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KRIPOS trusselvurdering – TRJE 18 

•Hovedutfordringer: 
• Trafikale utfordringer i forbindelse med frakting av personell og materiell til og fra 

øvingsområdene. Hendelsene vil være i form av trafikkovertredelser og uhell. Det er 
sannsynlig med et mindre antall trafikkulykker, basert på mengden kjøretøy og 
sannsynlighet for kødannelse, glatt føre og dårlig sikt 

• Støy fra øvingsaktivitet, samt skader på inn- og utmark. 

• Enkelthendelser knyttet til ro og orden 

• Uhell og ulykker av alvorlig karakter utover trafikkulykker 

• Demonstrasjoner og markeringer 
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DEMONSTRASJONER OG SIVIL ULYDIGHET 

•Politiet skal sikre en trygg gjennomføring av lovlige demonstrasjoner, 
og samtidig forhindre lovbrudd som kan forstyrre TRJE18. 

•Det foreligger informasjon om at det vil arrangeres demonstrasjoner 
mot øvelsen i Trøndelag. 

• Ilandsføringshavner og øvingsområder, særlig i forbindelse med DV-
dagen, vurderes som de mest sannsynlige objektene det vil markeres 
mot, men også infrastruktur langs hovedaksene for transport av 
personell og materiell vurderes som mulige målobjekter. 
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A-KRIM 

•Øvelsens størrelse innebærer stor etterspørsel etter mat, utstyr, 
drivstoff, transport, innkvartering, rengjøring, tøyvask og 
avfallshåndtering. Ifølge DSB er mye av logistikken som støtter opp 
under militære operasjoner satt ut til private selskaper.12 I forbindelse 
med TRJE18 er det ventet at rundt 1,5 milliarder kroner vil tilfalle lokalt 
næringsliv. 

•Basert på at mye av logistikken som støtter opp under TRJE18 er satt 
ut til private selskaper, og at tjenestene som etterspørres i stor grad 
omfatter bransjer med stor andel ufaglært arbeidskraft, samt at 
offentlige anbud generelt har primærfokus på pris, er det sannsynlig at 
useriøse firmaer som har priset seg lavt, har vunnet anbud som er satt 
ut i forbindelse med TRJE18. 
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VINNING 

•Øvelsen kan være et interessant mål for vinningskriminelle og personer 
på jakt etter militære suvenirer. De øvende avdelingene vil ankomme 
med store mengder militære kjøretøy, våpen og materiell. Det vil være 
både våpendepoter og andre mobile utstyrsdepoter i øvingsområdene. 
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ULYKKER 

•Under TRJE18 vil det øves på risikofylte oppdrag. Det foreligger følgelig 
en risiko for at uhell og ulykker vil inntreffe. 

•Det har vært totalt åtte (8) dødsulykker i trafikken mellom 1989-2009 
hvor tilsammen ti (10) norske soldater har mistet livet, enten på vei 
innenfor militært område eller på veier med sivil trafikk. Det har 
forekommet både dødsfall under øvelse og på vei tilbake fra øvelse. 

•Det har vært totalt fem (5) hendelser og totalt åtte (8) omkomne 
soldater på sjøen, mellom 1989 og 2006. 
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Tiltak 

•Tilstedeværelse på vei 

•Deltakelse i planleggingsfase 

•Kommunikasjon med Forsvaret, før-under-etter øvelsen 

•Dialog med samvirkeaktører (Fylkesmann, HV, Statens vegvesen, 
Trondheim Havn, Bane Nor, TBRT, St Olav, Sivilforsvaret, Toll) 

 

 

 

•For politiet er ikke TRJE 18 en øvelse, men en HENDELSE. Vi 
planlegger derfor for å forebygge og håndtere reelle hendelser. 
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Samvirke politi – kommune i TRJE 18 

18.10.2018 • Side 8 

Vi skal samarbeide på de samme arenaene, med de 

samme kontaktpersonene og med de samme 

kontaktpunktene som vi gjør i hverdagen 




