skadeoppgjør ved skader

• Forsvaret har ansvar for opprydding etter endt øvelse 



Muligheter …

• Etterspørsel etter varer og tjenester fra lokalt og 
regionalt næringsliv: 
mat, utstyr, drivstoff, tjenester …

• 100 mann på Vinnu i 2 måneder: 
kino, svømmehall, pub, restauranter …

• Markedsføring av vår vakre og ville natur



Forbehold og mere info 

Øvelsen er fortsatt under planlegging og 
det kan bli endringer i det som her er sagt

Info gis på aktuelle nettsteder under øvelsen, 
eksempelvis trafikkinfo 
hos statens vegvesen 

For mere informasjon: 
- forsvaret.no
- dsb.no




