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SAMARBETSPARTNER

Scanlaser säljer styrsystem, program-
vara och GPS för entreprenadmaski-
ner. 

Scanlaser grundades 1985 i Bullaren, 
Bohuslän, och arbetade från starten 
med system för täckdiknings maski-
ner och laser. I dag är Scanlaser en 
uppskattad leverantör av maskinstyr-
ning till hela entreprenad branschen.

www.scanlaser.se
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ABSTRACT Today we can create digital 3D mod-
els which can be realised almost in-
stantly through production methods 
such as 3D printing and computer 
controlled milling.

What if this same technology could 
be applied to the development and 
construction of terrain parks?

With snow as the material tools 
could be developed using similar 
principles to design and sculpt the 
surface, only on a larger scale.

How would terrain park designers 
adapt their process to use this new 
technology? In this Industrial design 
thesis I explore how the ideas of the 
terrain park designer can be ex-
pressed through such a system with 
focus on the designers knowledge 
and skill without the need to learn 
complicated 3D programs.

Sketch, create, ride.

Idag har vi möjlighet att skapa digi-
tala 3D modeller som kan produceras 
direkt genom produktionsmetoder 
såsom 3D skrivare och maskinstyrd-
fräs.

Hur skulle det vara om samma tekni-
ken kunde tillämpas inom planering 
och konstruktionen av terrängpar-
ker?

Med verktyg för att skulptera och 
snö som material kan man formge 
miljön på samma sätt som man frä-
ser ut en form idag.

Hur skulle då terrängparkdesig-
ners arbetsprocess anpassas för 
att använda denna teknik? I detta 
examensarbete utforskar jag hur 
terrängparkdesignerns idéer kan 
uttryckas genom ett sådant system. 
Detta med utgångspunkt från de-
signerns befintliga erfarenhet och 
kunskap utan att begränsas med 
komplicerade CAD program.

Skissa, skapa, åka.

ABSTRACT
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En terrängpark är ett område inom 
en skidanläggning där skid- och 
snowboardåkare kan åka på hinder 
som är designade och byggda av en 
parkdesigner.

Dessa parker har sina rötter inom 
skateboardåkning där man bygger 
hopp bland annat i betong och trä. 
Då terrängparker växer i popularitet 
blir det allt viktigare för skidanlägg-
ningar att kunna erbjuda en bra 
terrängpark. I Sverige idag finns det 
mer än 100 stycken terrängparker.

Det har skett en utveckling av hur 
hopp konstueras för att vara säkrare 
och de verktyg som används har bli-
vit lättare och effektivare men i stort 
sett sker tillverkning av dessa parker 
på ungefär samma sätt som då den 
första terrängparken byggdes för 
ca 20 år sedan. Snötillverkning från 
snökanoner används för att utöka 
snömängden. Pistmaskiner schaktar 
snö och bygger upp grundformerna. 
Formerna skapas  med verktyg på 
pistmaskinen. Efterarbetet sker med 
handverktyg och hopp underhålls 
under en säsong.

Resultatet är mycket beroende av 
parkdesignarens kunskap och skick-
lighet. Detta är helt enkelt ett hant-
verk som kräver erfarenhet och en 
balans mellan vad som är kul att åka 
på, vad som går att bygga och un-
derhålla, vad som är säkert, och vad 
som är anpassat till terrängparkens 
målgrupp (dvs. vilken nivå på åkare 
som kommer att besöka parken?)

BAKGRUND
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Skidanläggningarna har insett att 
det finns många anledningar till att 
bygga och underhålla en terräng-
park. Bland annat:

Större konkurrenskraft 
En terrängpark är idag ett måste för 
att driva en framgångsrik anlägg-
ning. En bra terrängpark kan påverka 
beslutet om resmålet för en familj 
då barnen (eller föräldrarna) vill åka 
mer än pist. Dessutom kan stora 
evenemang och tävlingar som hålls i 
parken dra mycket uppmärksamhet 
och är bra reklam för anläggningen.

Kontroll över denna typen av åkning
Utan terräng park ökar risken för att 
åkare ska själv bygga egna hopp i 
anläggningen. Detta medför skade-
risk för åkaren och för andra besö-
kare av anläggningen.

Samtidigt som man vill se en utveck-
ling inom parkbygge; större bättre 
parker som tilltalar bredare målgrup-
per och tillfredsställer alla, ser man 
att kraven på effektivitet, resursför-
brukning och säkerhet ökar.

För att industrin ska komma till nästa 
nivå i utvecklingen anser jag att det 
krävs en lösning som underlättar pla-
nering, ökar kommunikation mellan 
inblandade aktörer och ge möjlighet 
till att utvärdera ett parkdesignför-
slag innan man sätter sig i en pistma-
skin.

Att göra CAD ritningar är i sig själv 
ett yrke som kräver utbildning och 
tid för att bli kompetent. Idag kan en 
parkdesigner lära sig dessa kunska-
per men det tar tid ifrån det arbete 
de är bäst på.

Parkdesignarens möjligheter att 
skapa 3D modeller med CAD pro-
grambegränsas p.g.a. komplexitet 
och tid.

En lösning som stödjer parkdesigna-
rens befintlig erfarenhet och känsla 
för hur hopp ska formges är mycket 
fördelaktig.

Kriterier för ett lyckat projekt
För att försäkra ett bra arbete i projektets sammanhang utgick jag ifrån tre olika 
förbättringskriterier inom parkbygge; effektivitet, säkerhet och kreativitet.

Effektivitet handlar om kostnaderna för att skapa och underhålla en bra park. 
Driftskostnaderna för att köra en pistmaskin är väldigt höga. De flesta moderna 
skidanläggningarna idag sprutar snö under säsongen och där innebär också höga 
kostnader. Kan man effektivisera detta arbete? I stora anläggningar gräver man ut 
grundformerna för en park redan under sommarmånaderna och det är en lösning 
på hur man bättre kan utnyttja tid och snö under vintern.

Säkerhet handlar om hur man kan arbeta med en parkmiljö och tillverkning av ter-
rängparker för att öka säkerheten och minska skaderisken hos åkare eller de som 
jobbar i parken. Idag finns det fortfarande ingen lagstiftning kring hur dimensio-
nerna av hopp ska vara eller om hur de ska byggas utan bara riktlinjer.

Kreativitet handlar om hur man kan införa nya eller förbättra de tillgängliga verk-
tygen åt parkdesigners. Under begränsningarna av tid, kostnader och tillgänglig 
snömängd har man inte särskilt mycket utrymme för att ta ut svängarna i en nor-
mal park. Inom produktutveckling idag har man enkla verktyg och metoder som 
skum- och lermodeller som produktdesigners kan använda för att skapa prototy-
per innan produkten tillverkas. Kan denna process överföras till parkbygge?

VARFÖR BYGGA EN 
TERRÄNGPARK?

PROBLEMOMRÅDET PROBLEMET IDAG
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Idag ser vi en snabb utveckling inom 
digital 3D tillverkningsteknik. Detta 
omfattar allt från 3D- skrivare i hem-
mamiljö till datorstyrda fräsmaskiner 
och maskinstyrning inom byggindu-
strin.

Maskinstyrning ger möjlighet till att 
styra fysiska maskiner som gräv- el-
ler pistmaskiner utifrån en 3D modell 
som är kopplad till en datormodell 
av miljön (t.ex. in 3D inläsning av en 
skidbacke)

Genom att tillämpa maskinstyrning 
inom byggindustrin har konstruktion 
blivit effektivare och det är enklare 
att beräkna kostnader. 

3D data från ritningar och modeller 
kommuniceras mellan sensorer på 
maskinen och kan ge information om 
precis hur man ska köra maskinen.

Maskinstyrning som ett verktyg inom 
terrängparkutveckling

Maskinstyrning utnyttjas redan idag 
inom skidanläggningar för att hålla 
koll på snödjupet. En 3D modell av 
backen från sommaren jämförs vid 
pistmaskinens position för att ge 
noggrann data om snödjupet.

Då tekniken blir vanligare och billi-
gare kommer den att kunna tillämpas 
mer och mer inom konstruktion av 
terrängparker. Med denna förändring 
finns det möjlighet för förbättringar 
inom olika faser av tillverkningspro-
cessen av terrängparker.

Teknik som kan stödja en lösning:

MASKINSTYRNING

Hur ska nya pistmaskiner bäst utnytt-
ja denna teknik? Hur ska snötillverk-
ning anpassas för att utnyttja de nya 
produktionsmetoderna? 

I design- och planeringsfasen finns 
också möjlighet till utveckling. Hur 
ritar man, testar och får in dessa 3D 
modeller som krävs för att bygga 
upp parkerna?      
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Arbetet fokuserar på att göra ett 
enkelt och intuitivt skissverktyg 
som kan användas för att skapa 3D 
former som senare kan byggas med 
hjälp av maskin styrning.

IDAG

UTVECKLING

FOKUS-
OMRÅDE

ENKLARE 
SKISSAR

SKISSVERKTYG

PISTMASKIN

PISTMASKIN

RESULTAT

RESULTAT

BEFINTLIGA VERKTYG 
ÄR INTE OPTIMALA FÖR 
TERRÄNGPARKBYGGE 
OCH GER INTE EXAKT 

POSITIONSINFORMATION 
ELLER DETALJER

SNÖTILLVERKNING, 
BENSINKOSTNAD, AR-

BETSKOSTNAD

OUTPUT ÄR EN 3D 
MODELL SOM KAN 

ANVÄNDAS AV 
EN PISTMASKIN I 

MASKINSTYRNING

EFFEKTIVARE KÖRNING 
OCH BERÄKNING AV 

RESURSER

$$

$

FOKUS OMRÅDE
Effektivitet i detta sammanhang 
omfattar produktens kapacitet att 
minska den totala utvecklingskostna-
den. Dessutom visas hänsyn till pro-
dukternas medvetenhet kring säker-
het, hållbarhet och andra väsentliga 
delar i utvecklingsprocessen.

LÖSNINGENS 
PLACERING:

IMPRODUKTIV 
SOM 

SKISSVERKTYG

PISTMASKIN
PROJEKTETS MÅL

TRADITIONELLA 
FYSISKA MODELLER

2D SKISSER

TANGENTBORD & MUS

EFFEKTIV
 SOM 

SKISSVERKTYG

ABSTRAKT 
ARBETSSÄTT

INTUITIVT 
ARBETSSÄTT
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Problemställning:

Hur ska en produkt 
gestaltas som gör det 
enklare och mer intuitivt 
för parkdesigners att skapa 
3D former som senare 
kan byggas med hjälp av 
maskinstyrningstekniker?

PRODUKTION AV 
TERRÄNGPARK 
MED HJÄLP AV 

MASKINSTYRNING

3D MODELL PÅ 
TERRÄNGPARK

3D SKISSVERKTYG
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RESEARCH
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Fokus i projektet är på användaren, 
en terrängparkdesigner, som har 
ansvar för planering och skapande 
fasen av en terräng park. Lösningen 
ska däremot kunna fungera i ett 
system där uppgifter och ansvar 
ofta delas av olika personer vid olika 
tidspunkter. 

Därmed var det viktigt att definiera 
huvudaktörerna i processen och först 
analysera arbetsprocessen och inter-
aktioner mellan dessa och terräng-
parkdesignern. 

Detta ger bättre möjlighet till att 
utveckla en hållbar lösning som tar 
hänsyn till de långsiktiga kraven som 
rör en skidverksamhet.
 

AKTÖRERNA

Skidanläggningen - De personer 
som driver en skidanläggning, 
med fokus på de som har ansvar 
för terrängparksområdet, under-
håll och snöläggningen vid detta 
område.

Parkdesignern - Parkdesignern 
eller teamet som designar ter-
rängparken och bestämmer hur 
hoppen ska se ut. Bygger även 
terrängparker med pistmaskiner.

Åkarna - Avser inom projektet 
Skid- och Snowboardåkare som 
utnyttjar en terrängpark.

ANVÄNDAREN

AKTÖR

AKTÖR
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Projektet inleddes med besök på ar-
betsplatsen för parkedesignern. Hur 
såg miljön ut? Hur gick det till då en 
terrängpark skulle planeras? Mycket 
av tiden som parkdesignern kan 
ägna åt parkdesign idag är beroende 
på externa faktorer såsom mekanisk 
utrustning; fungerar pistmaskinen 
idag? Samt väder- och klimatförhål-
lande; är det kallt nog att tillverka 
snö idag?

Syftet här var att samla information 
kring hur arbetsflödet för en terräng-
parkdesigner såg ut. Vilka begräns-
ningar fanns som kunde påverka 
arbetet och dokumentation av hela 
flödet för att sedan analysera och 
se om det fanns punkter som kunde 
förbättras.

Det som dokumenterades mest här 
var planering och förberedande, 
samt produktionsfasen. Det är väl-
digt olika från designer till designer 
och genom observationerna blev det 
tydligt att det inte finns några hårda 
fasta regler kring hur man ska bygga 
en terrängpark.

OBSERVATIONER

Med identifiering av huvud aktörerna 
i projektet inleddes intervjuer med 
användarna. Syftet i detta stadiet var 
att få en helhetsbild över processen 
att bygga en terrängpark. 

Det var väsentligt att kunna prata 
med alla tre aktörer (skidanläggning-
arna, parkdesignern, åkare) även om 
produktlösning var inriktad till park-
designern som användare. Verktyget 
skulle behöva kommuniceras över 
dessa gränser och det var därmed 
viktigt att se hela processen.

INTERVJU

Genom att utforma en enkät kunde 
användaren ge svar utifrån specifika 
frågeställningar och problemområde. 
Enkäten delades ut till skidanlägg-
ningar, parkdesignern och åkarna 
men innehöll nästan exakt samma 
frågor. Att jobba på detta vis möj-
liggör alla aktörerna att komma åt 
problemet från sitt eget perspektiv. 

Om möjligt gjordes enkäterna till-
sammans med användaren. Målet 
med detta var att få ytterligare bak-
grundsinformation kring problemen 
och förtydliga de svar som inte alltid 
är möjliga inom ramen för en enkät. 
Detta leder till ökad kvalitetsnivå på 
bekostnad av kvantitet, de antal som 
fick besvara enkäten.

Enkäten utformades för att kunna 

ENKÄT
INSAMLINGSMETODER

SKIDANLÄGGNING PARKDESIGNER

FRÅGA

SVAR

göras utan stöd. Utformningen gjor-
des på det viset att jag hade en del 
kärnfrågor till både parkdesigners 
och skidanläggningarna. Genom att 
anpassa frågan till de båda målgrup-
perna ville jag få ett mångsidigt svar 
på varje fråga.
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AKTIVITET SKER 
FÖRE OCH EFTER 
SÄSONGEN

Att driva en skidanläggning slutar 
inte då backen stängs för säsongen. 
En hel del arbete genomförs under 
sommarmånadarna, inte minst förbe-
redelserna inför kommande säsong. 
Från parkdesignerns perspektiv så är 
det önskvärt att komma till backen 
säsongen innan för att undersöka 
eventuella befintliga terrängparker, 
intressanta områden, farliga platser, 
flödet genom parken, osv.

Dessutom vill man gärna vara på 
plats under sommartid då backen är 
snöfri. Då har parkdesignern möjlig-
het till att åtgärda eventuella pro-
blem i terrängen på ett relativt billigt 
sätt. Många mindre problem är lätta 
att åtgärda då backen är snöfri men 
som skulle kunna orsaka stora kost-
nader under vintertid.

Detta är ju inte alltid fallet och det 
är inte ovanligt att parkdesignern 
får komma till anläggningen i bör-
jan av den säsong då parken ska 
byggas. Detta är tyvärr p.g.a kom-
munikations- och kunskapsbrist. 
Parkdesignerns möjlighet att jobba 
effektivt försämras ju kortare tid den 
har att jobba. Att få in parkdesignern 
tidigare i processen kan spara skid-
anläggningen pengar i längden och 
öka effektiviteten av parkdesignerns 
arbete.

VÅR SOMMAR VINTER

NÄR
FÖRSTA 

KONTAKT

BÄSTA TIDEN: KAN UNDERSÖKA 
BEFINTLIG TERRÄNGPARK/MILJÖ

BRA TID: KAN UNDERSÖKA 
TERRÄNGEN OCH ÅTGÄRDA 
PROBLEM SOM SPARAR TID/

PENGAR UNDER VINTERN

VAD
BESÖK I BACKEN. HUR SER 

DET UT IDAG MED EV. PARKER/
SNÖLÄGE/MILJÖ

BESÖK I BACKEN. UNDERSÖKA 
EV. PROBLEM I MARKEN

BESÖK I BACKEN UNDER 
SNÖLÄGGNING

BYGGA 
TERRÄNGPARKEN UNDERHÅLL

SÄMST TID FÖR EN FÖRSTA 
KONTAKT: TIDSBEGRÄNSAD, 

FÖR SENT ATT ÅTGÄRDA 
MARKPROBLEM. SNÖ KAN FINNAS 

REDAN OCH EV. PÅ FEL PLATS. 
KOSTAR MER TID OCH PENGAR 

ATT RÄTTA TILL

HUR ÅKA SNOWBOARD/PISTMASKIN/
SKOTER

TILL FOTS, FYRHJULING. BILDER 
(KAMERA) SKISSER (PAPPER 
& PENNA) BILDER (GOOGLE 

EARTH)

TILL FOTS, FYRHJULING, SKOTER KÖR PISTMASKIN, 
GRÄVMASKIN, 

HANDVERKTYG

KÖR PISTMASKIN, 
GRÄVMASKIN, 

HANDVERKTYG

VARFÖR
HUR GÖRS DET NU? VAD ÄR 
BEFINTLIGA MÅL/TANKAR? 
FRÅGOR KRING TIDIGARE 

PROBLEM.

PLANERING: FINNS PROBLEM 
SOM KRÄVER MARKARBETE 

INNAN SÄSONGEN? KAN SPARA 
PENGAR UNDER VINTERN.

VIKTIG ATT SNÖN HAMNAR 
PÅ RÄTT PLATS FÖR ATT 

SPARA TID/PENGAR UNDER 
KONSTRUKTION

KONSTRUKTION AV 
PARKEN

HÅLLA PARKEN FIN 
OCH SÄKER

AKTIVITETSANALYS 
ÖVER ÅRET
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SOM
MAR

VIN
TERPARKPARK

SA

PD

ÅK

RÖJNING

RÖJNING

GRÄVNING

MARKARBETE
(STENAR)

UNDERHÅLL 
LIFTUTRUSTNING

SNÖTILLVERKNING

SCHAKTA 
SNÖ

FORMA HOPP

TESTA HOPP

UNDERHÅLL AV
HOPP 

(PISTMASKIN)

UNDERHÅLL AV
HOPP 

(HANDVERKTYG)

PLANERING 
INFÖR KOM-
MANDE PARK

PLANERING 
INFÖR KOM-
MANDE PARK

KOMMUNIKATION
AV PARK IDÉ

UNDERSÖKA 
FART

PARK

DELAT ANSVAR

Det är tydligt att det inom industrin 
ofta sker utbyte av uppgifter mellan 
de olika aktörerna. Här krävs också 
god kommunikation för att effektivi-
sera och öka kvalitén på arbetet.

Arbetsmängden är mycket beroende 
av förhållandena. Det kan bli mycket 
på en gång eller ingenting.

I följande diagram illustreras hur ar-
betet kring en terräng park delas upp 
bland de olika aktörerna samt hur de 
påverkar varandra, hur viktigt det är 
att alla delar samma mål och vision 
för parkens framgång.

ÅK - Åkare
PD - Parkdesigner
SA - Skidanläggning

AV
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En av de största kostnaderna för 
en skidanläggning är tillverkning av 
konstsnö under säsongen. En an-
läggning i Sälen kan lägga ca. 150 
till 200 000 m3 snö varje dag under 
säsongen med en kostnad på ca 5kr 
per kubikmeter.

En lösning som utnyttjar maskin-
styrning har inte bara möjlighet att 
minska snötillverkningskostnaderna 
utan även  ge en tydligare redovis-
ning över precis hur mycket det ska 
kosta och var pengar kan sparas.

SNÖTILLVERKNING

M3850 000

140 000

MINDRE ANLÄGGNING

5kr
per M3

STÖRRE ANLÄGGNING

KOSTNADER

En annan stor kostnad är den tiden 
man kör pistmaskin. Det omfattar 
tiden man schacktar snö fram och 
tillbaka. Formning av hopp, och un-
derhållsfasen.

Det som kan påverka kostnaden un-
der dessa olika faser:

KÖRTID

14 000kr

Schakta
Snön tillverkas på fel plats och ska 
flyttas till en ny plats

Forma
Idag så sker största delen av form-
givningsarbete med hjälp av pistma-
skinen. 

Underhållsfasen
Varje hopp ska underhållas helst 
varje dag efter åkning. De som oftast 
pistar hoppen är inte de som är in-
satta om parkbygge och då vill man 
att det ska bli så lätt som möjligt för 
alla maskinförare att kunna under-
hålla terrängparken.

Parken ska kunna pistas så smidigt 
som möjligt och undvika onödiga 
backningar och vändningar med 
maskinen.

M3
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Parken byggs uppifrån och ner om 
man vill kunna jobba effektivt med 
hur man styr farten. Om man byg-
ger första hoppen längst upp då vet 
man ungefär hur mycket fart man 
har in till nästa och om man behöver 
bromsa åkarna (bygga ett hopp med 
högt kick eller liknande) eller öka på 
farten. Det är en viktig del av en bra 
terräng park anser jag och farten 
bör därmed räknas som en resurs i 
parkbygge.

Studier och matematiska modeller 
som används för att bygga system 
kan ge stöd till parkdesignern då 
beslut ska fattas om position och 
storlek på hoppet.

SÄKERHET

Om inte parken sköts på rätt sätt kan 
hoppens form ändras och bli min-
dre och mindre säkra. Detta beror 
på oerfarna maskinförare som har 
uppgiften att underhålla parken men 
har inte fått nog med information om 
hur det kan skötas. Parkdesignerns 
ursprungliga former försvinner.

ÖVER SÄSONGEN 
KAN SNÖ SAMLAS 

PÅ HOPPET SOM SKA 
PISTAS, OFTA AV 

DEN SOM INTE ÄR 
PARKDESIGNER.

FINT HOPP MED 
SÄKRA OCH FINA 

DIMENSIONER BYGGD 
AV EN ERFAREN 
PARKDESIGNER

UTAN RÄTT STÖD OCH 
KUNSKAP OM HUR FORMEN 
SKA SKÖTAS KAN HOPPET 

FÖRSÄMRAS ÖVER TID 
(FLAKARE KICK, LANDNING, 

O.S.V.)

\ 17  / 52 \



Användarens livsstil kan beskrivas 
som en god blandning av lek och ar-
bete. Sommar som vinter vill använ-
daren gärna vara på plats utomhus 
och eftersom mycket av arbetet är 
beroende på klimat och väder så är 
det ofta intensiva arbetspass samt en 
intensiv fritid. Gränsen mellan arbete 
och fritid är ibland svår att pricka.

ANVÄNDAREN
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ANVÄNDARENS 
MILJÖ OCH 
VERKTYG

Användaren befinner sig i en del 
miljöer som kan öka krav på en pro-
duktlösning.

Från damm och sommarvärme till 
kyla och hårda stötar måste lösning-
en kunna tåla användarens arbets-
process året runt.

Idag använder parkdesignern 
främst penna & papper för 
anteckningar. En kamera för att 
fotografera intressanta element. 
Eventuellt använder parkdesig-
nern sig också av teknik såsom 
Google kartor eller liknande för 
att markera ut punkter.

Då dessa verktyg fungerar idag 
krävs förbättrade metoder för att 
anpassa arbetssättet till någon-
ting som kan tillämpas för ma-
skinstyrning.

Resultatet av denna process är 
någonting som parkdesignern 
kan använda för att konstruera 
en terräng park. 

Nästa steget anser jag är att 
förbättra processen så att park-
designerns planeringsfas blir mer 
kommunikativt mot de andra 
aktörerna.

PLANERING

INOMHUS

SOMMAR VINTER

GRÄVMASKIN FYRHJULING UT & GÅ

HANDVERKTYG FOTOGRAFIPAPPER & 
PENNA

PAPPER & 
PENNA

KARTOR

GRÄVMASKIN FYRHJULING UT & GÅ

HANDVERKTYG FOTOGRAFI

DATOR

PAPPER & 
PENNA

Att kunna utöka arbetsplatsen yt-
terliggare genom att utveckla en 
lösning som kan användas hemifrån, 
eller på kontoret, är också ett önske-
mål.

PAPPER & PENNA: 
2D SKISSAR OCH 
ANTECKNINGAR

KAMERA: 
FOTOGRAFERA 
INTERESSANTA 
OBJEKT ELLER 

DELAR AV BACKEN

GOOGLE KARTOR: 
ATT FÅ ETT NYTT 
PERSPEKTIV PÅ 
FALLINJER OCH 
SAKER SOM KAN 

UPPFATTAS BÄTTRE 
UPPIFRÅN.
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Den första tydliga gruppering av 
koncept kom fram tidigt i idégene-
reringsfasen. Dessa var två grupper 
som omfattade mer eller mindre de 
två största uppdelningar i hur en 
parkdesigner kan jobba idag med 
planeringsfasen av en terrängpark 
och kallas för ‘miljön i verktyget’ och 
‘verktyget i miljön’ 

Miljön i verktyget handlar om att 
man kan fånga miljön via inläsnings-
metoder som t.ex. 3D scanning och 
visa upp det för terrängparksdesig-
nern genom en fysisk produktlösning 
på ett sätt som är lätt att fatta och 
ger relevant information. 

MILJÖN I VERKTYGET / 
VERKTYGET I MILJÖN

WORKSHOP 1

Syftet med workshop 1 var att 
undersöka de två första koncept 
uppdelningar; ‘miljön i verktyget’ 
och ‘verktyget i miljön’. Målet här var 
att utnyttja en kreativ metod för att 
släppa förutfattade begrepp om vad 
som är rimligt eller möjligt inom en 
viss miljö.

Denna workshop genomfördes med 
deltagare som inte var insatta i äm-
net för att få insikter och synpunkter 
som inte är påverkade av begräns-
ningar inom industrin idag.

Resultatet efter workshop 1 var att 
de flesta interaktioner/fördelar med 
att vara med i den fysiska miljön 
handlade om insamlingsmetoder. Att 
uppleva, känna, se detaljer, o.s.v. 

Däremot handlade de flesta fördelar 
med en produktlösning om tillämp-

PD

IDÉGENERERING

Verktyget i miljön går ut på att en 
produktlösning skulle kunna tas ut 
i den miljön där terrängparksdesig-
nern ska arbeta. Vad ställs då för 
krav på produkten och hur kan den 
hjälpa användaren i denna kontext?

Dessa två har sina egna för- och 
nackdelar. Pengar skulle kunna spa-
ras om parkdesignern kunde jobba 
mer hemifrån eller inte behöva ta sig 
till anläggningen lika ofta. Däremot 
får man en mycket bättre bild av 
miljön om man åker dit och utforska 
på plats.

Hur ska produkten då utformas?

MILJÖN I 
VERKTYGET

VERKTYGET I 
MILJÖN

UTMANINGAR UTMANINGAR

FÅ IN KÄNSLAN, MILJÖN, 
DETALJ I ANNAN MILJÖ

EN LÖSNING SOM TÅL MILJÖN 
OCH ARBETET

+ MINSKADE KOSTNADER

- SÄMRE KÄNSLA FÖR MILJÖN/SAMMANHANGET

+ MAN ÄR DÄR

- ÖKAT KRAV PÅ PRODUKTENS TÅLIGHET

MILJÖN I VERKTYGET / 
VERKTYGET I MILJÖN

ning av idéer i miljön. Dvs att park-
designern förmåga att uttrycka och 
tillämpa sina idéer skulle kunna ökas 
med hjälp av en produktlösningen.

Det som jag drog som slutsats 
utifrån deltagarnas upplevelser och 
kommentarer var att upplevelsen av 
miljön anses fortfarande bäst då man 
är på plats. 

Däremot finns det mycket utrymme 
för förbättring inom tillämpnings-
fasen. Därmed inriktar jag projektet 
mot en produktlösning som kan 
förbättra parkdesignerns förmåga att 
tillämpa sina kunskaper mot miljön.

Eftersom det är just inom tillämp-
ningsfasen där en produktlösning 
lönar sig bäst har jag valt att basera 
min konceptgenerering kring dessa 
tre uppdelningar.
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Med referens till en aktivitetsanalys 
över hur parkdesignern arbetar med 
designprocessen kan man dela upp 
tillämpningsfasen ytterligare i tre 
diskreta faser: markera, forma och 
kommunicera.

Markera
 
Produkten ska kunna användas för 
att markera ut på en befintlig 3D 
karta (med höjddata). Viktig informa-
tion som t.ex. farliga områden och 
positionen av hopp och landnings-
område ska kunna markeras på ett 
intuitivt och smidigt sätt. 

Genom diskussion med samarbets-
partnern (scanlaser.se) har jag fått se 
vilka produkter som möjliggör detta 
idag. Att kunna koordinatsätta på en 
befintlig 3D karta är inte svårt idag 
och det finns en mängd bärbara GPS 
mottagare som kan göra det inom 
rimlig felmarginal.

723342.32423423

723342.42332523
KICK

LANDNING

Forma

Målet är att komma fram till den 
metod som bäst lämpar sig för en 
parkdesigner och yrket. Vissa proto-
typer går ut på att parkdesignern ska 
fysiskt ändra miljön som på ett eller 
annat sätt ‘projiceras’ på en yta.

Mina uppfattningar är att det är inte 
helt orimligt att en skidanläggning, 
eller parkdesignern själv ska kunna 
ha tillgång till en 3D skrivare för att 
kunna genomföra detta.

Lösningen ska vara ett intuitivt sätt 
som tillvarata parkdesignerns kun-
skap om parkbygge och inte begrän-
sar.

Kommunicera

Kommunikation i terrängparkdesign 
sammanhang handlar om att kom-
municera parkdesignerens mål till de 
andra aktörerna och även få åter-
koppling och feedback lättare från 
de andra aktörerna.

I många fall uppstår misstag och 
problem i terrängparkbygge p.g.a. 
kommunikationssvårigheter.

Mycket av det som är kostnadsbe-
räkningar skulle effektiviseras om 
det fanns ett sätt för parkdesignern 
att tydligt redovisa för anläggningen 
deras mål.
 

TILLÄMPNINGSFASEN

Den arbetsmiljö som produkten ut-
sätts för idag är inte heller långt ifrån 
vad som kan förväntas under park-
designerns arbetsdag. Produkten tål 
dessutom kyla ner till -30 grader. 

Fördelen i ett arbetsflöde är om 
parkdesignern ska göra förändringar 
eller lägga till punkter på den befint-
liga 3D kartan. Frågan är däremot 
om en så noggrann lösning behövs 
för parkdesignerns syfte. 

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

5000

0.35

574.8
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Denna workshop fokuserade på att 
utvärdera olika metoder inom ’For-
ma’ fasen.

Vad tyckte parkdesignern om att 
forma med lera? Hur skulle det bli att 
se hela backen med hopp placerade 
genom en projektionsteknik? 

WORKSHOP 2

FORMA: TEKNIK, METODER & 
INFORMATION

Konceptgenereringen hölls ändå fritt 
oavsett att jag har vid detta laget 
valt att koncentrera mig framför allt 
på forma fasen i parkdesignproces-
sen. Detta var för att få in så många 
förslag som möjligt som kan påverka 
eller leda till koncept idéer som se-
nare kan tas in i ett färdigt koncept.

Koncepten grupperades i en matris 
med markera, forma och kommuni-
cera för att redan från början kunna 
se vilka koncept skulle bli mest rele-
vant för projektet arbetet,

Efter gruppering utifrån projektets 
förutbestämda fokusområde och 
krav från miljön, ekonomiska förut-
sättningar och krav från använda-
ren kunde jag få grund till tre olika 
konceptinriktningar som jag kunde 
presentera och utvärdera hos använ-
daren.

IDÉGENERERING 
KRING MARKERA, 
FORMA & 
KOMMUNICERA

Under processen kunde jag dess-
utom se vilka förslag som kunde slås 
ihop. T.ex. ett alternativ att kunna 
titta genom solglasögon och få en 
projicering av parken är ett använd-
bart koncept men som även är möj-
ligt att bygga in i andra koncept.

Efter gallringen återstod tre koncept 
idéer; en fast-fysisk yta som park-
designern kunde modellera på och 
interagera med direkt, fysisk. En rör-
lig yta som ändrade och betedde sig 
som den riktiga lutningen i backen 
och parkdesignern kunde ändra allt 
för hand och se en fysisk representa-
tion av hur den delen såg ut och ett 
grafisk gränssnitt som skulle bli en 
del av en skärmbaseradlösning.

Ett annat mål var att förstå vilken 
och hur mycket information parkde-
signern behövde för att kunna börja 
’forma’ fasen.
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Som tidigare nämnts är terrängpark-
design ett hantverk och därmed har 
alla terrängparkdesigner ett eget sätt 
att jobba. Vid detta laget i projektet 
hade jag en god bild av vilka krav 
användaren hade på processen och 
miljön men ännu inte en klar och tyd-
lig bild av hur det skulle förenas via 
en produkt lösning inom parkdesig-
nerns egen process på bästa sätt.

För att lösa detta framställde jag tre 
enskilda konceptförslag utifrån det 
som jag ansåg vara tre tydliga och 
eventuella riktningar på hur parkde-
signern skulle kunna arbeta.

Målet var att sedan träffa använda-
ren och gruppera de för- och nack-
delarna med alla förslag och se om 
det kunde bli ett koncept med stor 
potential.

UTVECKLING AV 
KONCEPTFÖRSLAG
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Detta koncept kallas för ‘Interaktiv 
yta’ och går ut på att det är en fysisk 
modell av backen som kan förändras 
eller påverkas med händerna,

Ytan skulle kunna ta form utifrån 3D 
data som en inläsning av en skid-
backe eller lutning vid en viss plats.

Parkdesignern kan också påverka 
ytan genom att trycka eller dra på 
ytan. Dessa förändringar skulle kunna 
föras in i modellen igen och därmed 
bygga upp en slutform.

Grunden till detta konceptet var att 
undersöka om inte det fanns ett mer 
intuitivt sätt för parkdesignern att 
forma hopp och arbeta med miljön.

KONCEPTFÖRSLAG 1:

INTERAKTIV YTA

KONCEPTFÖRSLAG 2:

PRODUKTANPASSNING

Detta konceptförslag utgick ifrån att 
en eventuell lösning kunde utvecklas 
på en befintlig produkt (som en pek-
skärm dator) men krävde anpassning 
till användarens miljö och arbetspro-
cess.

Detta kunde vara t.ex. i form av ett 
bärsystem som skyddar och gör en 
pekdator tillgänglig för användaren 
då den behövdes mest.

Grunden till detta koncept var att un-
dersöka hur man kan utnyttja befint-
liga produkter för att lösa problemet.
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Konceptförslag 1 var en skärmbase-
rad lösning som ger parkdesignern 
möjlighet att skissa hopp i 2D och få 
ut 3D modeller som kan tillverkas.

Idén är att arbetet blir mer plats 
oberoende då man kan jobba he-
mifrån med verklig data om lutning 
och backen, eller i backen då man 
ska använda sig av augmenterade 
verklighet för att se hur idéer ser ut 
genom skärmen. 

Grunden till detta koncept är att un-
dersöka om en förenklad, 2D bygg-
teknik som är nästan schematiskt kan 
användas av parkdesignern för att 
designa.

Hur vill 
användaren  

skapa formerna?

Vad behöver 
användaren för 

feedback?

Hur vill 
användaren  se 

informationen ?

KONCEPTFÖRSLAG 3:

SKÄRMBASERAD FORMGIVNING

500

500

500

UT

IN 20m/s

24m/s

EXPERT

MEDEL

NYBÖRJARE

500

UPPIFRÅN OVERLAY VOLYM

3D VY NIVÅ FART

Utvärderingen av dessa gjordes 
tillsammans med en parkdesigner, en 
driftsansvarig på en stor anläggning 
och en expert inom GPS och maskin-
styrning.

Det som tycktes vara mest lovande 
var en skärmbaserad lösning som 
kunde integreras i befintliga produk-
ter, helst någonting som parkdesig-
nern redan äger som en mobiltelefon 
eller pekdator.

Att kunna byta snabbt mellan vyer 
och få ut relevant information (lut-
ning, fart, volymer, osv) var högt 
prioriterat och rådata som siffror ska 
aldrig underskattas.

Den fysiska interaktionen uppskatta-
des minst. Den tydligaste nackdelen 
var att den inte alls var portabel. 

Dessutom så ansågs många av för-
delarna; att visa en fysisk modell för 
anläggning, se lutning av en backe 
i fysisk form, redan uppnåbart med 
andra lösningar som gav ut en 3D 
modell. Dvs. att det finns många 
fördelar med att kunna få en fysisk 
modell, men många nackdelar med 
att behöva forma med en fysisk en-
het.

Koncepten utvärderades dessutom 
emot funktionslistan för produkten 
som finns som bilaga.

Det som kom fram mer i denna 
utvärdering är att det inte finns lika 
tydliga gränser mellan att forma och 
att markera, utan de två påverkar 
varandra. Att markera ut punkter är 
bara första steget i formgivningspro-
cessen.

UTVÄRDERING AV 
KONCEPTFÖRSLAG
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PASSAR ANVÄNDARENS LIVSTIL

MINDRE ATT KÖPA IN

KAN ANVÄNDAS LÄTT HEMMA

LÖSNING KAN TILLÄMPAS ENKLA-
RE PÅ ANDRA OMRÅDEN

ÖPPNAR UPP/GÖR ARBETET MER 
TILLGÄNGLIGT FÖR EN STÖRRE 
GRUPP

MILJÖANPASSNING SKÖTS AV AN-
DRA PRODUKTER (T.EX. FODRA-
LER)

BYGGT FÖR MILJÖN 

DYRARE INKÖP

MER KONKURRENS MOT BEFINT-
LIGA PRODUKTER

LITE FÖR KRAFTFULL FÖR AN-
VÄNDARENS BEHOV

SMIDIGT MED ALLT-I-ETT

ALLT-I-ETT 
LÖSNING

MODULÄR 
LÖSNING

En adapter för en skärmenhet 

som kunde ge möjlighet till att 

använda befintliga produkter.

En hellhetslösning med inbyggd 

GPS och skärm som liknar befint-

liga produkter idag.

JÄMFÖRELSE AV 
KONCEPT ALTERNATIV 
FÖR EN SKÄRMBASERAD 
LÖSNING

Genom att börja teknikundersökning 
kan jag utforska möjligheterna för en 
skärmbaserade lösning.

Med inspiration från modern skärm-
teknik utforskade jag vikbara, flexi-
bla och variationer på traditionella 
lösningar.

Då konceptet valdes och skissarbetet 
påbörjades framkom ytterligare al-
ternativ på hur en lämplig lösningen 
skulle kunna gestaltas. 

De två tydligaste alternativen blev 
mellan en allt-i-ett lösning och att 
utgå ifrån befintliga skärmenheter 
och öka deras kapacitet med en 
kompletterande produkt.

IDÉGENERERING KRING 
EN SKÄRMBASERAD 
LÖSNING
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ENHETENS 
FUNKTIONER

Då en produktriktning som var ett 
komplement till befintliga produkter 
ansågs vara bäst definierades projek-
tets funktions lista för att reflektera 
detta.

En ny, mer fokuserade lista satte 
prioritet på den fysiska produktens 
möjlighet att med enkelhet markera 
ut punkterna i backen för att bear-
beta på en skärmbaserad lösning.

Detta är en beteendedriven process 
då utformning är grundade i en funk-
tionsanalys.
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I projektet har jag valt att förhålla 
mig till de befintliga dimensionerna 
på de komponenter som finns att 
köpa idag.

De viktigaste komponenterna för att 
enheten ska fungera optimalt är:

GNSS mottagare
En teknik som liknar GPS som kan ge 
mm noggranhet . I detta fall har det 
bestämts att en noggrannhet med 
en felmarginal på 10-15cm bedöms 
acceptabel med tanke på hur miljön 
kan förändras.

GNSS teknik, som all teknik, håller på 
bli mindre, billigare och mer tillgäng-
lig.

Laddningsbar Li-ion batteri
Ett batteri som kan laddas via Mi-
croUSB sladd.

Bluetooth komponent
För kommunikation mellan olika 
enheter.

TEKNIK

Uppskattning på individuella komponen-
terna (i millemeter)

Tillgänglighet till 3D kartor

Tidigare har man fått läsa in en miljö 
själv eller anlita ett företag. Idag på-
går ett projekt hos lantmäteriet som 
har som mål att läsa in hela Sveriges 
topografi i form av digital höjddata. 
Detta ska finnas tillgänglig för till 
t.ex. skidanläggningar och terräng-
parksdesigners och kommer att vara 
betydligt billigare än att läsa in själv. 
Felmarginalen ligger också inom rim-
lig nivå för terrängparksdesign.

Uppskattning på ungeför hur liten 
slutprodukten kan göras (i millemeter). \ 30  / 52 \



PRECISION

STABILITY
ENVIRONMENT

CHARACTER

FOCUS

VÄRDEORD

FORM 
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GRUNDFORMEN

- FEELS LESS SOLID AS A BASE 
UNIT. 
- LOOKS UNWORKED AS A 
PRODUCT FORM. 
- LACKS ENVIROMENT AND 
FEELING OF DURABILITY.

+ APPEARS SMALLER THAN 
FORMS WITH LESS SIDES.

- MORE COPLEX THAN FORMS 
WITH LESS SIDES.

- LESS STABLE AS A FORM. NO 
PARALLELL LINES.

- LOTS OF SIDES BUT STILL 
QUITE BOXY.

+ MORE STABLE FORM WITH 
PARALLELL LINES.

- FEELS LARGER DUE TO SUR-
FACE AREA AND LARGE SIDE 
LENGTHS.
 
- APPEARS STRAIGHT AND 
BOXY FROM SOME ANGLES.

+ MORE STABLE FORM WITH 
PARALLELL LINES.

STABILITY ENVIRONMENT, CHARAC-
TER.

OTHER ORIENTATIONS, DIRECTIONAL 
FORM CHOSEN BY OBSERVER.

CAN BE USED TO GIVE DIRECTION TO 
THE VERTICAL.

FOCUS, STABILITY, PRECI-
SION.

FOCUS, ENVIRONMENT. FOCUS, STABILITY, CHAR-
ACTER, ENVIRONMENT.

 CHARACTER, ENVIRON-
MENT, PRECISION.

ENVIRONMENT, FOCUS, 
STABILITY, PRESCISION.

CHOSEN FORM - BUILD A 
STABLE BASE FORM AND 
AND MORE DYNAMICS 
WITH GRAPHICLA AND SUR-
FACE TREATMENT LATER.

MORE STABLE, LARGER 
FORM, BOXY.

LESS STABLE, NEATER FORM, 
DYNAMIC.

Utvecklingen av grundformen drevs 
främst av värdeorden. Antalet sidor 
kunde spela en stor roll i hur formen 
upplevdes i miljön och hur den för-
håller sig till värdeorden.

Formen skulle helst vara symmetrisk 
och visa att den hade en uppfattning 
om sin egen miljö. Det tycker jag 
kan uppnås genom att välja en form 
med många sidor som tittar ‘ut’ runt 
omkring produkten.

Från triangeln till cirkeln fanns det 
former som visade denna egenskap. 
Triangeln hade alldeles för få sidor 
och därmed kändes mindre respon-

siv till dess miljö. Cirkeln å andra si-
dan visar en form som har så många 
sidor att den upplevs som cirkulär.

För många sidor minskade känslan 
av accuracy och prescicion.

Den optimala mängden sidor låg 
kring 6 eller 7. Beslutet fattades 
utifrån att den sexsidiga formen hade 
linjer som låg parallella med varandra 
och upplevdes mer stabil då den sju-
sidiga upplevdes som vingligare då 
den inte hade några parallella linjer.

En faktor blev dessutom att den sju-
sidiga började närma sig för många 
för att enkelheten skulle förloras då 
t.ex. knapparna skulle placeras på 
sidan.

FORM 
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TOP

CLASSIC ANTENNA

BANANA

FLOWER

6

5

4

2

3

1

COMFORTABLE GRIPP. FINGERS WRAP AROUND. SEING 
THE DEPTH OF THE OBJECT( SLOPING SIDES FROM TOP 
TO BOTTOM) GIVES IT A STABLE LOOK. EASY TO PICK UP 
FROM FLAT.

LESS STABLE LOOKING WHEN MOUNTED. THE LARGER 
CHAMFER GIVES AN INSTABLE LOOK AND THINNER.

LOOKS PICKUPABLE FLAT ON THE GROUND, LOOKS LESS 
STABLE RAISED

BULKY, INELEGANT FORM. STABLE WHEN FLAT AND 
MOUNTED.

INSTABLE FORM, LOOKS THINNER.

INSTABLE FORM, NICE RAISED EDGE WHEN FLAT, INSTA-
BLE LOOKING WHEN MOUNTED.6

5

4

2

3

1

Profilformen utgick också ifrån 
värdeordena. Däremot hade form-
givningen av profilen mer fokus på 
praktiska element som hur produk-
ten skulle ligga på en plan yta, hur 
den skulle upplevas i handen och 
även hur eventuella delar som fästen 
skulle passa in i formen.

PROFILEN

FORM 

Profilen var också en chans att öka 
produktens stabila uttryck. Det blev 
tydligt efter några modeller att rikt-
ningen på profilens lutning påver-
kade huruvida modellellen upplevdes 
som tyngre och stabil eller lättare 
och labil.

FORM & SEMANTIK 
UTVÄRDERING
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MATERIAL, 
KÄNSLA OCH 
FORMSPRÅK

HÅRDA 
VINKLAR

MJUKARE 
MATERIAL

UTOMHUS 
TEKNISK

Materialet skulle vara tåligt och bra 
för utomhusbruk. Formspråket skulle 
spegla detta men ändå uttrycka 
produktens tekniska förmåga och 
noggranhet.

För att uppnå detta valde jag inspi-
ration från produkter där enklare och 
gjutna former möter hårda kantiga 
former samt ett mjukt material som 
gummi.

PRECISION

STABILITY ENVIRONMENT

FOCUS CHARACTER

Ett materialval som kan fungera bra 
för produkten är en kombination av 
ett hårt termoplastisk polyuretan 
(TPU) som ger ett formbart och stöt-
tåligt skal, med en gummerad poly-
karbonat över områden där knappar 
ska placeras och där den är mest 
känslig för att skadas.
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RAL 690-1
R:104 G:194 B:204
C:59 M:0 Y:22 K:0

RAL 870-5
R:89 G:87 B:87
C:58 M:50 Y:48 K:41

Eftersom det är starka kontraster 
mellan användarens miljö från som-

mar till vinter ville jag var säker på 
att effekten höll även under dessa 

olika årstider.

Beslutet fattades och färgen blev en 
ljusare blå som går mot cyan. Denna 

kontra en mörk grå gave den kon-
trasten och karaktären som jag ville 

få utan att produkten blev allt för 
leksaksaktig.

FÄRG

MILJÖ KONTRAST

Målet för färgarbetet var att hitta 
någonting som innehöll karaktärs-
drag från parkdesignerns livstil och 
miljö och få det att fungera ihop med 
ett mer traditionellt mätinstruments 
produktkänsla som ger trovärdighet 
och pålitlighet åt produkten.

PÅLITLIGHET/
MÄTINSTRUMENT/

MILJÖ/LIVSTIL
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Shaper är ett produktkoncept som 
förenar parkdesignerns krav mellan 
det som krävs för att enkelt planera 
och föra in en skissmodell till maskin-
styrning.

Konceptet är tvådelat med en fysisk 
produkt som parkdesignern använ-
der för att markera eller skissa ut 
snabba ytor eller volymer, och en 
mjukvara applikation som parkdesig-
nern använder för att utveckla och 
färdigställa skissarna.

SH PER

\ 37  / 52 \



HUR FUNGERAR DET?

SENARIO:

SKIDANLÄGGNINGEN VILL 
HA EN NY TERRÄNG PARK 
OCH ANLITAR PARKDE-
SIGNERN SOM BOR EN 
LÄNGRE BILFÄRD FRÅN 
ANLÄGGNINGEN

Produktdelen av konceptet Shaper är 
helt enkelt en GPS enhet som kan ge 
en noggrannhet på +/- 15cm. 

Produkten används tillsammans med 
t.ex. en iPad som tar emot dessa 
markeringar och låter parkdesignern 
använda dessa punkter i sina skissar.

ANLÄGGNINGEN SKICKAR 
EN 3D HÖJDKARTA SOM 
HAR SKANNATS IN AV 
LANTMÄTERIET. DENNA 
KARTA INNEHÅLLER EN 3D 
MODELL PÅ BACKEN MED 
FELMARGINAL PÅ 
+/- 10CM.

PARKDESIGNERN 
KOLLAR ÖVER KARTAN 
OCH GÖR NÅGRA ENKLA 
SKISSAR HEMIFRÅN PÅ 
HUR DET KAN SE UT.

PARKDESIGNERN ÅKER 
TILL ANLÄGGNINGEN 
OCH KOLLAR PÅ HUR 
TIDIGA IDÉER SER UT I 
MILJÖN.

PARKDESIGNERN UPP-
TÄCKER NÅGRA PLATSER 
SOM HAR MISSATS OCH 
MARKERAR UT DEM MED 
PRODUKTEN.

MED EN TYDLIG 
3D KARTA KAN 
PARKDESIGNERN OCH 
ANLÄGGNINGEN SE 
KLART OCH TYDLIGT 
HUR HOPPEN SER 
UT, VOLYM SNÖ SOM 
INGÅR, OCH FRAMFÖR 
ALLT, PRISET PÅ 
KONSTRUKTIONEN 
OCH UPPSKATTADE 
DRIFTSKOSTNAD.

PARKDESIGNERN VILL 
GÄRNA TA BORT NÅGRA 
STORA STENAR OCH MAR-
KERAR UT DEM FÖR ATT 
DISKUTERA SENARE MED 
ANLÄGGNINGEN.
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Tre knappytor runt enheten 
ger möjlighet till att välja olika 
nivåer på markeringar, slå 
på/av enheten, eller markera 
punkter eller en yta.

KNAPPYTOR
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APPLIKATION

Då parkdesignern samlar punkter 
som är anknutna till en digital 3D 
karta kan de användas i applika-
tionen som grundpunkterna för att 
formge hoppen.
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En LED matris används i produkten 
för att ge feedback till användaren. 

Valet att använda denna teknik, till 
skillnad från en skärm, var att an-
vändaren kan få ut den information 
de behöver med enkla LED mönster 
utan att ställa större krav på batteriet 
eller medför den skaderisk som kan 
komma med en skärm.

Presentation av information till de 
olika aktörerna kan delas upp för att 
underlätta arbetet.

Parkdesignern vet hur och var hop-
pen ska byggas och skidanläggning-
en kan t.ex. se direkt hur mycket snö 
som ska produceras och var.

MARKERA YTA

VISA BATTERINIVÅ

FEEDBACK TILL 
ANVÄNDAREN

500

5
300

3

FEEDBACK 
TILL DE ANDRA 
AKTÖRERNA

KICK

LANDNING

SNÖVOLYM 
OCH POSITION

KOMMUNICERA MED 
APPLIKATIONEN
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Produkten är utformad för att lätt 
kunna fästas på användarens kläder, 
ryggsäck eller annan utrustning.

GoPro är en tålig kamera som har bli-
vit väldigt populär inom actionsports 
branschen. Kameran fästs oftast på 
hjälmen eller spänns fast vid krop-
pen.

KOMPATIBELT FÄSTE 
Då användaren helst inte vill hålla 
produkten i handen är den kompa-
tibel med GoPro kamerafästet för 
lätt montering på kroppen, ryggsäck 
eller stativ. 

Detta val utgår ifrån att målgruppen 
överlappar målgruppen för produk-
ten GoPro som därmed minskar 
inköpskostnaden för användaren i 
många fall. Dessutom så finns det 
oändliga fästen som användaren kan 
välja mellan  
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Ytorna är i hård plast med en 
konstruktion som enkelt kan tillverkas 

med formsprutningsmetoder.

Greppdelen, vilken även fungerar 
som knappyta, gjuts i gummi för att 
ge extra tålighet runt den bredaste 

punkten samt tillåta tryckning genom 
gummiytan som ersätter enskilda 
knappar och ökar vattentålighet.

KONSTRUKTION

MicroUSB locket gjuts i gummi och 
fungerar som en självtätande lock 

mot fukt samtidigt som den gör 
MicroUSB kontakten lätttillgängligt.

Triangelformerna är gjutna i 
transparent plast i ett stycke som 

ökar vattentåligheten och underlättar 
tillverkningen.

Konstruktionens fokus är på väder- 
och stöttålighet. En kombination av 
ett hårt termoplastisk polyuretan 
(TPU) som ger ett formbart och stöt-
tåligt skal, med en gummerad poly-
karbonat över områden där knappar 
ska placeras och där den är mest 
känslig för skada.
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UTVECKLING

Fördelarna med att jobba utifrån 3D 
modeller är många. Förutom möj-
ligheten att ha bättre överblick över 
resurser och tillämpa matematiska 
formler på hoppen för att beräkna 
fart, höjd och volym öppnar det 
dessutom upp för helt nya möjlig-
heter för vad man kan göra med 
modellen.

Skalmodeller
Att kunna skriva ut en fysisk skal-
modell inför en presentation med 
anläggningen ger parkdesignern en 
stor fördel och ger anläggningen 
en chans att se framför ögonen hur 
resultatet kan bli.

Spel
En 3D modell kan dessutom enkelt 
överföras till en spelmiljö. En skidan-
läggning kan i princip ’öppna’ parken 
redan innan vintersäsongen och ge 
åkarna möjlighet till att testa parken.

Detta förlänger anläggningens sä-
song och kontakt med åkarna. En ny 
kanal för återkoppling öppnas också 
upp till åkarna som tidigare inte 
fanns. Designen kan finslipas fram till 
vintersäsongen.

Andra spelkoncept som utnyttjar 
t.ex. mobiltelefonernas sensorer för 
att berika åkningen i den fysiska ter-
rängparken kan kopplas ihop med 
modellerna för att ge ytterligare en 
dimension på upplevelsen.

Tävling
Att skapa eller återskapa populära 
hopp blir enklare och det öppnar 
upp nya möjligheter inom tävlings-
åkning, då det ger möjligheten att 
träna på det hopp som finns med i 
tävlingen.

Tillgänglighet
Att skapa ett bibliotek av ’säkra’ 
hopp som kan finnas tillgängligt 
för alla gör det enklare för mindre 
erfarna parkdesigners och mindre 
skidanläggningar att tillverka en park 
som är mer säker. Dessutom ger det 
större möjlighet att integrera åter-
koppling från åkare i utveckling av 
terrängparken.

Slutord
Under projektet undrade jag om en 
sådan utveckling kan ta bort det som 
gör jobbet roligt för parkdesignern. 
Att hantverket och känslan som an-
vänds för att bygga ett hopp förloras 
genom teknik. Men jag tycker inte att 
det är fallet, utan att det öppnar upp 
en ny del av arbetet, skiss och de-
signarbetet, som tidigare inte var lika 
värdefullt eller användbart. Det är en 
förändring i arbetssätet, men en som 
ökar kvalitén på resultatet och ger i 
slutändan mer frihet och kreativt ut-
tryck till parkdesignern.
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Jonas Lindgren

BYGDSILJUM

Anställd på Bygdsiljumbacken

Arbetar mellan parkdesignern 

och skidanläggning.

Intresserade av skidåkning, DH-

cykling.

Vill utveckla backen som vinter- 

och sommarsäsong.

Ansvar: se till att en bra och 

säker park byggs.

John Grundström

AMMARNÄS

Byggde parken i Ammarnäs 

backen i flera år.

Ansvar: Köra pistmaskin och 

jobba med handverktyg för att 

forma parken.

B-O Fransson

Kåtaberget,

RUSKSELE

Driftsansvarig i över 10 år på 

Kåtaberget friluftsförening. Åkte 

Vasaloppet ‘93 och ‘95

Ansvar: Se till att backen är säker 

och rolig

Thomas Stensson

Agnäsbacken,

BJURHOLM

Driftsansvarig/Delägare. Vill 

framför allt bygga en säker 

park som är rolig och utnyttjar 

backen.

Ansvar: Driva backen, köra 

pistmaskin, planera nedfarter 

och parken.

Johan göransson & Mattias 

Hägglund

VÄNNÄS, liljaskola

Anstälda på Liljaskolans snow-

boardgymnasium.

Ansvar: Planerar och bygger 

parken. Kontakt med skidanlägg-

ningen. Designa hopp utifrån 

elevernas nivå.

Anders Gothnell

HEMAVAN/TÄRNABY

Konsult inom parkdesign. Jobbar 

även under säsongen med park 

som han har byggt     

Ansvar: Skapar en parkde-

sign. Bygger den. Ger råd om 

underhåll.       

Per Danielsson

MORA

Konsult parkdesigner. Planerar 

och bygger parken. Kommer in 

och pratar med anläggningarna 

projektvis.

Ansvar: Skapar en parkdesign. 

Bygger den. Ger råd om underhåll.      

Åkare,

ÖVERALLT

Har idéer om vad de vill ha men 

inte förståelse för hur det ska 

byggas eller underhållas.

Ansvar: Åka säker och ha det 

roligt

Hans Gerremo

Svenska Liftanläggningars 

organisation.

ÖSTERSUND

Arbetar för utveckling av 

säkerhetsfrågor kring liftar och 

nedfarter 

Ansvar: Rådgivning och utbild-

ning för skidanläggningar

KARTAN ÖVER 
DELTAGARE

Gustav Eriksson

Kläppen

Driftsansvarig i Kläppen, Sälen. 

Förstår hur viktig det är med 

en bra park.  

Ansvar: Driva backen och 

planera terrängparken. ÅKARE

PARKDESIGNER

ANLÄGGNING
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FINNS DET EN 
BRA PLATS FÖR 

HOPPET?

FINNS DET TILL-
RÄCKLIGT MED 
SNÖ FÖR ATT 

BYGGA HOPPET?

FUNGERAR ALL UTRUSN-
ING (PISTMASKIN)

HAR MAN RÅD ATT 
PRODUCERA MER SNÖ 

TILL PARKEN?

ÄR DET KALLT 
NOG ATT TILL-
VERKA SNÖ?

TILLVERKA MER SNÖ

VÄNTA PÅ KYLAN 
ELLER

HITTA MER SNÖ FRÅN 
DEPÅER

SCHACKTA SNÖ TILL 
HOPPET.

BYGGA UPP LANDNINGEN

VET MAN VAR SKA 
KICKEN SKAPLAC-
ERAS I FÖRHÅL-

LANDE TILL LAND-
NINGEN?

FÅ MED NÅGON ANNAN 
SOM VET OCH KAN HJÄLPA

BYGGA UPP KICKEN

FINNS DET NÅGON ATT 
TESTA HOPPET?

ÄR DET BRA

ÄR DET VIN-
KLARNA?

JUSTERA KICKEN 

LANDA 
PLATT/KORT?

JUSTERA AVSTÅND MELLAN 
KICK OCH LANDNINGEN

BEHÖVS MER/MINDRE
FART PÅ INFART?

FRÄSA OM KICKENYTAN?

HITTA NÅGON ATT TESTA 
HOPPET?

TESTA HOPPET

LAGA MASKINEN

HUR MYCKET BEHÖVER 
MAN? HUR STORT SKA 

HOPPET BLI?

UTÖVER EN VANLIG MASKINIST

KAN BACKEN 
ANPASSAS?

KAN EN NY BACKE 
ANVÄNDAS TILL 

PARKEN? ANPASSA HOPPEN EFTER 
BACKEN

MARKARBETE GENOMFÖRS
UNDER SOMMARTID

VILL INVESTERA I EN 
MER PERMENENT 

LÖSNING

HITTA BRA PLACERING 
FÖR HOPPET

SPECIALKUNSKAP KRÄVS

STORA INVESTERINGAR

HUR MYCKET LUTNING 
KRÄVS?

HUR KAN HOPPET PLAC-
ERAS FÖR ATT BEHÖVA

MINDRE SNÖ

HUR LÅNGT ÄR HOPPET
FRÅN NÄSTA/FÖRRA 

HOPP?

HUR LÅNGT ÄR HOPPET
FRÅN NÄRLIGGANDE HOPP

HUR LÅNGT ÄR HOPPET
FRÅN NÄRLIGGANDE 

PISTER/STÄNGSTEL/SKOG

HUR MYCKET FART KAN 
MAN FÅ IN MOT HOPPET?

HUR MYCKET FART HAR 
MAN UT FRÅN HOPPET?

HUR MYCKET BERG/JORD?

HUR MYCKET VILL MAN 
ÄNDRA?

1

1

2

2

3

3JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

ANDRA LÖSNINGAR FÖR 
ATT BYGGA UPP VOLYMER

SLUT

4

5

3

4

5

A. FLÖDESSCHEMA
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Anna
Ålder: 32

Parkdesigner: 10
Parkåkare: 4
Driva anläggning: 6

Har åkt mycket snowboard som ung 
och åkte mycket park. Började få 
jobba i parken där hon lärde hon sig 
jobba med handverktyg och grun-
derna kring hur hopp ska byggas. 
Efter en tid fick hon följa med mer 
och mer i pistmaskinen och lärde sig 
köra.

Mycket av det Anna kan om terräng-
parkbygge är genom erfarenhet. Hon 
vet från andra kompisar som jobbar 
inom industrin hur trendarna går och 
följer såväl den tekniska utvecklingen 
som säkerheten.

När det gäller affärsdelen av verk-
samheten har Anna ett önskemål om 
att kunna marknadsföra sig själv och 
hennes design på ett mer effektivt 
sätt.

Idag brukar Anna försöka anpassa 
sin arbetsmetod för att kunna för-
minska problem som kan ofta dyka 
upp senare i säsongen p.g.a dålig 
kommunikation.

Henrik
Ålder: 23

Parkdesigner: 3
Parkåkare: 10
Driva anläggning: 5

Är tidigare tävlingsåkare inom snow-
board och parkhopp. Gick på snow-
boardgymnasium där hon fick lära 
sig vad som krävs för att bygga en 
bra park genom att åka i många olika 
parker över hela världen.
 
Arbetar idag på en större skidan-
läggning som parkansvarig efter att 
ha blivit mer intresserad i hur ter-
rängparker byggs och sköts. 

Vet mycket om hur parken ska åkas 
och vad som krävs för att driva en 
framgångsrik park men vill gärna få 
hjälp med konstruktionsteknik och 
grundarbetet som krävs för att byg-
ga hållbara och säkra hopp.

Idag använder Henrik sig av andra i 
anläggningen för att sköta konstruk-
tionen och planeringen men vill gär-
na ta på sig mer av det arbetet och 
bli mer effektiv.

Håkan
Ålder: 42

Parkdesigner: 2
Parkåkare: 1
Driva anläggning: 10

Driver en mindre skidanläggning som 
har en mindre yta för parkbygge.

Parken har en grupp engagerade 
ungdomar som hjälper till med un-
derhåll och har idéer.

Gillar terrängparker och förstår vär-
det i att ha en men har inte erfaren-
heten för att känna sig säker med att 
bygga en park från grunden.

Känner att han vill kunna ha mer koll 
på vad som är trendarna inom park-
bygge och hur utveckling sker.

Skulle vilja testa olika idéer och få 
feedback utan att lägga ner tid och 
pengar för att bygga full skalehopp.

Idag är Håkan lite rädd för att testa 
saker eftersom han har gjort så 
många dyra misstag tidigare. Han vill 
gärna få hjälp med inspiration.

För att kunna arbeta med projektet 
på ett objektivt sätt skapade jag tre 
personas som en sammansättning 
av de erfarenheter jag har haft med 
parkdesigners i projektet.

B. PERSONAS
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Förenkla 
skapandet av 3D 
skisser

H

Markera

Underlätta planering ( av 3D hoppformer) D

Tillvarata backens lutning D

Tillvarata Markarbete (sprängning, röjning, grävning) S

Tillvarata Solriktning (under säsongen) S

Tillvarata Väder (vindriktning) S

Forma

Tåla arbetsmiljö (hos parkdesignern) S

Erbjuda feedback (till parkdesignern) D

Ge förslag (till optimala storlek/form/placering av hopp) D

Öka friheten (för parkdesignern under planeringsfasen) S

Åstadkomma intuitivt parkdesign D

Möjliggör Fri-formgivning D

Erbjuda placering av hopp i förhållande till backens lutning

Erbjuda placering av snöhögen nära hopp platsen S

åstadkomma körning och koll på systemet (kan bli komplex att köra och kolla på 3D modellen 
samtidigt om man jobbar visuellt) D

underlätta snabbt byte av vyer under skissfasen S

möjliggör dynamisk ändring av snömängden D

erbjuda möjlighet att lägga till flera punkter och skapa nya 
hoppformer S

möjliggör koppling av hoppet till befintlig ytan D

erbjuda simulering av snödjupet på sommaren D

Kommunicera g-krafter/kompression S

Kommunicera böjning/kurvan i kicken S

Erbjuda beskrivning av fart (i km/h) S

Kommunicera

Åstadkomma kommunikation (mellan aktörer) S

Kommunicera förslag/idéer S

Öka säkerhet D

Förenkla kostnadsberäkningar (snötillverkning) D

Reducera misstag i senare fas S

Underlätta underhåll D

Öka konkurrenskraft (för parkdesignern) S

Erbjuda 5D-modellering D

Erbjuda Utvärdering (på förslag) D

Möjliggör kunskapsöverföring från säsong till säsong D

Augmentera marknadsföring D

Förena Kollektiva mål (bland alla aktörer) D

Kommunicera Med pistmaskin D

Erbjuda fysiska representationer  S

C. FUNKTIONSLISTA FÖR KONCEPTET
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D. FUNKTIONSLISTA FÖR ENHETEN

Förmedla koordinater till skisssystemet för byggandet av 3D hopp H

Förmedla snödjupet D

Förmedla Solriktning (under säsongen) S

Tåla stöt S

Tåla kylan S

Tåla Solsken på t.ex. en skärm S

tillåta interaktion med handskar S

Fungera i mörka förhållande S

Erbjuda feedback (till parkdesignern) D

Möjliggör Fri-formgivning by sketching points D

Erbjuda placering av hopp i förhållande till backens lutning D

underlätta markering av GPS koordinater i miljön D

Erbjuda placing av hopp i förhållande till X och Y led D

möjliggör dynamisk ändring av snömängden D

möjliggör eventuella förändringar från hytten D

Kommunicera Med pistmaskin D

Ångra felplacering av punkter D

Förmedla befintliga punkter D

Fästas vid befintig utrustning S

Kommunicera med skissenheten D

E. 3D KARTAN/HÖJDDATA ÖVER SVERIGE
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”I Sverige idag finns det mer än 
100 stycken terrängparker.”
- http://www.slao.se (2011)

”Ny nationell höjdmodell” - http://
www.lantmateriet.se/Kartor-och-geogra-
fisk-information/Hojddata/Ny-nationell-
hojdmodell/

”Tangable media group - projects” - 
http://tangible.media.mit.edu/projects/

”Nivåkurvor och data för maskin-
styrning” - http://www.ortogonal.se/
tjanster/terrengmodeller-nivakurvor-
data-for-maskinstyrning.html

”Maskinstyrning - 
Skapandet av en anläggningsmodell 
och dess inverkan på byggproces-
sen” - Berglund, Davidsson - http://
epubl.ltu.se/1402-1617/2010/140/LTU-
EX-10140-SE.pdf

”Anläggningsmodell i 3D underlät-
tar maskinstyrning” - http://www.
openbim.se/documents/OpenBIM/
Infoblad/Anlaggningsmodell_i_3D_
underlattar_maskinstyrning.pdf

”Omsättning hos Sveriges största 
anläggningar” - http://www.slao.se/
arkiv.asp?ArticleID=94

”The development & societal im-
pacts of a speed model for terrain 
park jumps” - http://www.wpi.edu/
Pubs/E-project/Available/E-pro-
ject-043007-014523/unrestricted/
TerrainParkIQP.pdf

”Designing Tomorrow’s Snow 
Park Jump” - http://inside.mines.
edu/~jamcneil/McNeil_Hubbard_
Swedberg.pdf

”Digital Terrain Model (DTM)” - 
http://www.technion.ac.il/~dalyot/
docs/Intro-DTM.pdf

REFERENSER
”Real Time Kinematic (RTK)” - 
http://en.wikipedia.org/wiki/Real_
Time_Kinematic

”Termoplast polyuretan” http://
plastics.ides.com/generics/54/ther-
moplastic-polyurethane-tpu

”Why the proce of precision recie-
vers will drop” - http://www.gps-
world.com/why-the-price-of-precisi-
on-receivers-drop/

ATTRIBUTION

Pencil  from The Noun Project - 
http://thenounproject.com/noun/
pencil/#icon-No347

Computer from The Noun Project 
- http://thenounproject.com/noun/
computer/#icon-No115

Shovel designed by Luis Prado from 
The Noun Project - http://thenoun-
project.com/noun/shovel/#icon-
No2655

Mountain images created with Ter-
ragen 2 - http://planetside.co.uk
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