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TIDEN FLYVER

og vi er allerede godt i gang med andet år på projektet.

Siden sidst

I begyndelsen af året tog vi hul på et samarbejde med
tegnestuen, Schønherr, som med fondsmidler fra Realdania skal bidrage med deres ekspertise inden for
landskabsarkitektur.
Bidraget skal være med til at gøre værktøjet brugbart
hele vejen rundt i byggeprocessen og mellem brancher
der opererer inden for byggeri- og anlægsprojekter.
På den måde er det vores ønske, at RAMT kan komme
til at stå for best practice og styrke samarbejdet på
området – ikke bare for sikringsprofessionelle, men
også for arkitekter og bygherrer.
Den første del af året har endvidere stået på to spændende
netværksmøder.
I februar var vi af sted med Netværk for Dansk Terrorsikring,
hvor vi besøgte Københavns Politigård og blev blandt andet
præsenteret for, hvilket indehold der kommer til at være i
terrorsikringsvejledningen til bygge- og anlægsprojekter,
som udkommer senere på året.
SikkerhedsBranchens Terrorsikringsudvalg holdt i april
et online medlemsmøde, hvor vi blandt andet talte om
ensretning af sikringsprofessionelles sprogbrug omkring terrorsikring, ønsket om at få skrevet sikring ind
i lovgivningen, samt muligheden for på sigt at kunne uddanne eller certificere virksomheder.
Ved udgangen af april overtog Karin Castro Møller
styrepinden på projektet fra Hannah Rosenqvist, som
nu er gået på barsel. Det betyder, at Karin nu står for
det store arbejde med at få søsat projektet ved årets

udgang. Vi håber, at alle samarbejdspartnere og
følgere vil tage godt imod Karin, som også er ny i DBI.
April stod foruden ny projektleder også på færdiggørelse
af den sikringstekniske del af platformen, som nu
var klar til at blive testet. I begyndelsen af maj stod
anvendeligheden derfor sin prøve, da mere end 50
interessenter blev inviteret til at deltage i en test af
den første prototype på projektet.
Vi har fået overvældende meget god respons (både ris
og ros) fra følgegrupperne, som har kunnet byde ind
med deres specialviden, og testbrugerne som har haft
en helt udenforstående indgang til informationerne på
sitet. Tusind tak for hjælpen til jer alle!

Den kommende tid

Hen over sommeren står den blandt andet på udvikling og
færdiggørelse af de nogle af de øvrige dele af indholdet på
platformen.
Blandt andet det menneskelige perspektiv skal skrives
færdigt, og det arkitektoniske skal udvikles til at være
mere omfattende end hvad det er i dag.
Ud over det skrevne skal også risikoværktøjet og illustrationer
til indholdet på siden laves, så det kan være klar til en foreløbig
præsentation ved næste følgegruppemøde i efteråret.
Vi ser frem til et spændende andet halvår, og glæder
os til at præsentere vores arbejde!

Med venlig hilsen
Projektgruppen

