Ćwiczenia na temat obrony Norwegii
Aby stworzyć bezpieczeństwo dla Norwegii i bezpieczeństwa ludności, polegamy na ćwiczeniu z
naszymi sojusznikami. W związku z tym jesienią 2018 r. Norwegia będzie krajem gospodarza
największego ćwiczenia NATO, Trident Juncture.
NATO jest największym na świecie sojuszem wojskowym i stanowi podstawę obrony Norwegii. Jeśli
dojdzie do poważnego konfliktu, kraje sojuszu są uzależnione od wspólnego działania. Dlatego
podstawową zasadą w NATO jest "Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego".
Dla Sił Zbrojnych jest praktyka bronienia Norwegii najważniejszą rzeczą, jaką robimy. Aby mieć dobrej
jakości żołnierzy i sprzęt, musimy ćwiczyć i trenować regularnie.
Równie ważna jest praktyka z naszymi sojusznikami, aby zapewnić, że współpraca między krajami
przebiega tak dobrze, jak to możliwe.

Największe ćwiczenie wojskowe od lat 80
Ćwiczenie Trident Juncture jest największym ćwiczeniem NATO Sojuszu, tak zwanym ćwiczeniem o
wysokim profilu, i odbędzie się w Norwegii w październiku-listopadzie 2018 r. Około 50 000 żołnierzy
z ponad 30 krajów będzie ćwiczyć Norwegię w tym okresie.
Dla Norwegii będzie to największe ćwiczenie od lat 80., które z kolei spowoduje, że wielu Norwegów
zauważy, że NATO ćwiczy w tym okresie.
Okręgi Trøndelag, Møre og Romsdal, Østfold, Oppland i Hedmark są w największym stopniu
dotknięte.

Cała Norwegia ćwiczy
Ćwiczenie będzie również testem dla przywróconej całkowitej obrony, która jest ogólnym wysiłkiem
narodu w kryzysie i wojnie - wojsku i cywilu.
Jeśli pojawi się poważna sytuacja, społeczeństwo obywatelskie i siły zbrojne są od siebie zależne.
Suma zasobów cywilnych i wojskowych kraju, pracujących razem w celu zapobiegania i radzenia sobie
z kryzysami, konfliktami zbrojnymi i wojną, nazywamy całkowitą obroną.
W sytuacji kryzysu lub konfliktu może mieć wpływ wiele zawodów i branż cywilnych. Należą do nich
opieka zdrowotna, transport i logistyka, rolnictwo, przemysł spożywczy, media i budownictwo - i te
powinny być również szkolone i testowane podczas Trident Juncture.

Ćwicz w Møre og Romsdal

Duża część głównej aktywności podczas ćwiczenia Trident Juncture odbędzie się w Møre og Romsdal.
Zwłaszcza od Åndalsnes na południu, do Opplandu na wschodzie i północy do Trøndelag, ćwiczenie
zostanie znacznie oznaczone. Na tych terenach będą widoczne siły zbrojne praktykujące od września
do listopada.
W tym okresie codziennie będzie przewożonych więcej kolumn wojskowych. Czasami może istnieć
duże obciążenie sieci dróg, co może prowadzić do zmniejszenia dostępności i opóźnień w hrabstwie
Møre og Romsdal. W szczególności będzie wielka obecność wojskowa w Molde, Åndalsnes, Rindal,
Sunndalsøra i Kristiansund. Na tych obszarach musi występować sporo hałasu.

Co to oznacza dla nas w Kristiansund?
Kristiansund odgrywa ograniczoną rolę w Trident Juncture. Około 2000 włoskich żołnierzy przylatuje
przez Kvernberget, a następnie przewiezieni do Oppdal i Trøndelag. Niemniej jednak, niektóre
działania wojskowe będą, szczególnie w związku z praktyką w zakresie zdrowia publicznego, 29
października.
Zwiększona zostanie również obecność wojskowa w Kristiansund w ostatniej części października i
pierwszej części listopada. Zobaczysz personel wojskowy i pojazdy wojskowe / statki i samoloty.
Podczas ćwiczenia z zakresu zdrowia publicznego będzie można również zobaczyć patrole wojskowe i
tzw. Punkty kontrolne przydrożne.
Koncentracja wokół ćwiczenia odbędzie się w obszarze Vestbase-Kvernberget i obszaru InnlandsbruaSykehuset-Storhaugen. W Vestbase będą wybuchy i strzały ze społeczności ćwiczebnej.

Jeśli masz pytania dotyczące ćwiczeń Trident Juncture lub National Health Practice, skontaktuj się z
centrum serwisowym w gminie Kristiansund. Adres to Vågeveien 4, a numer telefonu to 71574000.

