
NATO-øvelsen Trident Juncture (TJ18) i Norge høsten 2018 

Korte fakta  

• NATO-øvelsen skal foregå 15.oktober til 7.november 2018. 

• Norske myndigheter ba for flere år siden om at denne øvelsen skulle 

legges til Norge.  

• TJ18 kommer til å være den største militære øvelsen som er gjennomført 

i Norge på nesten 25 år. 

• TJ18 vil ha som sentralt øvingsmål landsetting av utenlandske styrker og 

øving av totalforsvaret i henhold til artikkel 5 i NATO-pakten (den som 

dreier seg om «kollektivt selvforsvar») 

• Land-, sjø- og luftstridskrefter skal delta, samt deler av sivil forvaltning 

innen embets- og styringsverk og det såkalte totalforsvaret. 

• Det er så langt planlagt deltakelse av 35.000 soldater, 150 fly og 70 større 

overflateskip under øvelsen. Endelig antall soldater og materiell vil først 

være klart noen måneder inn i 2018. 

• Det vil være det høyeste antallet utenlandske soldater i fredstid i Norge 

noen gang. De største kontingentene kommer fra USA, Storbritannia, 

Nederland og Tyskland. 

• Det vil delta personell fra til sammen 30 land. Samtlige NATO-land samt 

styrker fra Sverige og Finland. I tillegg vil det delta stabsoffiserer fra 

«partner-landene» Ukraina og Georgia og militære observatører fra 

Australia og Jordan. 

• Øvingsområdet vil være i Møre – og Romsdal, Sør-Trøndelag, Oppland og 

Hedmark. Mindre deler av øvelsen vil foregå på Island, Sverige, Finland 

og i Østersjøen. Hele det norske luftrommet sør for Troms vil omfattes.  

• Utenlandske tropper vil ilandsettes i forskjellige havner i Oslofjorden og i 

Kristiansund og i Trondheimsfjorden, samt komme med fly til 

Gardermoen, Rygge, Værnes og Ørlandet. Store deler av landet vil derfor 

bli omfattet av forflytning av store mengder soldater og tungt materiell. 

Sivil ferdsel og aktivitet vil bli forhindret og vanskeliggjort i forbindelse 

med forberedelsen  øvingsområdene.  

• Noen dager før 15.okt. skal ulike deler av norsk sivilt og militært 

embetsverk gjennomføre stabsøvinger, noen uker etter 7.november skal 

det gjennomføres kommandoplassøvelser på sentrale militærbaser. 



• TJ18 vil bli ledet fra Nato sitt europeiske  operative hovedkvarter i 

Napoli/Italia. 

• Regjeringen har lagt inn en budsjettpost på 200 millioner kroner i 

statsbudsjettet for 2018 for å dekke ekstrakostnadene i forbindelse med 

øvelsen.  

 


