,

,

EVAKUERING AF SÅREDE
Sygehuset skal gøres klart til at tage imod
strømme af sårede. Derfor skal vi have flyttet
de mindre akutte patienter til midlertidigt
ophold på nødhospital på Morten Børup Skolen,
Møllegade 45. Arbejdet burde kunne klares af
to Ambulancegrupper. Ambulancerne skal sendes
til skolen, hvor den lokale leder vil håndterer koordinationen
Opret det relevante ISO
Marker nødhospitalet på kortet
Send de nødvendige grupper

INDUSTRIBRAND
Vores observationspost melder, at der er
udbrudt brand på Damstalfabrikken på
Danmarksvej 28. Umiddelbart vurderes
det, at der kræves 2-3 brandgrupper for
at slukke ilden.

Opret ISO Damstal
Marker på branden på kortet.
Send grupper til at håndtere problemet.

BRAND PÅ STATIONEN
Der er udbrudt en brand på stationen,
der breder sig hastigt. Det vurderes,
at det kræver 2-3 brandgrupper for at
få branden under kontrol. Derudover er
hovedbygningen styrtet sammen og der kan
være fanget personer under murbrokkerne.
Opret den relevante ISO
Marker på kortet
Send grupper til at håndtere problemet.

SKADER PÅ RÅDHUSET
Der har været en eksplosion på Rådhuset på
Adelgade 44. Dele af bygningen af styrtet
sammen og der er sandsynligvis personer
fanget i murbrokkerne.

Marker sammenstyrtningen på kortet
Send de nødvendige grupper

TALEN
Desværre har Sovjetsympatisørernes plan lykkedes.
Der er udbredt panik i befolkningen. Borgmesteren må
udsende en radiomeddelelse, der bringer modet tilbage
i befolkningen og får dem til at forholde sig i ro og
afvente meldinger fra Rådhuset.

Fra den ene dag til den anden er Skanderborg gået fra fredelig provinsby
til krisezone med brande og eksplosioner. Man frygter, at dette er
begyndelsen på en sovjetisk invasion. Det har sat sine præg hos borgerne.
Folk pakker deres biler og der er allerede ved at danne sig trafikpropper
ved indfaldsvejene. Heldigvis er det langt fra alle borgere, der har
reageret ved at flygte.
Jeres opgave er at skrive et udkast til en kort radiomeddelelse.
Meddelelsen skal kunne læses op af borgmesteren og sendes i loop.
Hovedpointerne er, at
... borgerne er sikrest i deres egne hjem
... at de ikke skal gå i panik
... at myndighederne arbejder på at få problemerne under kontrol
Men vigtigt af alt, er målet, at borgerne skal få modet tilbage. Lige nu
er mange på kanten af panik. Det skal I ændre på - kun ved hjælp af en
kort tale.

LUFTANGREB
Skanderborg er ramt. For seks
minutter siden blev byen ramt af et
bombeangreb fra sovjetiske fly.
Invasionen er en realitet. I skal
bekæmpe ilden og ødelæggelserne.
Skanderborg er ramt af tre angreb.
Angreb 1: Oddervej 1, Danmarksvej 7,
Fredensborgvej 1.
Marker ødelæggelserne på kortet og send
de nødvendige grupper.

LUFTANGREB
Skanderborg er ramt. For seks
minutter siden blev byen ramt af et
bombeangreb fra sovjetiske fly.
Invasionen er en realitet. I skal
bekæmpe ilden og ødelæggelserne.
Skanderborg er ramt af tre angreb.
Angreb 2: Adelgade 19, Vestergade 55,
Møllebakken 10.
Marker ødelæggelserne på kortet og send
de nødvendige grupper.

LUFTANGREB
Skanderborg er ramt. For seks
minutter siden blev byen ramt af et
bombeangreb fra sovjetiske fly.
Invasionen er en realitet. I skal
bekæmpe ilden og ødelæggelserne.
Skanderborg er ramt af tre angreb.
Angreb 3: Kristiansvej 8, Vroldvej 29,
Kirkevej 38.
Marker ødelæggelserne på kortet og send
de nødvendige grupper.

FORURENING AF VANDVÆRKET
Der har muligvis været sabotage af Vandværket, Dyrehaven 1. Værket forsyner hele
det centrale Skanderborg med vand og byen
kan ikke klare sig længe uden rent drikkevand. I skal have undersøgt om vandet er
forurenet.
Opret det relevante ISO
Marker nødhospitalet på kortet
Send de nødvendige grupper

RADIOAKTIVT NEDFALD
For 15 min siden blev der udløst en atombombe
over Århus Havn. Bomben vurderes til at være
på 90 kT TNT. Vindstyrken er 24 km/t og
vindretningen er imod Skanderborg-området.

På det udleverede kort-1 er vist udbredelsen af radioaktivt nedfald for
sådan en bombe.
I skal nu bruge skalaen nederst på kortet til at indtegne halvcirkler
med nedfaldets udbredelse kvarter for kvarter. I skal så finde ud af,
hvor lang tid, I har til at reagere, inden skyen rammer Skanderborgområdet.

RADIOAKTIVT NEDFALD – Melding 2
For 30 min siden blev der udløst en atombombe
over Århus Havn.
Den radioaktive sky er snart ved Skanderborg.

På det udleverede kort-2 ses strålingsintensiteten i de forskellige områder omkring Skanderborg. I skemaet nederst kan I se virkningen af
forskellige strålingsmængder. Se også s. 14 i “Hvis krigen kommer”.
Overvej konsekvenserne af at opholde sig en time udendørs i de forskellige områder.
“Vi skal planlægge næste træk med tanke på virkningen af strålingsmængderne og hvor kort tid vi har til rådighed inden strålingen rammer Skanderborg. Hvilken information skal sendes ud med radio/højtalervogne?
Hvem skal evakueres, og hvordan skal evakueringen af Skanderborgs borgere prioriteres?”

Strålingen svækkes
når man går indendørs. Her kan I se
hvor meget.
Efter ca. 7-14 dage
vil strålingen
udendørs være faldet
til ca. 1/100

