Siemens sikrer kunst
i verdensklasse på ARoS
www.siemens.dk/buildingtechnologies

Et højt sikkerhedsniveau mod tyveri,
hærværk og brand er betingelsen for
at kunstmuseet ARoS i Aarhus kan
udstille kostbare kunstværker

I over ti år har det århusianske kunstmuseum
ARoS været et markant vartegn, som har formået at tiltrække kunstudstillinger i verdensklasse og over en halv million gæster om året
– langt flere end forventet.
Kun de færreste museer har imidlertid mulighed for at huse værdifulde kunstværker. Både
kunstværkernes ejere og forsikringsselskaberne stiller nemlig skrappe krav til sikkerheden,
så kunstværkerne hverken bliver stjålet, udsat
for hærværk eller skadet ved brand.

”Der er store udfordringer ved at sikre
kunstudstillinger. Hver ny udstilling kan
kræve en helt ny indretning af udstillingsarealerne, hvor vi både etablerer midlertidige
vægge, indsætter mobile rumdelere og
sænker loftet,” siger bygnings- og driftleder
Peder Hansen, og fortsætter:
”Det indebærer, at vi hver gang skal tænke
placeringerne af detektorer om, og typisk
skal vi både flytte rundt på eksisterende
detektorer og sætte ekstra detektorer op.”

Venstre: Peder Hansen og Preben Lassen har jævnligt dialog med chefkonsulent Christian Gudtmann fra Siemens, hvilket er med
til at sikre det gode samarbejde. Højre: Den dansk/islandske kunstner Olafur Eliassons har skabt et markant kunstværk på taget af ARoS.

Eksamen i sikkerhed

Tæt dialog med nøglepersoner

Når ARoS arrangerer en udstilling med
kostbar international kunst, kommer Kulturministeriets forsikringsordning National
Indemnity på banen. Ministeriet kræver en
omfattende plan for sikkerheden, og efterfølgende kontrollerer ministeriets medarbejder,
om sikkerhedsniveauet lever op til kravene.

ARoS benytter stadig flere trådløse branddetektorer for at undgå at trække kabler til hver
ny udstilling. Museets medarbejdere kan selv
konfigurere detektorernes nye placeringer i
det centrale Danger Management System,
men i kraft af serviceaftalen får museet
typisk hjælp af Siemens til de jævnlige
omplaceringer af detektorer.

”Vores høje sikkerhedsniveau er afgørende
for at få internationale udstillinger til museet.
Udlånerne ved, at vi passer godt på deres
kunstværker, og siden museets åbning i 2004
har vi fuldstændig undgået episoder med
tyveri og hærværk i udstillingslokalerne.”
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”Aftalen sikrer os korte kommunikationsveje
til nogle få nøglepersoner og servicemontører
hos Siemens. Dermed kan vi hurtigt få hjælp,
når der opstår akutte problemer. Desuden
bistår Siemens under DBI’s (Dansk Brand- og
sikringsteknisk Institut) årlige gennemgang.
Det er i det hele taget en stor hjælp, at Siemens-medarbejderne kender vores hus, vores
behov og vores måde at arrangere udstillinger,” siger teknisk medarbejder Preben Lassen.
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ARoS har installeret et Danger Management
System, hvor brandsikring, adgangskontrol
og tyverisikring er koblet sammen i ét system.
Det giver nemmere betjening, overblik og
historik over samtlige hændelser ét sted samt
trin-for-trin guide, eksempelvis i tilfælde af
en alarm.
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og internationale kunstværker

Siemens Building Technologies er en af verdens førende leverandører af sikringssystemer inden for brandsikring, brandslukning, tyverisikring, adgangssikring og video-overvågning. Vi leverer også bygningsautomatik, herunder løsninger og styringer inden for
ESCO & energioptimering, ventilation og aircondition samt HVAC komponentsalg.
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”Det er vores eksamen i sikkerhed. Derfor har
vi indgået en serviceaftale med Siemens, som
bistår os med at udarbejde sikkerhedsplanen
med fokus på sikring mod tyveri og brand
samt flugtveje. Vi har en god dialog med Siemens om både planlægningen af udstillingen
og det konkrete sikkerhedsarbejde. Og hidtil
har vi fået gode karakterer for sikkerheden,”
siger Peder Hansen. Han tilføjer:
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