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EFTERÅRET HAR MELDT SIN ANKOMST

og efter en god sommer er vi igen i fuld gang med aktiviteter på RAMT.
Siden sidst har vi deltaget på den internationale
sikringsmesse, IFSEC i London, hvor branchefolk
holdt foredrag og præsenterede den nyeste teknologi inden for fysisk sikring, og senest ved ASIS International’s GSX i Chicago, hvor vi blandt andet fulgte
en række oplæg om tests af fysiske tiltag med henblik på at finde frem til virksomhedernes egentlige
sikringsniveau. Derudover besøgte vi Willis Tower,
som har formået at tænke alternative sikringsløsninger ind i en højsikkerhedskultur for at forbedre
brugeroplevelsen omkring sikring og adgangskontrol.
Ved Folkemødet på Bornholm i juni var vi ligeledes
repræsenteret ved et lukket rundbordsmøde med
professionelle inden for blandt andet arkitektur
og byggeri. Her blev der talt om terrorsikring med
udgangspunkt i Grønbog – Et debatoplæg om terrorsikring af byrum og bygninger.
Samtlige deltagere fra mødet på Bornholm blev
efterfølgende inviteret til at blive en del af en ny
følgegruppe på projektet, som skulle have til formål
at give projektgruppen indblik i, hvilke udfordringer
og muligheder der findes i forhold til arkitektoniske
løsninger inden for terrorsikring.
Projektet har dermed to følgegrupper med hver sit
fokus, nemlig Sikkerhed og Sikring og Arkitektur og
Byggeri. Disse inddrages løbende ved deltagelse i
møder og orienteres om nyheder fra arbejdet med
RAMT.

Veloverståede følgegruppemøder

I september har vi afholdt de første to møder med
følgegrupperne, hvor der blandt andet har været
fokus på at identificere de udfordringer, som de
forskellige interessenter står overfor, når de har med
terrorsikring at gøre. Deltagerne kom her med deres
bud på, hvordan man vil kunne løse det gennem et

interaktivt værktøj. Møderne gav anledning til gode
og konstruktive samtaler, som har været med til at
identificere de centrale pointer for det videre arbejde
på projektet.
Tak til alle bidragydere for jeres engagement og deltagelse ved møderne – projektet ville ikke være det
samme uden den indsigt, som I har givet os.

Resten af året

Den kommende tid byder blandt andet på udfærdigelse af den første version af det indhold, som skal
være en del af RAMT’s katalogstruktur – altså den del
af værktøjet, som skal hjælpe brugerne til at forstå
den mere teknisk funderede del af terrorsikring. I
denne proces vil vi inddrage interessenter i revideringen af det skriftlige arbejde, så vi sikrer os, at det, der
bliver skrevet, taler ind i en praksisnær virkelighed.
Ud over den konkrete retning for produktudviklingen, er det planen, at følgegrupperne skal mødes i
begyndelsen af det nye år. Her vil vi blive klogere på,
hvordan de forskellige professioner fungerer i samspil
med hinanden, og hvad der eventuelt vil kunne gøres
for at styrke det fremtidige arbejde på området.
Derudover vil grupperne blive præsenteret for den
første version af katalogstrukturen med henblik på
feedback og fælles meningsskabelse.
Vi ser frem til et produktivt efterår med mange
spændende aktiviteter!

Med venlig hilsen
Projektgruppen

