
Nye og mindre erfarne brukere: 

 

Normalt vil det være flere aktive talegrupper i forbindelse med større hendelser. I denne hendelsen 

må vi, av praktiske årsaker, samkjøre tre scenarioer i ei talegruppe. Dere blir med i en felles 

talegruppe kalt FELLES 1. Alle som er med i øvelsen vil være inne i denne gruppen, alle kan høre hva 

som blir sagt her og alle kan snakke i den. Dette stiller særskilte krav til radiodisiplin og overbærenhet 

med hverandre.  

- All felles kommunikasjon går i TG FELLES 1. 

- All annen korrespondanse som ikke gjelder to eller flere involverte i øvelsen bør foregå via 

egne kanaler, f.eks telefon, e- post, CIM osv.  

- Har du tekniske spørsmål under øvelsen kan du kontakte Kjetil på tlf 97595101.  

Hensikten med å teste dette ut er følgende: 

- Muligheten til å forhandle frem en felles situasjonsforståelse mellom de involverte 

deltagerne basert på informasjon i kart som f.eks. kartobjekter, symboler og beskrivelser. 

- Kunne formidle kritisk informasjon til alle involverte på et riktig tidspunkt.  

- Teste ut hvordan vindusmeldinger når ut til andre deltagere enn nødetatene, og hvordan 

man kan strukturere en vindusmelding. 

- Vurdere hva slags informasjon som blir vurdert som relevant for alle / dekkende for et felles 

informasjonsbehov.  

Hvordan bruke felles talegruppe (TG) i denne øvelsen? 

- Felles TG  (FELLES 1) er virksom etter at ressurser er varslet ut, og helt til øvelsen avsluttes. 

- Alle etater må kvittere for at de er inne i TG. Eks.: «POLITI INNE I FELLES TALEGRUPPE, 

SKOGBRANNØVELSE» 

- Alle etater presenterer seg med etat og spesifikt scenario når de setter inn objekter og 

symboler i kart, og kvitterer for meldinger som er mottatt. Eks.: 

«BRANN HAR PLASSERT KO VED XXX I KART, BRANN I KROSSEHEIA» «MELDING MOTTATT 

AGDER ENERGI» 

- Når elementer deles i kart MÅ dette informeres om verbalt i felles TG.  

- Informasjon som blir ansett som felles for tre eller flere organisasjoner involvert i øvelsen 

skal gis verbalt i felles TG. 

- Kritisk informasjon, eller informasjon som er avgjørende for øvelsen skal gis i felles TG.  

 


