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EN OPDATERING FØR SOMMERFERIEN
I sidste måned var vi på studieture til hhv. Norge og
Frankrig. I Strasbourg så vi på, hvilke sikringsprodukter der eksisterer samt tests af disse. Vi så også
på, hvordan man har tænkt sikringsløsninger ind i
arkitekturen i Europa-Parlamentet, så det blev en
integreret del af byggeriet.På konferencen, ’Sikringsog Beredskabsarbejde i Praksis’ i Norge blev vi
præsenteret for en række interessante oplæg.
Blandt andet fik vi inspiration til vores risikostyringsværktøj i relation til risikoanalyse; hvordan
sikring skal stemme overens med de værdier, man
ønsker at sikre, så man kun sikrer der, hvor det er
nødvendigt. Vi blev også præsenteret for dilemmaet
mellem åbenhed og sikring i byrummet og tanker
om, hvorvidt god sikring skal være på bekostning af
den enkeltes frihedsfølelse i det offentlige rum – et
tema vi er særligt optaget af på RAMT.
I løbet af foråret har vi haft særlig fokus på brugerinddragelse i projektet. Derfor lagde vi i april en
spørgeundersøgelse ud på RAMTs LinkedIn-side,
som var åben for besvarelser frem til udgangen af
maj.
Besvarelserne har givet os indblik i, hvilke behov der
er, om der er opbakning til vores arbejde og endelig
har det givet os input til, hvilke elementer vi skal prioriterer i processen. Hovedpointer fra undersøgelsen bliver præsenteret for følgegruppen på det første

følgegruppemøde hos DBI i løbet af sensommeren.
Vi takker for den store deltagelse og glæder os over,
at så mange har givet sig tid til at besvare spørgsmålene.
I løbet sommeren tager vi det første spadestik i udformningen af RAMT. Vi vil blandt andet grave ned i
det menneskelige aspekt i forhold til terrorsikring og
fokusere på, hvilken betydning historien og den menneskelige natur har for terrorsikring på et overordnet
plan. I denne sammenhæng vil vi undersøge, om
man kan påvirke adfærd, så det enkelte menneske
handler mere hensigtsmæssigt i en presset situation.
Derudover vil vi bruge kræfter på at udforme en
struktur, der skal danne rammerne omkring den
tekniske del af projektet. I denne proces er det vigtigt for os at komme i øjenhøjde med brugerne, så
værktøjet på sigt vil kunne benyttes af alle, der måtte
have ønsket eller behovet for det.
Vi ønsker alle projektets følgere en god sommer, og
ser frem til anden halvdel af 2019.
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