
 

 

Øvelse Joint Viking 2015 – informasjonsskriv til sivile 
samarbeidspartnere 

1 Bakgrunn 

Dette skrivet referer til første informasjonsskriv datert 4. mars 2015, sendt på epost. 

2 Hensikt 

Dette er informasjonsskriv nr. 2 som er ledd i løpende informasjon til våre sivile 

samarbeidspartnere i Finnmark som er medlemmene i Fylkesberedskapsrådet, Regionalt 

beredskapsforum og kommunene.  

3 Informasjon til det sivile samfunn  

3.1 Hva har skjedd i tidsrommet fra 4-9 mars 2015? 

Øvelse Joint Viking 2015 er nå inne i klargjøringsfasen som varer frem til 9. mars, hvor de 

militære avdelinger gjør sine forberedelser til øvingene. Det gjennomføres en stor 

logistikkoperasjon der mannskaper og store mengder tungt militært utstyr forflyttes inn i 

øvingsområdet langs sjø- og luftveien, og langs hovedveiakser. Tungt materiell er losset og 

samlet i Alta og Porsanger. 

Øvelsene har i hovedsak foregått etter plan. Likefullt vil det alltid være avvik når øvelse av dette 

format skal gjennomføres. Det har vært noen utfordringer tilknyttet vær- og vindforhold på sjø 

og land, med tanke på 

logostikkoperasjonen. Det har 

ikke vært registrert større 

friksjon med det sivile samfunn 

i Finnmark ved gjennomføring 

av øvingsplanen. 

En sak har vært omtalt av 

media. En militær enhet hadde 

etablert seg på privat grunn i 

Alta. Ingen skade var skjedd. 

Saken er landet og avsluttet 

mellom de involverte på en 

omforent god måte.  

 

3.2  Hva skjer de neste 2 døgn?  

Logistikkoperasjonen fortsetter 

og øvelsen er fortsatt inne i en 

klargjøringsfase. Det må fortsatt 

påregnes store militære 

forflytninger langs de planlagte 

veiakser. For nærmere 

opplysninger: 

www.vegvesen.no/trafikkinform

asjon/reiseinformasjon/trafikkm

eldinger 

På veiaksen Alta havn-

Porsanger-

http://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/reiseinformasjon/trafikkmeldinger
http://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/reiseinformasjon/trafikkmeldinger
http://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/reiseinformasjon/trafikkmeldinger


 

 

Porsangermoen er det i dag flyttet store mengder tungt militært materiell inn i de 

planlagte øvingsområder. 

Den 10. mars går øvelsen fra klargjøringsfase til feltfase. De militære avdelingene vil 

etablere seg i sine respektive ansvarsområder og starter øvingene. Det vil for øvrig 

foregå skarpskyting med ulike militære våpen frem i mot fredag/lørdag. Det vil også 

foregå ulike sjø- og luft operasjoner i øvingsområdet. 

Den 15. mars starter avdelingene forflytning mot Alta etter tre hovedakser.  

 Telemarkbataljon flytter seg etter E6 fra Porsanger til Alta over Skaidi.  

 Panserbataljonen Brigade Nord vil forflytte seg etter E6 sørover til Karasjok, og 

videre til Alta etter R92 og R93 over Gievdneguoika. 

 BN2 Brigade Nord vil forflytte seg fra området Skoganvarre og vestover 

gjennom terrenget til Alta 

 

Vær og vindforhold kan påvirke de planlagte aktiviteter. 

 

4 Kontakt med Forsvaret 

HV-17 operasjonssenter kan nås på 

 78492306 

 78492304 (TCE-500) 

 

Våre kontaktpersoner på sivilmilitær side er 

 Major Nils Muri 78492126 / 45402114 

 Major Jan S. Dølør  911 72 725 

 Kaptein Roy Ytrehauge 918 14 755 

 

Vi vil videreformidle kontakt til rette instans i Forsvaret. 

 

Ved skader og klager er kontaktpersonen: 

 Major Kjetil Hanssen 400 27 900  

 
 
 
Ståle Grytli/sign. 
Oblt. 
Plasskommandant. 
 
 
 
Porsangermoen 5.3.2015 
 
 

  

 

 

 


