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Vinteren er over os, og projektperioden er ved at rinde ud. Inden vi går på juleferie, vil
vi give jer en sidste opdatering om de aktiviteter, der har fundet sted i andet halvår af
2020, og hvor vi er landet mht. produktet.
Siden foråret har projektet for alvor taget fart. Hen over sommeren arbejdede vi på
at komme i mål med indholdet til vidensbanken på platformen, og i slutningen af
august ansatte vi designer Jens Friborg, som skulle stå for den visuelle linje på vores
hjemmeside. Jens har både stået for det grafiske design og de illustrationer, man finder
under Den Menneskelige Faktor og Terrorsikringshåndbogen.
Efteråret bød på stor travlhed for at få programmering og design til at gå op i en højere
enhed. I samarbejde med DBI’s egne programmører gik vi i gang med at opbygge siden,
som i oktober begyndte at tage form.
I oktober havde vi online-praksisbesøg med de studerende fra Katastrofe- og
Risikomanageruddannelsen på Københavns Professionshøjskole, hvor vi bl.a. fortalte
om vores arbejde med RAMT og lavede en risikoanalyse-øvelse med dem. Det var en
spændende dag med gode input og stort engagement fra de studerende.
I oktober afholdt vi desuden projektets sidste følgegruppemøde, hvor vi præsenterede
det indhold, som brugerne kan forvente at møde, når de tilgår siden. Samtidig fik de
et indblik i, hvordan vi har arbejdet på at indarbejde kommentarerne fra følgegruppen
for at gøre platformen mere brugervenlig. Vi fik mange brugbare kommentarer og
spørgsmål, som vi efter bedste evne har indarbejdet i det endelige resultat.
November stod især på endelig udarbejdelse af risikoværktøjet og programmering af
selvsamme. På baggrund af resultaterne fra en spørgeundersøgelse, der blev udsendt
til en række sikkerheds- og sikringsprofessionelle, udarbejdede vi en model for
risikoberegning, som skal hjælpe organisationer til at finde det rette niveau af sikring
for den aktuelle lokalitet.
Vi anbefaler selvfølgelig altid, at man søger hjælp hos en professionel rådgiver, hvis
ikke man har erfaring inden for området, men værktøjet er en god indikator for, hvor lidt
eller hvor meget man bør sikre sig.

I december afholdt vi den sidste eksterne aktivitet i projektperioden, da vi via
Konstruktørforeningen, IDA, Arkitektforeningen og Danske Risikorådgivere indbød
til DBI Sikringsdag og for første gang præsenterede vores arbejde for omverdenen.
Deltagerne blev præsenteret for betaversionen af platformen og blev taget med rundt
på hjemmesiden, hvor vi demonstrerede nogle af dens funktioner.
Der var stor tilslutning til webinaret, og der blev stillet gode spørgsmål undervejs.
Efterfølgende oplevede vi en stor anerkendelse fra deltagerne, da mange efterspurgte
præsentationen fra dagen. Det var en positiv oplevelse at mærke interesse og velvilje
fra verden omkring os efter to år i en projektboble.
Betaversionen af platformen er nu frit tilgængelig for alle på: www.terrorsikring.nu
Som det fremgår, er der sket en masse i løbet af andet halvår 2020, og vi er nu nået til
vejs ende i et inspirerende og lærerigt forløb. I sidste uge afholdt projektgruppen et
møde, hvor vi evaluerede på processen og samarbejdet, som efter alt at dømme har
været positivt for de involverede medarbejdere i projektgruppen.
RAMT har været et ekstremt vellykket projekt takket være den store indsats, der er blevet
ydet alle vegne fra. Både følgegruppen, vores samarbejdspartnere på tegnestuerne,
Schønherr og Bertelsen & Scheving samt ingeniørfirmaet MOE og projektgruppen i DBI
har ydet et meget værdifuldt bidrag til projektet. Det vil vi gerne sige jer en stor tak for.
Selvom projektperioden er ved at løbe ud, er vi ikke færdige med at arbejde på
projektet. I det kommende år vil vi tilføje mere indhold til siden og i løbet af første
kvartal indkalde følgegruppen til en afsluttende workshop for at tale om hverdagsbrug
og samfundsmæssig værdi af terrorsikringsløsninger. På den måde kan vi få skabt en
konsensus omkring, hvor vi ønsker at bevæge os hen i fremtiden.
Vi takker for den store interesse og engagementet ved vores arbejde i året, der er gået,
og ønsker jer alle en glædelig jul og et sikkert nytår!
De bedste hilsner fra projektgruppen

