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HÅNDBOG FOR
FYSISK TERRORSIKRING

Projektet RAMT er nu i gang med brugerinddragelse
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Et mål for projektet er derfor afholdelse af to workshops for at sikre brugerinddragelse og vidensdeling
med fokus på risikoanalyse i relation til terrortrusler,
mitigerende tiltag og beslutningsprocesser. Ved at involvere potentielle slutbrugere hele vejen igennem
projektet kan DBI bedre sikre sig, at værktøjet bliver
anvendeligt for de interessenter, der skal bruge værkProjektet løber fra 2019 til udgangen af 2020 og er tøjet som en del af deres arbejde.
støttet med resultatkontraktmidler fra Styrelsen for
Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddan- På den baggrund blev der den 20. og 21. marts 2019
afholdt to workshops for målgrupper i sikringsnelses- og Forskningsministeriet.
branchen, herunder sikringsrådgivere, leverandører
Workshops skal sikre brugerinddragelse og sikringsansvarlige. De to workshops blev afholdt i
I løbet af projektets første år vil der blive afholdt flere forbindelse med netværksmøder, hvor DBI præsenworkshops med deltagere inden for arkitektur og byg- terede projektet og de mål, der skal opnås undervejs.
geri for at opnå en 360 graders vinkel på muligheder Deltagerne blev opdelt i grupper og udvekslede idéer
i forhold til fysisk terrorsikring og de udfordringer,
og udfordringer i forbindelse med projektet.
det medbringer. Idéerne blev fremlagt i plenum, der
blev efterfulgt af en god og brugbar debat.
På begge møder var der en god dialog med mange
gode input og forslag fra deltagerne.
Over de kommende to år skal DBI udvikle en håndbog for fysisk terrorsikring. Projektet har blandt andet det formål at udvikle et værktøj, der gør det nemmere for virksomheder at tænke fysisk terrorsikring
ind allerede i starten af et byggeprojekt eller en renovering.

Næste skridt

Idéerne fra netværksmøder og workshops vil blive
brugt i udviklingen af værktøjet.
I den videre proces vil vi især lægge vægt på, at værktøjet skal:
• være nemt tilgængeligt og brugervenligt
• være dynamisk og kunne tilpasses både små og
store virksomheder
• kunne bruges til at understøtte en beslutning
• tage hensyn til den menneskelige faktor i forhold
til terror
• udformes som guidelines.

Interesseret?

Send os en mail med dine idéer eller
meld dig som en del af følgegruppen på
RAMT@brandogsikring.dk

