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Del D – Gjennomføring av PLIVO-aksjoner 

D 1. Tiltakskort PLIVO 

En PLIVO-aksjon består av tre faser. Tiltakskortet på neste side gir en kortfattet oversikt over 

de ulike fasene plassert i en tidslinje. Fullstendig beskrivelse lenger ut i del D.  

 

 

Fra PLIVO øvelse i 

Midt-Norge. 

Foto: helse 
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D 2. Varslings- og utrykningsfasen 

Varslings- og 

utrykningsfasen 

Aksjonsfasen Driftsfasen 

Varslings- og utrykningsfasen omfatter tiden fra mottak av den første meldingen til 

nødmeldingssentralen (110, 112- eller 113-sentral) og til innsatspersonellet er fremme i 

innsatsområdet.  

Hovedoppgaver i varslings- og utrykningsfasen 

1. Innhenting av opplysninger for rask identifisering av situasjonen og dens

utviklingspotensial

2. Hurtig trippelvarsling

3. Utalarmering/varsling av innsatsenheter og fortløpende informasjonsdeling mellom

involverte nødetater

4. Veiledning og videre informasjonsinnhenting fra melder

Ad. pkt. 1 Innhenting av opplysninger for rask identifisering av situasjonen og dens 

utviklingspotensial 

• Ved innkommet melding til nødmeldingssentralene (110, 112 eller 113) er det

avgjørende at operatøren hurtig identifiserer om det er en mulig PLIVO-hendelse og

hvor hendelsen finner sted. Operatøren må få best mulig situasjonsforståelse og

forsøke å se utviklingspotensialet i situasjonen.

• Det avgjørende for politiets operasjonsleder under identifiseringen av en PLIVO-

hendelse, er hvilket skadepotensial den pågående handlingen har på uskyldige

personer. Ut fra dette avgjøres hvilket handlingsmønster som skal benyttes.

I den videre utspørringen av melderen innhentes rutinemessig opplysninger om:

o Antall gjerningspersoner og hvor den eller de befinner seg

o Type våpen (skyte-, spreng-, stikk-, hugg- eller slagvåpen)

o Gjerningspersonenes identitet, høyde, kroppsbygning, påkledning, hårfarge

og andre karakteristika som kan hjelpe innsatspersonellet å identifisere

gjerningspersonen(e) ved ankomst

o Antall skadde og deres tilstand
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• Hvis operasjonssentralen får informasjon om gjerningspersonen(e)s identitet, bør 

operatør eller politiets forhandler umiddelbart forsøke å oppnå kontakt med 

gjerningspersonen(e) på telefon.  

• Kontakten med prioritert melder (beste informasjonskilde) bør opprettholdes så 

lenge vedkommende har relevant informasjon. Dette innebærer at kontakten med 

melderen ikke opphører selv om innsatsenheten(e) har ankommet hendelsesstedet. 

Melderen kan ha nyttig informasjon også i aksjonsfasen. 

• Nødmeldingssentralene må ha med i vurderingen at likelydende meldinger ikke 

nødvendigvis kommer fra samme adresse. Dvs. at det kan være samme type 

hendelser på forskjellige adresser. 

 

Ad. pkt. 2 Hurtig trippelvarsling  

• Når meldingen om en mulig PLIVO-hendelse mottas av nødmeldingssentralene, er den 

enkelte sentral ansvarlig for å iverksette trippelvarsling. Trippelvarsling skal primært 

være en konferansekoblet telefonsamtale. Melderen kan om nødvendig bli 

konferansekoblet i kontakt med de øvrige nødmeldingssentralene.20 

• Det er politiets operasjonsleder som definerer om det er en PLIVO-hendelse og som er 

ansvarlig for at dette blir formidlet til de øvrige nødmeldingssentralene. 

 

Ad. pkt. 3 Utalarmering/varsling av innsatsenheter og fortløpende informasjonsdeling 

mellom involverte nødetater 

• Melding om en PLIVO-hendelse skal formidles i etatsspesifikke talegrupper.  

• Meldingen skal alltid inneholde ordet PLIVO for at alle enheter skal være innforstått 

med alvorlighetsgraden i oppdraget samt hvilket handlingsmønster som skal benyttes. 

Et eksempel gis i vedlegg 1. I tillegg til ordet PLIVO skal meldingen inneholde 

informasjon om:  

 

o Oppmarsjområde for helse og brann 

o Type våpen som benyttes 

o Gjerningspersonen(e) 

o Skadeomfang 

o Hvilken enhet som antas å være først fremme 

o Antatt risiko for innsatspersonell  

 

                                                      
20 Felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere. 
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Eksempel på situasjonsrapport fra brann 

i BAPS-talegruppe: 

-Brann XX er fremme på OPM. 

-Det kommer løpende mennesker mot 

oss og peker i retning bygg A. Det høres 

skudd inne fra bygget.  

-Oppmarsjområde er OK / ikke OK. 

Adkomstvei fra Storgata. 

-Vi klargjør utstyr, observerer og venter 

på politiet.  

• Tilbakemelding fra den første innsatsenheten på stedet gis prioritet i felles talegruppe 

i Nødnett. 

• Politiets operasjonssentral beslutter hvilken felles talegruppe som skal benyttes. 

Dette vil som hovedregel være BAPS 1 i Nødnett.  

• Nødmeldingssentralene må lytte i og benytte både etatsspesifikk og felles talegruppe 

under hele aksjonen. 

• Innsatsenhetene bør benytte både etatsspesifikke talegrupper og den tildelte BAPS-

talegruppen underveis til stedet.  

• Det er viktig at innsatsstyrkene ikke skifter talegruppe når de har kort avstand til 

innsatsområdet. Hvis innsatsenhetene ikke får gitt meldinger i BAPS-talegruppen, må 

nødmeldingssentralene videreformidle meldingen(e). 

 

Samhandling på vei til innsatsområdet i BAPS-talegruppe: 

• All tidskritisk informasjon skal meddeles via BAPS-talegruppen. Annen informasjon 

meddeles i etatsspesifikke talegrupper. 

• Den første enheten på stedet, uavhengig av etat, skal tilstrebe å gi en situasjons-

rapport i BAPS-talegruppen. Hvis ikke må sentralene videreformidle meldingene fra 

etatsspesifikke talegrupper. 

• Meldingen skal som minimum inneholde 

følgende informasjon:  

o Ankomst på stedet 

o Hva som blir sett og hørt  

o Om oppmarsjområde/adkomstvei er OK 

o Tiltak som iverksettes 

• Politiets innsatsleder (IL) koordinerer bruken av 

BAPS-talegruppen i samarbeid med operasjonslederen (OPL) og beslutter når den 

skal avvikles. 
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Ad pkt. 4 Veiledning og videre informasjonsinnhenting fra melder   

• Operatør i nødmeldingssentral kan gi råd om hvordan melderen kan forholde seg. 

• Operatøren kan også gi melderen nødvendig veiledning i å yte livreddende 

førstehjelpstiltak. 

• Kontakten med prioritert melder (beste informasjonskilde) bør opprettholdes så 

lenge vedkommende har relevant informasjon som kan bidra til å oppdatere 

situasjonsbildet. 

D 3. Aksjonsfasen  

 

 

 

Aksjonsfasen omfatter tiden fra innsatspersonell fra politi, brann og helse er fremme i 

innsatsområdet til politiet har nøytralisert gjerningspersonen(e) og alle pasienter er evakuert 

ut av WARM-zone.  

 

Når innsatspersonellet er utenfor eget kjøretøy og kun har tilgang til håndholdt 

radioterminal, kan politiets innsatsleder (IL)/operasjonsleder (OLH) vurdere om 

innsatspersonellet skal være i etatsspesifikke talegrupper eller i BAPS-talegruppe.  

 

Når ILKO er etablert, opphører normalt bruk av BAPS-talegruppe, og videre kommunikasjon 

mellom lederne foregår muntlig. Lederne skal da kommunisere med innsatspersonellet i sine 

etatsspesifikke talegrupper. 

 

Hovedoppgaver i aksjonsfasen: 

 

• Nøytralisering av gjerningspersonen(e) 

• Evakuering av skadde og uskyldig tredjepart fra innsatsområdet 

 

D 3.1 Aksjonsfasen – politiet 

Politiet skal umiddelbart iverksette tiltak mot gjerningspersonen(e) for å nøytralisere disse 

raskest mulig. Det vil si at den første politienheten på stedet skal finne den best egnede 

fremrykningsaksen og deretter gå i direkte innsats uten å vente på andre politienheter. 

Eventuelt øvrige ankommende politienheter skal også raskest mulig inn i HOT-zone for å 

nøytralisere gjerningspersonen(e).  

 

Varslings- og 

utrykningsfasen 

Aksjonsfasen Driftsfasen 
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• Utvendig sikring av bygning opprettes først når det er tilstrekkelig med politipersonell 

i HOT-zone.  

• Politiets innsatsleder (IL) kan være i HOT-zone for å sikre god fremdrift i 

innsatsstyrken og bli der til gjerningspersonen(e) er nøytralisert. Alternativet er at 

innsatslederen utpeker en aksjonsleder som blir ansvarlig for effektiv og god 

fremdrift og selv koordinerer innsatsstyrkene fra ILKO. Aksjonsleders plassering er 

viktig for fremdriften. 

• Når det er tilstrekkelig med politiressurser, bør IL opprette ILKO på et egnet sted tett 

opp mot hendelsen, og melde dette til operasjonssentralen og innsatslederne for 

brann (ILB) og helse (ILH). Hvis IL ikke kan frigjøre seg fra aksjonsstyrken, opprettes 

ILKO når gjerningspersonen(e) er nøytralisert. 

• Hvis det kommer melding om flere parallelle hendelser, må det foretas en vurdering 

av hvilke kapasiteter som skal benyttes i de ulike innsatsområdene. Politiets 

operasjonsleder og innsatsleder tar avgjørelse på dette i fellesskap, og i samarbeid 

med helse og brann.  

D 3.2 Aksjonsfasen – brann/helse 

• Brann og helse skal klargjøre alt relevant utstyr på oppmarsjområde (OPM) og gjøre 

klar for umiddelbar innsats når politiet har definert og sikret WARM-zone. Brann og 

helse må påregne at det kan ta tid før politiets innsatsleder (IL) kan opprette ILKO. 

For å sikre likt situasjonsbilde, må kommunikasjonen foregå i felles talegruppe 

(BAPS). Evt må meldingene videreformidles gjennom sentralene. Ved klarsignal skal 

innsatsleder brann (ILB) og innsatsleder helse (ILH) etablere seg hos innsatsleder 

politi (IL) i ILKO for en taktisk gjennomgang og en felles situasjons- og risikoforståelse.  

• Hvis gjerningspersonen(e) ikke er nøytralisert, men deler av HOT-zone er 

gjennomsøkt, skal politiet vurdere om deler av innsatsområdet kan defineres som 

WARM-zone, slik at brann og helse kan starte evakuering av skadde ut fra disse 

områdene.  

 

• Politiet skal angi adkomstvei for brann og helse.  

 

• Når politiet har nøytralisert gjerningspersonen(e), skal det foretas en 

situasjonsvurdering hvorvidt det kan være ytterligere gjerningspersoner på stedet. 

Hvis etterretningsinformasjon tilsier at gjerningspersonen(e) er nøytralisert, skal 

politiet varsle øvrige nødetater umiddelbart slik at de kan starte sitt arbeid med 

evakuering, behandling og/eller brannbekjempelse. 
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Suksesskriterier i 

aksjonsfasen 

Direkte og konkret kommunikasjon 

med begreper alle forstår 

Sambandsdisiplin 

Felles situasjonsforståelse gjennom 

jevnlige situasjonsrapporter 

Handlekraft og fremdrift 

Forståelse for konsept og system 

 

• Brann og helse skal ved iverksetting av evakuering til EP vektlegge rask og effektiv 

evakuering av skadde personer, uten triagering eller behandlingstiltak. Hvis det er 

personellmessig kapasitet og det vurderes som hensiktsmessig/forsvarlig, benyttes 

prinsipper for masseskadetriage og det kan iverksettes enkle og raske livreddende 

tiltak.  

 

 

D 3.3 Aksjonsfasen – samvirke 

• Det er av avgjørende betydning at ILKO plasseres så tett på situasjonen at 

innsatslederne for brann, helse og politi er oppdatert på fremdriften i en tidskritisk 

fase. Lederne skal fysisk være samlet i ILKO for rask og effektiv kommunikasjon. De 

skal kunne kommunisere seg imellom uten sambandsmidler og må derfor plassere 

seg slik at de også kan bruke tegn/signaler til egne styrker. 

 

• Politiet har ansvar for sikkerheten og sikringstiltak for området. Dette innebærer 

også at de anviser fremrykningsakse for brann og helse. 

• Det er politiets innsatsleder (IL) som definerer og tar avgjørelsen om når brann og 

helse kan gå inn i WARM-zone. IL skal gi innsatsleder for brann (ILB) og helse (ILH) en 

kort orientering om: 

o Hva som er definert som WARM-zone. 
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o Hva som ligger til grunn for politiets vurderinger, slik at det er en felles 

situasjonsforståelse i ILKO. 

o Hvordan politiet sikrer brann og helse og hvem brann og helse skal forholde 

seg til. 

o Når WARM-zone er sikret av politiet, kan innsatspersonell fra brann og helse 
rykke inn.  Ledere fra politi, brann og helse bør samtidig ta seg til et 
knutepunkt i den klarerte sonen for å koordinere egne styrker og sørge for 
mest mulig effektiv innsats.   

 

• Den enkelte innsatsleder har ledelse og kommando over egne styrker og skal 
oppdatere eget innsatspersonell i alle fasene. 

• I de tilfeller der brann og/eller helse ankommer før politiet, og det vurderes å 

iverksette tiltak mot gjerningsperson som har stikk-/huggvåpen, skal det utpekes en 

leder. Hvis brann og helse ankommer samtidig, skal leder fra brann på stedet ta 

ledelsen.21 Det viktige for lederen fra brann er å formidle korrekt situasjonsbilde og 

definere arbeidsoppgaver for innsatspersonellet. 

• Ledere fra brann og helse skal ikke definere soner som HOT- og WARM-zone, da de 

ikke har opplæring i søk etter farlig gjerningsperson. De skal sammen legge en plan 

for gjennomføringen, og jobbe som en enhet.  

• Hvis situasjonen endrer seg og aktiv sikring ikke lenger er mulig, gis det beskjed om 
dette i ILKO, samt i felles og etatsspesifikk talegruppe. Helse og brann skal da 
evakuere under sikring av politiet. 

 
• For å opprettholde effektiv beredskap mot branntilløp skal brann- og 

redningsvesenet plassere slokke- og røykdykkerutstyr lett tilgjengelig. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
21 Brann- og eksplosjonsvernloven §12. b) 
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Aksjonsfasen. Tekst til illustrasjonene 

hvor gjerningspersonen benytter 

skytevåpen 
Første patrulje på stedet skal finne beste 
fremrykningsakse, og deretter gå direkte 
i innsats uten å vente på andre enheter.  
Bygningen hvor det pågår livstruende 
vold, er markert med rødt, og er å 
betegne som HOT-zone.  
Områdene utenfor bygningen er ikke 
sikret av politiet.  
Brann og helse oppholder seg på 
definert OPM.  
Hvis ikke flere politienheter ankommer, 
kan ikke WARM-zone defineres.  

 
Politienhet nr. to har ankommet, og de 
skal også ta seg inn i objektet for å bistå 
med å nøytralisere jakten på 
gjerningspersonen(e).  
Hele det trusselutsatte objektet er 
fortsatt definert som HOT-zone.  
 
Hvis ikke flere politienheter ankommer, 
kan fortsatt ikke WARM-zone defineres.  
 
Brann og helse må da avvente på OPM 
til gjerningspersonen(e) er nøytralisert 
og hele bygget er grovsøkt.   
 

 
Flere politienheter har ankommet, og 
gjerningspersonens posisjon er låst til 
innerste del av 2. etasje i objektet. I 
tillegg til tilstrekkelig med politipersonell 
inne, er fasadesikring satt, og IL har 
definert 1. etasje som WARM-zone.  
Fremrykningsaksen er sikret av politiet 
iht. posisjon på gjerningspersonen(e).  
Sikker kommunikasjon er opprettet i 
ILKO med ledere for brann og helse, og 
alle har lik situasjonsforståelse.  
ILKO er plassert tett opp mot 
situasjonen. Rødfarge markerer HOT-
zone hvor gjerningspersonen(e) 
oppholder seg, mens gul farge markerer 
WARM-zone.  
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D 3.4 Aksjonsfasen – når politiet ikke har ankommet stedet 

• Dersom innsatspersonell fra brann eller helse ankommer før politiet, har politiets 

operasjonsleder (OPL) likevel et overordnet ansvar for ledelsen av innsatsen og skal 

gi råd og veiledning om hvordan brann og helse bør forholde seg. Hvis dette ikke blir 

gitt automatisk, må det etterspørres.  

• Politiets operasjonssentral skal melde i BAPS-talegruppen hvem som er første enhet 

på stedet.  

• Innsatsleder politi (IL) skal lytte på BAPS-talegruppen og dermed ha et oppdatert 

situasjonsbilde ved ankomst. IL kan gi råd/veiledning underveis til stedet. 

 

Når gjerningspersonen(e) benytter skytevåpen 

• Når gjerningspersonen(e) benytter skytevåpen, skal brann og helse stanse i 

oppmarsjområdet. De skal melde i BAPS-talegruppen hva de oppfatter og observerer 

(om de hører skudd osv.). Relevant utstyr skal klargjøres i påvente av politiet. 

• Når politiet har ankommet og gått i aksjon, skal brann og helse være klare for 

umiddelbar innsats etter at politiet har klarert og sikret sonen. 

• Resten av aksjonen forløper slik aksjonsfasen tidligere er beskrevet. 

 

Når gjerningspersonen(e) benytter kniv eller annet dødelig stikk-/huggvåpen 

• Når gjerningspersonen(e) benytter kniv eller annet dødelig stikk-/huggvåpen, skal 

innsatsleder for brann og/eller helse selv vurdere om tiltak kan iverksettes mot 

gjerningspersonen(e) før politiets ankomst. For eksempel ved at innsatspersonell fra 

brann holder gjerningspersonen(e) i sjakk med trykksatt slange, brannsluknings-

apparat eller annet relevant verktøy. 

• Politiet bør ikke avslå/nekte øvrige nødetater på stedet å iverksette tiltak mot 

gjerningspersonen(e) hvis nødetatene selv vurderer at de kan iverksette tiltak eller 

livreddende innsats overfor skadde.  

• Innsatslederne fra brann og helse må fordele arbeidsoppgaver på OPM, spesielt viktig 

er det at alt utstyr som skal benyttes under PLIVO-aksjonen er klargjort. 

• Selv om politiets innsatsleder ikke har ankommet, opprettes ILKO og det legges en 

felles plan for utførelsen ut fra situasjonsbildet.  

• Under utførelsen bør brann og helse ha hovedfokus på livreddende innsats, ved at 

helse evakuerer/behandler skadde mens brann tar sikringsposisjoner med relevant 
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verktøy i høy beredskap for å sikre helsepersonell. Gruppen bør opptre mest mulig 

samlet, og ikke alene i små etatsvise grupper.  

D 4. Driftsfasen 

 

Varslings- og 

utrykningsfasen 

Aksjonsfasen  Driftsfasen 

 

 

Driftsfasen omfatter tiden fra aksjonsfasen er avsluttet, det vil si at man har nøytralisert 

gjerningspersonen(e) og alle er evakuert fra innsatsområdet, og til all operativ innsats i 

innsatsområdet er avsluttet.   

Hovedoppgaver i driftsfasen:  

• Triage og livreddende/stabiliserende behandling foretas på EP.  

• Skadde transporteres til sykehus og legevakt, eller til samlested for lettere skadde og 
uskadde. 

 
• Helse skal i tillegg til behandlingen av alvorlig skadde opprettholde beredskapen for 

lettere skadde som kan vende tilbake til åstedet etter en tid. 

• Politiet skal gjennomføre finsøk i hele innsatsområdet og iverksette 
åstedsundersøkelser. Ved funn av mistenkelige gjenstander skal politiets eller 
Forsvarets bombegruppe tilkalles. Vaktholdet i innsatsområdet skal uansett 
opprettes.  

• Brann skal opprettholde beredskapen mot brann. 

• Ved mistanke bør det utføres deteksjon av CBRN. Ved eventuelle utslag på 
måleinstrumenter skal HOT-, WARM- og COLD-zone defineres. Kun personell med 
tilstrekkelig verneutstyr kan oppholde seg i HOT- og WARM-zone.  

• Ved indikasjoner (lukt, symptomer, etterretningsinformasjon) på CBRN i en tidlig fase 
må målingene prioriteres og nødvendige tiltak iverksettes raskest mulig. 

 

D 5. Opplæring 

For å opprettholde nødvendig kompetanse, er det enighet i de tre direktoratene om å 

fortsette samtrening i håndtering av PLIVO – hendelser. Dette vil kreve betydelig 

engasjement fra den enkelte etatsleder, ledere og ansatte i de tre nødetatene. 
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Teoriopplæring av innsatspersonell fra de tre etatene skal ivaretas av 

utdanningsinstitusjonene, som også har ansvar for å samkjøre innholdet i teoriopplæringen. 

Politiet skal ta initiativ til årlige PLIVO-øvelser i samarbeid med brann og helse. For at 

handlingsmønsteret ved PLIVO-hendelser skal kunne vedlikeholdes i de tre nødetatene, 

kreves samvirkeøvelser som vil bidra til felles kultur, holdninger og forståelse i denne type 

ekstreme hendelser. De tre nødetatene plikter å delta i de årlige PLIVO-øvelsene. 

D 6. Revisjon  

Politidirektoratet har ansvaret for årlig revidering av PLIVO-prosedyren.  

Den nasjonale referansegruppen i PLIVO legger frem forslag til endringer for direktoratene. 

Referansegruppen er sammensatt av tjenestepersoner fra brann, helse og politi.   

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) har ansvar for å varsle 

brukerne om oppdateringer/endringer i PLIVO prosedyren.  

 

 

 

Over: Fra PLIVO øvelse i 

Regjeringskvartalet. 

T.v: Fra PLIVO øvelse på Stortinget 

Foto; politiet 
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Del E – Referanser og vedlegg 

E 1. Referanser og litteratur 
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- FOR-1996-12-06-1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 

virksomheter (internkontrollforskriften). 

- NOU 2012:14: Rapport fra 22. juli-kommisjonen.  

- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB): Veileder om enhetlig 

ledelsessystem (ELS), 2011. 

- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB): Valdresekspressen, 

Evaluering av myndighetenes håndtering av hendelsen, november 2013. 
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ambulanseressurser  

- Helsedirektoratet (Hdir): Nasjonal veileder for masseskadetriage. 

- Helsedirektoratet: Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested   

- Helsedirektoratet: :  Helsepersonellets taushetsplikt – Rett og plikt til å utlevere 
pasientopplysninger til politiet. 

- Legeforeningen: Etiske regler for leger,  
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- London Emergency Service, Liaison, Panel (LESLP): Major Incident Procedure Manual, 
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- Politidirektoratet (POD): Politiets beredskapssystem (PBS) del 1 (2011), 2 og 3. 

- Politidirektoratet: Grunnleggende verdier, moral og etikk – En innføring i etikk for 

ansatte i politi- og lensmannsetaten, 2012 

- Politidirektoratet: Rapport fra arbeidsgruppen «Prosjekt usikre skadesteder», 2013 

- Politzeidirection Waiblingen – Haus der Prävention: Sicherheit an Schulen, 

Einheitliches Orienteringssystem Schule, Kontaktadresse: praevention-
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- Professor Tor Geir Myhrer, Politihøgskolen, artikkel: Den individuelle handleplikten 

ved farlige politisituasjoner, juni 2013. 

- US Departement of Homeland Security (FEMA): Fire/Emergency Medical Services 

Department Operational Considerations and Guide for Active Shooter and Mass 

Casualty Incident, 2013  

http://www.usfa.fema.gov/downloads/pdf/publications/active_shooter_guide.pdf 
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E 2. Vedlegg 

Vedlegg 1 – Meldingseksempler 

Eksempel på melding fra politiets operasjonssentral i egen talegruppe 

«Dette er XX med melding i TG 0 

Meldinger om PLIVO fra Andeby kjøpesenter, det pågår skyting 

Jeg gjentar; PLIVO Andeby kjøpesenter, det pågår skyting 

Bevæpningsordre på ett- og tohåndsvåpen er gitt til alle som involverer seg.  

Alle tilgjengelige innsatsenheter og andre som kan frigjøre seg, SKAL kjøre mot stedet 

Felles talegruppe er BAPS 1» 

Eksempel på melding fra politiets operasjonssentral i BAPS 1 

«Dette er (kallesignal) politiet i BAPS 1 

Flere personer skal være skutt inne i Andeby kjøpesenter 

Gjerningsmannen skal være grønnkledd og skyter med et lite håndvåpen 

Oppmarsjområde for brann og helse er … Farlig område er … 

Politipatrulje XX: Dere vil trolig være først fremme på stedet og må iverksette umiddelbare 
tiltak mot gjerningspersonen (de definerte enheter skal kvittere på dette) 

Politipatrulje XX: Gi tilbakemelding om nå-situasjon og hva dere iverksetter – over» 

(de definerte enheter skal kvittere på dette) 

----------------------------------- 
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