


Aurora 17: 
En övning som påverkar 
hela Sverige
Försvarsmakten försvarar Sverige och landets intressen, vår frihet och rätt att leva 
som vi själva väljer. Vi är verksamma dygnet runt, året runt i alla delar av Sverige. 
Vi upptäcker och avvisar kränkningar – i luften, på havet och i IT-system.

För att öka den militära förmågan genomför vi i Försvarsmakten under september 
försvarsmaktsövningen Aurora 17. En nationell övning som bygger ett starkare 
försvar, där armén, marinen och flygvapnet deltar, och som ökar den samlade 
kapaciteten att möta ett angrepp mot Sverige. 

Ett av de främsta verktygen för att höja, pröva och signalera militär förmåga är 
övningar. Därför är omfattande och avancerad övningsverksamhet en viktig del 
av att utveckla ett starkare svenskt försvar.

Målsättningen med övningen är att träna 
förband från Försvarsmaktens alla delar  
i större sammansatta styrkor – som  
tillsammans ska möta ett tänkt väpnat  
angrepp på Sverige. Övningen ger bra  
möjligheter att träna realistiska moment  
som ger värdefulla erfarenheter och  
kunskaper i utvecklingen av Sveriges  

samlade försvar.

 VI KOMMER SYNAS 
OCH HÖRAS, NÄRA DIG.

Aurora 17 är den största och mest  
kompletta militärövningen i sitt slag på  
mer än 20 år. Samtliga delar av försvaret  
med fler än 19 000 kvinnor och män  
deltar i övningen. Dessutom deltar flera  
andra svenska myndigheter och andra  
länders militär i Aurora 17. Övningen  
kommer att genomföras i luften, på  
marken, i kustnära områden och till  
sjöss. Stora delar av Sverige kommer att  
påverkas men de mest berörda övnings- 
områdena kommer att vara i Mälardalen, 
Stockholm, ostkusten från Trosa ner till  
söder om Oskarshamn, på och runt  
Gotland samt i Göteborg.

För att stärka det nationella försvaret  
och öva förmågan att möta ett angrepp  
mot Sverige kommer deltagande förband 
även att ta sig fram och öva i områden
som ligger utanför Försvarsmaktens  
egna övnings- och skjutfält.

Den militära närvaron kommer att  
vara märkbar. På och omkring övnings- 
områdena kan det förekomma höga  
ljudnivåer. Fartyg kan orsaka svallvågor  
i kustområdena. I övningen deltar också 
flygplan och helikoptrar som vid vissa 
moment kan flyga lågt.

Övningen kommer att påverka trafik-
situationen med vissa begränsningar 
i berörda områden. Försvarsmakten 
arbetar för att inverkan för de boende i 
områdena ska bli så liten som möjligt. 
Men vi vill ändå göra de berörda upp-
märksamma på att det periodvis kan 
vara begränsad framkomlighet då  
övningen pågår. Framför allt från  
måndag den 18 september till fredag  
den 29 september (se kartan här bredvid).

 Fakta om 
 Aurora 17
→  Försvarsmaktsövningen   
 Aurora 17 bygger ett starkare   
 försvar och ökar den samlade  
 förmågan att möta ett  
 angrepp mot Sverige.

→  Övningsperiod: Under  
 vecka 37–39 i september. 

→  Övningsområden: I hela  
 Sverige men främst i Mälar-  
 dalen, Stockholm, ostkusten   
 från Trosa ner till söder om   
 Oskarshamn, på och runt 
 Gotland samt i Göteborg.

→  Deltagare: Fler än 19 000  
 ur Försvarsmakten samt 
 ett 40-tal myndigheter och  
 förband från Danmark, 
 Estland, Finland, Frankrike, 
 Lettland, Litauen, Norge 
 och USA.

 Mer information:
 Försvarsmakten kommer 
 löpande, fram till Aurora 17  
 är avslutad, att publicera  
 aktuell information om hur 
 övningen påverkar olika 
 områden. Du hittar informa- 
 tionen på vår webbplats på 
 forsvarsmakten.se/aurora


