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Synopsis
Dette projekt omhandler udviklingen af et produkt ser-
vice system med formålet at gøre risikovurdering af 
lavinefaren i et givent område mere tilgængelig og gen-
nemskuelig. Løsningen er udviklet med henblik på ski-
løbere og snowboardere, der bevæger sig udenfor 
skiresorter.
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Abstract 
This thesis project revolves around the dangers of ava-
lanches with a special focus on freeriders. Freeriders 
are recreational skiers and snowboarders who go 
beyond the pistes of ski resorts to engage themselves 
into thrilling - and sometimes hazardous – descents on 
mountain slopes covered with fresh powder snow. The 
most extreme freeriders perform these games at break-
neck speed over insane overhangs but today even 
intermediate skiers are frequent freeriders. Many of 
them are unaware of the risk of unwillingly setting off 
avalanches and potentially causing injury or death to 
themselves and others. 

The project is the result of an extensive research into 
the context of freeriding and the nature of avalanche-
hazards. The conclusions of the research conducted 
are, that ignorance of the triggering factors is a major 
contributor to the 141 deaths annually claimed by ava-
lanches. Today national avalanche authorities issue 

avalanche bulletins for entire regions, which say little 
about actual local conditions that may vary much in 
comparison. Adding to this problem is the dilemma that 
making a proper local, personal risk assessment 
requires gathering information from several sources 
and might end up giving you undesirable results when 
in the back country. 

The project’s proposal for a solution is one of “prophyl-
actic design”, as the intent has never been to prevent 
freeriders from doing what they love most. Instead, the 
solution Freeriders Guide is a product-service-system 
that aims at collecting and processing information 
needed for avalanche risk assessment and making it 
available to freeriders via an Internet-based social net-
work and through portable electronics. Emphasis has 
been on integrating various stakeholders in the service 
and outlining concepts for the touch-points of the pri-
mary user - the freerider.
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Forord
Dette afgangsprojekt er udarbejdet af gruppe 5 på 10. 
semester Industriel Design, Aalborg Universitet. Projek-
tet har til formål at demonstrere projektgruppens evne 
til at gennemføre en designproces fra problemdefine-
ring til detajlering og præsentation, og herigennem 
udføre og implementere brugerundersøgelser, koncep-
tualisering og udvikling i henhold til en specifik kontekst 
og brugergruppe. Igennem dette er det hensigten at 
fremvise en bred vifte af de kompetencer gruppens 
medlemmer har erhvervet sig i løbet af uddannelsen.

I løbet af projektperioden har gruppen modtaget input 
og råd fra en række forskellige personer. Gruppen vil 
således gerne sige tak til følgende personer:

Kenneth Trasti-Smedstad, Fjell los hos Høve Støtt AS

Nils Endrestøl, Treff Produkter AS

Martin Norman Hansen, freerider

Bjørn Nikolai Lund Pedersen, freerider

Brugerne på Riders.dk

Ansatte hos Surf & Ski, afdeling Aalborg

John Stoddard, senior designer hos IDEO, Palo Alto, 
CA

Derudover vil gruppen gerne rette en tak til vores vejle-
der Max Munnecke samt øvrige vejledere på studiet, 
der har bidraget med input af forskellig karakter i løbet 
af projektperioden. Desuden skal der rettes en tak til de 
medstuderende på semesteret, der har bidraget med 
kritik, både i forhold til det processuelle og metodetek-
niske, men ligeledes kritik og sparring vedrørende kon-
cepter og løsningsforslag.
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Læsevejledning
Dokumentationen for nærværende projekt er opdelt i 
tre dele; en præsentationsrapport, en procesrapport og 
et appendiks på CD. Appendiks fungerer primært som 
støtte for de to rapporter. Især procesrapporten vil refe-
rere til appendiks med henblik på at give læseren 
mulighed for at finde uddybende information hvis dette 
ønskes.

Udover det trykte materiale findes en vedlagt DVD, hvor 
øvrigt indhold såsom film- og lydklip kan findes i tillæg 
til digitale udgaver af rapporterne og appendiks. Refe-
rencer opgives via Harvard-metoden (Forfatter, årstal) 
og referer til litteraturlisten bagerst i rapporten. Referen-
cer til appendiks noteres som (Appendiks #). Illustratio-
ner anvendt i rapporterne er egen produktion hvis ikke 
andet er angivet.

I løbet af rapporten vil der blive benyttet en del frem-
medord og tekniske termer der oftest forholder sig til 
den valgte kontekst. En oversigt over disse termer og 
forklaringer på deres betydning kan findes bagerst i 
procesrapporten.

Produktrapporten og procesrapporten er gensidigt 
afhængige, men kan læses i rækkefølge efter læserens 
forgodtbefindende. Det anbefales dog at starte med at 
læse præsentationsrapporten.

Hvor præsentationsrapporten vil fokusere på at kom-
munikere det færdige løsningsforslag, vil denne pro-
cesrapport gennemgå den underliggende proces for 
hele projektet og følge forløbet fra emneformulering til 
detaljering. Rapporten er inddelt i faser i henhold til det 
forløb projektet har været igennem. Ill 0.01 viser en 
oversigt over faserne. Hver fase vil blive indledt med en 
kort redegørelse for fasens formål, tilgang og overord-
nede output. Herefter vil en beskrivelse af udførelsen 
følge, og til sidst rundes afsnittet af med en refleksion 
samt en opsummering af det egentlig output og hvorle-
des det tænkes anvendt videre i forløbet.

Fase 0 - Emnevalg
Fase 1 - Initierende Research
Fase 2 - Dybdegående Research

Skaber en forståelse for konteksten, brugerne og relevante 
teknologier og munder ud i et vidensfundament for løsnings-
forslaget, samt en konkret problemstilling og kravspecifikation.

Beskriver udforskningen af mulige løsningsretninger og 
munder ud i ét udvalgt koncept.

Her afdækkes den videre udvikling og detaljering af det valgte 
koncept. Fasen vil beskrive de overordnede overvejelser 
omkring løsningsforslaget og tilgangen til dets udvikling.

Afslutningsvis vil rapporten levere en diskussion samt en per-
spektivering, hvori den overordnede proces og løsningsforsla-
get vil blive diskuteret og sat i forhold til de etablerede mål, 
samt studieordningen.

Fase 3 - Konceptudvikling

Fase 4 - Systemudvikling
Fase 5 – Systemdetaljering

Fase 6 - Diskussion

Ill. 0.01: Oversigt over procesrapportens faseindeling
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Indledning
Det ligger i menneskets natur at flytte grænser og 
opsøge udfordringer. Det er først når vi placerer os selv 
på kanten, at vi får et indblik i, hvem vi er som menne-
sker og hvad vi formår at præstere i situationer udover 
det sædvanlige. Dette medfører oftest helt naturligt et 
element af fare af varierende grad. Når adrenalinet 
pumper er det oftest fordi vi er bekendte med denne 
fare. Vi har taget bestik af situationen og besluttet os 
for, at risikoen for katastrofe og skade undermineres af 
garantien for spænding og den følelse af at være i live. 
Men de kriterier hvorpå vi baserer denne vurdering er 
oftere end sjældent altafgørende for hvorvidt udfaldet 
af vores efterfølgende handlinger falder ud til vores 
egen fordel eller, i værste fald, vores og andres skade 
og, i visse situationer, eventuelle død.

Formålet med dette projekt er, at levere et mere præ-
cist, gennemskueligt og detaljeret sæt kriterier at vur-
dere denne risiko ud fra. Mere specifikt fokuserer 
projektet på at levere en service til såkaldte freeridere. 
Denne service gør det nemmere for disse freeridere at 
vurdere faren og risikoen for ufrivilligt at udløse en 
lavine et givet sted på et givet tidspunkt. Målet er at 
reducere sandsynligheden for, at disse brugere forvol-
der skade på sig selv og andre som følge af deres 
handlinger. 

Projektet beskriver i dybden det system der skal til for 
at levere en sådanne service og eksemplificerer des-
uden forskellige måder hvorpå slutbrugerne kan tilgå 
dette system.
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Fase 1

Dette afsnit vil kort beskrive gruppens bevæggrunde og overvejelser i forhold til at beskæftige sig med lavineulykker. 
Formålet er at give et omrids af projektgruppens overordnede mål og intentioner med projektet. 

Emnevalg

11



Motivation 
Udgangspunktet for valg af tema for dette afgangspro-
jekt i industriel design var projektgruppens ønske om 
udarbejde et projekt, der gav muligheden for at vise de 
kompetencer gruppens medlemmer hver især har 
erhvervet sig i løbet af uddannelsen. Her tænkes især 
brugerresearch, idégenerering og nytænkning, pro-
duktdesign og produktionsmodning. Det vil også sige, 
at der var et ønske om fokus på produktdesign og 
gerne med fokus på et produkt med et kompleksitetsni-
veau der tillod at der kunne gås i dybden med løsnings-
forslaget. Derudover var projektgruppen åben overfor 
ideen om at projektet kunne tilføres en ekstra dimen-
sion ved at tænke systemdesign ind over løsningen. 
Hovedprioriteten lå dog ved det fysiske produkt, hvor 
tanken om et system helst blot skulle være understøt-
tende for produktet og dets funktionalitet.

Temaet laviner blev valgt dels på grund af en interesse i 
at arbejde med en fremmed og på forhånd ukendt kon-
tekst og brugergruppe, da dette blandt andet ville give 
mulighed for at demonstrere evner til at sætte sig ind i 
bestemte brugeres behov og brugssituationer. Dels 
blev det valgt fordi der i gruppen er en generel inte-
resse i feltet omkring redningsudstyr, da der er nogle 
helt særlige krav til funktionaliteten og kvaliteten af pro-
dukterne.
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Hvert år omkommer der i den vestlige verden gennem-
snitligt 141 personer i lavineulykker (Brugger et al., 
2002). Hvor ofrene tidligere enten boede eller arbej-
dede i lavinefarlige områder, er tendensen nu at ofrene 
tages af laviner i forbindelse med friluftsliv (Lied & Kris-
tensen, 2003).

I takt med at flere og flere finder interesse i friluftsbe-
skæftigelser, der involverer lavinefarlige områder, stiger 
antallet af personer uden dybere kendskab til denne 
fare og måderne hvorpå den kan undgås. Dette marke-
rer sig i et stigende antal årligt omkomne ofre for lavi-
ner. Denne stigning sker til trods for at der konsekvent 
bliver forsket i og fundet nyere og bedre måder at vur-
dere og advare om risikoen for lavine. Derudover sker 
der en konstant forbedring af de værktøjer, der anven-
des til at undsætte de der skulle blive udsat for og 
fanget i en lavine. 

En af årsagerne til de mange omkomne skal findes i, at 
overlevelses-sandsynligheden, hvis man begraves i en 
lavine, falder drastisk efter det første kvarter (Kamera-
tredning, 29.02.2009). Da laviner som regel forekom-
mer i afsidesliggende områder tager det derfor ofte for 
langt tid før redningsmandskabet ankommer til ulykkes-
stedet, og det er således op til de tilstedeværende at 
redde de begravede. Hvorvidt dette lykkes afhænger 
udelukkende af medbragt udstyr og de involveredes 
træning og erfaring.

I bund og grund er der adskillige faktorer, der bærer 
ansvaret for antallet af omkomne. Dette projekt vil kigge 
nærmere på en række af disse og søge at afklare, hvor-
dan nogle af dem kunne reduceres eller bearbejdes 
således at færre mennesker ville omkomme i lavinerne.

Problemfelt

Ill. 1.01: Grafen viser stigningen i antal lavineofre i lande der er 

medlem af organisationen International Kommission for Alpin 

redning
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Projektets overordnede vision er at nedsætte antallet af 
omkomne ved lavineulykker ved at udvikle et produkt, 
der øger sikkerheden i forhold til lavinefare for freeri-
dere, der dyrker off-piste-skiløb og -snowboarding.

I forhold til projektets faglighed er visionen at udarbejde 
et projekt, der viser projektgruppens faglige profil og 
erhvervede kompetencer indenfor research, koncept- 
og produktudvikling og kommunikation/præsentation.

Foruden at opfylde studieordningens formål med 
afgangsprojekt (APPENDIKS A) er målet for projektet i 
relation til læring at vise projektgruppens evner til at 
dykke ned i en ukendt kontekst, foretage empiriske 
undersøgelser og struktureret research, konkludere og 
reflektere over det indsamlede og syntetisere nye løs-
ninger og evaluere dem i forhold til krav som bruger-
venlighed, materialevalg, produktionsmetoder og 
bæredygtighed.

De kompetencer projektgruppen ønsker at vise er bl.a:

Brugerundersøgelser, video-etnografi,  

interviews, og indlevelse i brugssituationer 
ved at prøve tingene på egen krop

Generel kontekstresearch via litteratur  

(Internet, artikler, bøger, film)

Idegenerering, workshop-sessions 

Konceptudvikling, 2D, 3D, mock-ups, prototyper/ 

funktionsmodeller, systemdiagrammer etc.

Produktudvikling, design for  

produktion, bæredygtighed o.a.

Kommunikation og præsentation, i print og digitalt 

Projektmål
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Processtruktur
På baggrund af de opstillede mål for projektet blev der 
lagt en struktur for projektforløbet. Strukturen blev lavet 
på baggrund af modellen for den generiske designpro-
ces af Ulrich og Eppinger (Ulrich & Eppinger, 2003). 
Denne model blev valgt som udgangspunkt på grund 
af sin faseopdelte struktur med nogenlunde definerede 
overgange og delmål, hvilket var i overensstemmelse 
med gruppens arbejdsrutine.

 Ill. 1.02: Planglagt processtruktur

FASE 1
KONCEPT-
UDVIKLING

FASE 2
PRODUKT-
UDVIKLING

FASE 3
DETALJERING

FASE 4
TEST OG

VIDEREUDVIKLING

FASE 5:
KOMMUNI-

KATION

FASE 0
PLANLÆGNING

RESEARCH
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Afgrænsning
Selvom de overordnede principper vedrørende laviner 
gør sig gældende på tværs af forskellige lande og kli-
maer er der dog adskillige mindre forskelle fra land til 
land, der berører blandt andet hyppigheden og omfan-
get af lavinerne. Dette projekt vil afgrænse sig fra at 
differentiere imellem disse mindre forskelle i det 
omfang, at de ikke har nogen direkte betydning for 
løsningsforslaget, eller ikke vil kunne tilgodeses i en 
efterfølgende perspektivering. Som udgangspunkt vil 
gruppen forlade sig på informationer, der er gældende 
for konteksten Norge, men vil tillade sig at supplere 
med informationer fra andre relevante kontekster hvis 
nødvendigt. Dette vil inkludere data og statistikker fra 
lande såsom Frankrig, Schweiz, USA, Canada og 
andre.

Løsningsforslaget vil desuden søges præsenteret i en 
generisk sammenhæng og således ikke forholde sig 
direkte til en specifik kontekst med et specifikt sæt 
aktører, regelsæt osv. Så vidt der er stor forskel på 
omstændighederne fra kontekst til kontekst i et omfang 
der ville påvirke løsningsforslaget vil dette blive rede-
gjort for, og diskuteret hvad der skulle til for at tilpasse 
løsningsforslaget.
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Fase 2

Initierende Research
Denne fase beskriver den indledende undersøgelse af problemfeltet, hvor projektgruppens grundviden indenfor områ-
det lavineulykker etableres. Formålet er at danne et overblik over konteksten, aktørerne og de forskellige specifikke 
problemstillinger, for derigennem at definere et fokus for projektet. Resultatet af fasen bliver et grundlæggende vi-
densfundament, samt et specifikt problemområde for den mere dybdegående research.

19



Overblik, indblik og fokus
Projektgruppen havde bevidst sat sig for at arbejde 
med et problemfelt, hvor gruppen på forhånd havde 
ingen eller kun lille erfaring. Denne tilgang blev valgt 
med den begrundelse, at identifikationen af problem-
områder og designmuligheder ofte bliver mere frisindet 
ved at skulle stille spørgsmålstegn ved alt frem for at 
være tynget af konventionel forhåndsviden. Der ligger 
naturligvis et stort arbejde i at etablere den fornødne 
basale viden undervejs, men det er en udfordrende 
måde at arbejde på som giver stort frirum til en kom-
mende løsning.

I de følgende afsnit vil resultaterne af den initierende 
research præsenteres. Researchen er delt op i tre over-
ordnede lag der forholder sig til at skabe henholdsvist 
et overblik, indblik og fokusområde for projektet. I de 
følgende kapitler er disse tre punkter betitlet som kon-
tekst, optikker og problemområder.

Formålet ved at kigge på konteksten var at danne et 
overblik over de aktører, aktiviteter og faktorer der er 
involverede under en lavineulykke. Der blev her des-
uden kigget på generelle hændelsesforløb, eksiste-
rende udstyr, samt valg af målgruppe.

Optikkernes formål var at give et indblik i forskellige, 
mulige vinkler på projektet. Dette blev udført i praksis 
ved at undersøge spændingsfeltet mellem spirende 
teknologiske muligheder, aktørernes socio-kultur og 
eventuelle udviklinger i markedet. Formålet var at finde 
en retning og et mål for projektet i krydsfeltet mellem 
disse forskellige optikker.

Problemområder beskriver en række specifikke proble-
mområder indenfor det gængse hændelsesforløb. For-
målet her var at få et overblik over mulige specifikke 
problematikker som projektet efterfølgende kunne søge 
at løse.

Ill. 2.01: Opdelingen af den initierende research fase
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Ill. 2.02: En flagelavine

Dette afsnit vil beskrive de grundlæggende fakta vedrø-
rende laviner og lavineulykker. Afsnittet omfatter blandt 
andet forskellige typer laviner, samt en gennemgang og 
forklaring af de faktorer der gør sig gældende før en 
lavine udløses.

Lavinetyper

En lavine opstår, når tyngden af de øvre snelag bliver 
større end bindekraften mellem de forskellige snelag 
eller snelaget og underlaget (Lied & Kristensen, 2003). 
Dette kan ske ved pludselige forandringer såsom kraf-
tig snefald og hurtig temperaturændringer. En lavine 
der involverer mennesker kaldes en lavineulykke.

Laviner kan deles op i tre hovedtyper: løssnelaviner, 
flagelaviner og vådsnelaviner. Løssnelavinen begynder 
i ét punkt ved at en lille mængde sne sættes i bevæ-
gelse og breder sig ud således, at lavinen gradvis øger 
i størrelse. Flagelaviner opstår, når en større eller min-
dre sneflage glider ud samtidig. I vådsnelaviner er ind-
holdet af vand i sneen meget stort, således at sneen 
nærmest bliver flydende. Flagelaviner er den type lavi-
ner der bliver størst og farligst. Dette er fordi at der ved 
flagelaviner sker et nærmest spontant brud i et større 
område, således at store mængder sne sættes i bevæ-
gelse samtidig (Lied & Kristensen, 2003). Næsten alle 
laviner der påvirker eller involverer mennesker, er flage-
laviner. 

Laviner
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Lavineområdet

Et område hvor en lavine har gået kan opdeles i hen-
holdsvis udløsningsområdet, lavineløbet og udløbsom-
rådet.

Udløsningsområdet er området hvor lavinen løsriver sig 
og starter. Den øverste del af udløsningsområdet, lavi-
nens startpunkt, kaldes brudkanten. Området har van-
ligvis en hældning på 30° eller stejlere.

Lavineløbet er den midterste del af lavineområdet, som 
lavinen passerer uden at efterlade væsentlige snemas-
ser. Dette område har som regel en hældning på 20° og 
25°.

Den nederste del af lavineområdet, hvor lavinen brem-
ses op og stopper kaldes udløbsområdet. Det er her 
snemasserne hober sig op. Området har som regel en 
hældning mindre end 20°.

Udløsningsområdet

Lavineløbet

Udløbningsområdet

Ill. 2.03: Lavineområdet kan opdeles i underområder
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Faktorer i lavineulykker

Der er hovedsagelig fire faktorer der påvirker sandsyn-
ligheden for at udløse en lavine. Disse faktorer er ter-
ræn, vejr, snestruktur og den menneskelige faktor.

Terræn

Terrænhældningen har den største betydning for gra-
den af lavinefare. For at en lavine kan blive udløst og 
fortsætte bevægelsen ned ad, skal terrænet have en vis 
hældning, der muliggør denne bevægelse. Der findes 
ingen nedre grænse da der er flere faktorer der afgør 
faren for laviner, men der bliver sjælden udløst laviner i 
områder med lavere hældning end 30°. I områder med 
en hældning på mellem 60° og 90° bliver sneen sjæl-
den liggende og de laviner der forekommer, er derfor 
som regel små. Men små laviner i stejle områder kan 
udløse større laviner i mindre stejle områder. De fleste 
laviner forekommer i områder med en hældning på 
mellem 35° og 45°(Lied & Kristensen, 2003). 

Træer, sten o.l. kan virke forhindrende for udløsning af 
laviner såvidt de ikke er dækket af sneen. Dette skyldes 
at træer o.l. bidrager til at holde sneen på plads, dvs. 
de virker som forankringspunkter. Men for at træer og 
sten skal have en lavinehæmmende effekt, skal de 
være store og stå tæt. Generelt skal træerne stå så tæt, 
at det besværliggør skiløb, før det har en præventiv 
effekt. Laviner udløst ovenover et skovområde kan dog 
trænge ned i selve skovområdet, hvorfor tætstående 
træer ikke nødvendigvis er en garanti for lavine-sikker-
hed.

Ill. 2.04: De fire vigtigste faktorer 
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Vejr

De tre vigtigste vejrfaktorer der afgør graden af lavine-
fare er nedbørsmængde, vind og lufttemperatur.

Mængden af nysne har stor betydning for graden af 
lavinefare, fordi nysne ikke har fået tid til at fæstne sig til 
lagene under og dermed kan det nemmere opstå lavi-
ner (Landrø, 2007). Områder der ligger i læ for vinden 
vil opsamle sne og dette vil igen øge faren for lavine. 
Lufttemperaturen påvirker risikoen for laviner fordi var-
metransporten mellem sneen og luften ændrer sne-
overfladen og kan dermed skabe svage lag (Landrø, 
2007).

Snestruktur

Snefaldsintensiteten (hvor kraftig der sner), temperatu-
ren under snefaldet og vindens styrke og retning afgør 
hvordan snedækket opbygges. Dette er forhold der æn-
drer sig for hvert snefald og snedækket består derfor af 
snelag med forskellige strukturer. Snelagenes struktur 
og forbindelsen mellem de enkelte lag har betydning 
for graden af lavinefare fordi et svagt lag eller en svag 
forbindelse mellem to lag nede i snedækket kan føre til 
laviner. 

Den menneskelige faktor

Den kraft hvormed mennesker kan påvirke sneen, kan 
udløse en lavine fordi bindekraften mellem snelagene 
kan brydes. Et menneske påvirker generelt sneen i op 
til en meters dybde. Hvilken kraft man påvirker sneen 
med varierer, når man drejer på ski kan man påvirke 
sneen med en kraft 3-7 gange større end kropsvægten 
afhængig af fart og hvor hårdt der drejes. Denne kraft 
er endnu større ved fald eller hop.

En større gruppe påvirker sneen med en større kraft 
end en lille gruppe. De der bevæger sig langsomt gen-
nem et området påvirker sneen i området i længere tid 
end de der bevæger sig hurtig.

Ved færdsel i områder med mulig lavinefare er det vig-
tig at vælge den rigtige rute og følge den. Derfor er det 
vigtig at mennesker, der færdes i lavinefarlige områder 
har den nødvendige kundskab eller erfaring til at vur-
dere den sikreste rute.

Ved at vurdere terrænet, vejret, snestrukturen og sig 
selv eller den gruppe man er i, kan man vurdere graden 
af lavinefaren. Der findes forskellige vurderingsmetoder, 
men ingen der er 100 procent sikker og der vil altid 
være en risiko. Det er derfor op til individet selv at be-
stemme, hvilken risiko han/hun er villig til at udsætte sig 
selv eller andre for.
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Aktører
POTENTIELLE LAVINEOFRE

Freerider

Langrendsløber

Jæger

Klatrer

Snescooter-kører

Alarmcentral 112 

Lokal redningcentral 
(Politi)

Lokal redningshold (f.eks. Røde 
Kors):

- Katastrofeansvarlig

- Hund og fører

- Redningsmandskab

- Helikopterpilot (luftambulance)

- Læge

Skiresort

ORGANISERET REDNING

Ill. 2.05: Aktører 

Dette afsnit giver et hurtigt overblik over de overord-
nede aktører som befinder sig i konteksten. Der har 
været fokus på aktører, der har direkte kontakt med 
omstændighederne under en lavine-ulykke. Formålet 
var her at få et hurtigt overblik over aktører der kunne 
være interessante for projektet at beskæftige sig med, 
og i den forlængelse at få udvalgt en målgruppe der 
skulle figurere som slutbruger for resten af projektets 
forløb.

Potentielle lavineofre

Mennesker der opholder sig i områder, hvor laviner kan 
forekomme er potentielle lavineofre. De potentielle lavi-
neofre kan opdeles i skiløbere, jægere, klatrer og sne-
scooter-kører. Skiløbere kan opdeles i langrendsløbere 
og freeridere. Blandt disse er freeridere og snescooter-
kørere de, der hovedsageligt bevæger sig i områder 
med høj sandsynlighed for laviner.

Organiseret redning

Den organiserede redningstjeneste består af mandskab 
der er trænet i eftersøgning af mennesker taget af lavi-
ner. Det mest effektive søgemiddel den organiserede 
redningstjeneste har, er lavinehunden. En lavinehund 
kan gennemsøge et lavineområde på 100 x 100 meter 
på 20 minutter, mens det tager 20 personer 20 timer at 
gennemsøge samme område med sonder (Kenneth). 
Selv om den organiserede redningstjeneste har stor 
ekspertise indenfor redning ved lavineulykker, ankom-
mer de ofte til ulykkestedet for sent til at redde menne-
skeliv. Det kan tage op til 2 timer før den organiserede 
redningstjeneste ankommer, og på dette tidspunkt er 
chancen for at overleve, hvis man er begravet, ca. 3 % 
(Dansk bjergklub, 10.03.2009).
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Kammeratredning

Da det tager tid før den organiserede redningstjeneste 
ankommer til et ulykkessted er det op til vidner og de 
der undslipper lavinen, at begynde redningen af lavi-
neofrene. Dette kaldes kammeratredning og kammera-
tredderne omfatter derfor de samme aktører som de 
potentielle lavineofre.

Valg af målgruppe

Ved valg af målgruppe blev der lagt vægt på hvor stor 
påvirkning de forskellige aktører har på udfaldet af lavi-
neulykker. 90 % af alle lavineulykker er udløst af offeret 
selv eller nogen i offerets gruppe (Landrø, 2007). Der-
udover er chancen for at overleve 4 gange større ved 
kammeratredning end ved organiseret redning (Landrø, 
2007). Det er således mest logisk at fokusere på kam-
meratredning og de potentielle lavineofre selv, med 
henblik på at skabe en løsning der bedst muligt påvir-
ker udfaldet af en lavineulykke. 

Freeridere opsøger bevidst områder, hvor der også er 
fare for laviner. Da antallet af freeridere er stigende, 
vælges freeridere som målgruppe for dette projekt.
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Freeriding 
Freeriding er en disciplin indenfor snowboard, alpin og 
telemark, hvor man bruger fjeldet og de naturlige udfor-
dringer i terrænet som udgangspunkt for sit skiløb 
(Wikipedia 1, 05.03.2009). 

Den moderne freeriding opstod i slutningen af 
1970’erne blandt snowboardkørere som en reaktion 
mod de begrænsninger de mente eksisterede i normalt 
skiløb, konkurrencer og områder med skilifter og præ-
parerede piste (Wikipedia 2, 05.03.2009). Idéen bag 
freeriding var, at der ikke var defineret en pist og at der 
ikke var noget mål eller regler at følge. Paradoksalt nok 
er freeriding i eftertid blevet sin egen konkurrenceform, 
der udøves over store deler af verden, hvor udøveren 
bliver bedømt på linievalg i terrænet, kontrol, aggres-
sivitet og teknik (www.wikipedia.org 1, 05.03.2009).

I nyere tid er freeriding blevet et fælles ord for flere di-
scipliner, hvor big mountain freeride er navnet på det 
oprindelige freeride, mens for eksempel ”freeride new 
school”, dækker over big air, halfpipe, quarterpipe  og 
slopestyle, discipliner der alle normalt foregår i 
snowparks. I dette projekt vil freeriding benyttes til at 
beskrive aktiviteten big mountain freeriding. Endvidere 
er der i dette projekt valgt at opdele freeriding i off-piste 
og backcountry freeriding. Med off-piste menes freeri-
ding, der foregår i nærheden af et skiresort, mens back-
country freeriding er freeriding, der foregår i områder 
langt fra skiresort. Disse områder kan ikke tilgås med 
skilifter og kræver oftest lange gåture og manuel be-
stigning af bjerget eller transport via helikopter.

Ill.2.06: Freeriding i Schweiz
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En vigtig del af freeriderkulturen er at bryde eksiste-
rende grænser med henblik på at udfordre sig selv, 
fysisk såvel som mentalt. Udfordringen ligger i at finde 
balancen mellem det mulige og det umulige, udforske 
nyt terræn og være den første der sætter sit spor ned 
ad fjeldsiden. Denne søgen efter udfordring findes i 
mange sportsgrene og fælles for dem er at udøverne 
nyder følelsen af at udøve styring i en vanskelig situa-
tion (Csikszentmihalyi, 2005). Det fokuseres ikke nød-
vendigvis på risikoen ved aktiviteten, men på udøve-
rens mulighed til at udvikle færdigheder til at opnå kon-
trol over situationen og dermed minimere risikoen.

Freeriderkulturen

Ill. 2.07: Off-piste-freeridere i liften
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blive begravet af tunge snemasser. Videre findes Ava-
lung, som er et produkt der skal forhindre at brugeren 
bliver kulilteforgiftet i tilfælde af begravelse. 

Redningsprodukter

Elektroniske produkter til lokalisering af lavineofre in-
kluderer lavinebipper (også kaldet s/m), Recco og elek-
troniske sonder. Almindelige sonder (ikke-elektroniske) 
bruges også til at lokalisere begravede ofre. Disse son-
der kan bruges alene eller i samspil med f.eks. lavine-
bipper, hvor de benyttes for at finde offerets eksakte 
position. Videre findes der produkter, der giver visuelle 
spor der leder til offeret, eksempler på dette er lavi-
nesnor, flash avalanche og avalanche ball. 

Øvrige produkter

Stargate er et produkt, der er lidt udenfor de ovenfor-
stående kategorier. Stargate er en indgangsportal til 
off-piste områder, og for at passere skal freerideren 
have en aktiveret lavinebipper på sig. 

Opsamling

Denne kortlægning af eksisterende udstyr hjalp grup-
pen til at få et overblik over forskellige eksisterende 
produktkategorier, samt hvilke overordnede problem-
områder der fandtes produkt-baserede løsninger til. For 
at få et bedre indblik i, hvordan de forskellige produkter 
virkede i deres tiltænkte kontekst og hvilke problemer 
og muligheder der eventuelt kunne være med deres 
brug, planlagde gruppen en studietur til Geilo i Norge.

Udstyr
I dette afsnit vil det eksisterende udstyr på markedet til 
brug i lavinefarlige områder gennemgås. Formålet er at 
få overblik over, hvad der findes på markedet, på hvilke 
tidspunkter produkterne benyttes og afdække hvorvidt 
der er nogle problemer med eksisterende produkter, 
eller huller i udvalget. Se ill. 2.08 på den efterfølgende 
side for billeder af produkterne.

Det eksisterende lavineudstyr kan opdeles i produkter 
der er ulykkesforebyggende, skadereducerende og 
reddende. Ulykkesforebyggende produkter fokuserer 
på at hindre ulykken i at opstå. Skadereducerende pro-
dukter skal hindre skader på lavineofferet, f.eks. ved at 
hindre at offeret bliver begravet under sneen. Red-
ningsprodukter er produkter der lokaliserer og frem-
bringer offeret. I det følgende vil produkterne kort præ-
senteret, mens uddybende information om hvert enkelt 
produkt kan findes i appendiks B.

Ulykkesforebyggende produkter

Det kræver erfaring og viden om færdsel i lavinefarlige 
områder for at hindre at blive taget af en lavine. 
SnowCard, NivoTest og Avaluator er produkter der er 
udviklet for at støtte brugeren i vurdering af lavinefaren 
i et område. Check and ride er et produkt, der hjælper 
brugeren med at huske information om vejrforhold o.a. 
Denne information registreres og indkodes på produk-
tet inden man tager hjemmefra. Andre produkter der 
kan give brugeren information, der kan bruges i vurde-
ring af områder er kort, kompas og hældningsmåler. 

Skadereducerende produkter

Der findes forskellige former for skadereducerende 
produkter. Hjelm og rygskjold beskytter brugeren mod 
slag- og brudskader. ABS Avalanche Airbag hjælper i 
tilfælde af en lavine brugeren med at holde sig på over-
fladen af lavinen og kan dermed forhindre brugeren i at 
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Rygskjold
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Under lavinen Efter lavinen
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Avaluator
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Lavinebipper

Ill. 2.08: Oversigten viser produkterne hovedbrugtområde
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For at få en grundlæggende indsigt i konteksten, og 
identificere eventuelle problematikker med eksisteren-
de aktiviteter og udstyr, besluttede projektgruppen at 
arrangere en studietur til Geilo - et af Norges største 
skiresorts. Kun én af gruppens medlemmer havde på 
dette tidspunkt stor erfaring med skiløb, herunder hav-
de dette medlem lille off-piste-erfaring og ingen erfa-
ring eller viden om foranstaltninger mod laviner. Resul-
tatet af studieturen var dels en meget større indsigt i 
hvilke aktiviteter der dyrkes og hvordan man agerer i 
konteksten, og dels hands-on erfaring med meget af 
det anvendte udstyr. Derudover gav studieturen også 
mulighed for at af- eller bekræfte forhold som projekt-
gruppen var stødt på under den initierende research. 
Det meste af studieturen blev dokumenteret i form af 
video, billeder og interview-optagelser.

Forberedelse

Indledningsvist blev det undersøgt om der kunne afhol-
des aktiviteter nok til en studierejse af nogle dages 
varighed for at retfærdiggøre ressourceforbruget tids-
mæssigt og økonomisk. Der blev indledningsvist etab-
leret kontakt til forskellige aktører, bl.a. skiudlejning, 
skipatrulje, lavinekurser og en enkelt producent med 
forespørgsel på interview. I tillæg blev der aftalt med en 
kursusarrangør at lave et tilpasset lavinekursus af én 
dags varighed med fokus på aktiviteter og praktiske 
øvelser.

Lavinekursus

Høvestøtt er en mindre virksomhed der leverer outdoor-
oplevelsesture og holder kurser i fjeldfærdsel. Fjeld-
færdsel omhandler generelt hvordan man færdes i fjel-
det under forskellige aktiviteter som langrend, back 
country skiløb og trekkingture. En elementær del heraf 

Studietur
er et lavinekursus, herunder vurdering af hvilke forhold 
der gør sig gældende for risikovurdering samt eftersøg-
ning og udgravning af lavineofre. Arrangementet foku-
serede på de dele af kurset, der omhandler forhold 
overfor laviner og blev holdt specielt for gruppen som 
blev guidet gennem forskellige aktiviteter. Instruktøren 
på kurset, Kenneth, er uddannet fjeldlods og er des-
uden tilknyttet Røde Kors’ redningstjeneste som assi-
sterer myndighederne ved lavineulykker. I løbet af kur-
set skiftedes gruppens medlemmer til at agere kursus-
deltager og dokumentere forløbet med billeder og vi-
deo.

Generel terrænaflæsning og lavinedynamik

Indledningsvis gennemgik kursusholderen, hvordan 
laviner bevæger sig i terrænet, hvad man kan gøre for 
at undslippe en lavine, samt hvor sneen deponeres i 
forhold til terrænet. Sidstnævnte er afgørende for at 
starte eftersøgning, da det sandsynligvis er der begra-
vede ofre ender.

Søgning med sonde

Det mest basale redskab i lavineredning er sonden. Der 
blev gennemgået forskellige søgemønstre for enkelt-
mand og søgekæder. Søgning med sonde er til enhver 
tid et kompromis mellem hastighed og præcision: Jo 
mere fintmasket ens søgegrid er, jo længere tid vil man 
være om at afsøge et område. Efter nogle minutter blev 
det klart hvor fysisk udmattende søgning med sonde 
er, da der kræves fysisk arbejde og konstant præcision 
for søgningen bliver grundig nok. For at sætte situatio-
nen i perspektiv tager det tyve mand kun udstyret med 
sonder ca. 20 timer at afsøge det område som en lavi-
nehund kan afsøge på 20 minutter. I tillæg prøvede 
gruppen metoden af på løs sne med ca. en meters 
dybde. Sne deponeret af en lavine kan være flere meter 
dybt, samtidig med at det er hårdt komprimeret. Dette 
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gør det yderligere sværere at mærke forskel på sne, 
fast bund og en begravet krop, og der findes eksempler 
på lavineofre, der har været levende begravet men er 
blevet dræbt af paniske kammeraters sondesøgning 
(Kenneth).

Eftersøgning med sender/modtager

Den mest effektive måde at eftersøge begravede lavi-
neofre på er ved hjælp af en lavinebipper, såfremt offe-
ret er udstyret med en tændt bipper. Gruppen blev in-
strueret i de forskellige søgeteknikker, der anvendes 
uanset, hvilken produktmodel/type man anvender. Ef-
terfølgende udførte gruppen scenarier med eftersøg-
ning og udgravning af ofre - eksemplificeret ved en 
nedgravet rygsæk med en aktiveret lavinebipper. Loka-
lisering med lavinebipperen blev fulgt op af præcisions-
eftersøgning med sonde og udgravning af rygsækken 
på ca. 1 meters dybde. Der blev gennemført søgning 
med to forskellige produktmodeller og med hhv. ét og 
to nedgravede ofre. Grundet begrænsninger i teknolo-
gien benyttet til at registrere afstand mellem bipperne 
var det ikke lige så nemt at lokalisere de nedgravede 
bippere som man kunne forvente. Afstande kunne 
springe fra 2m til 32 m. Den ene bipper tiltog desuden 
både i lydstyrke og frekvens mellem bip når man nær-
mede sig, hvilket gjorde det betydelig nemmere at regi-
strere hvorvidt man bevægede sig tætter på eller læn-
gere væk fra ofret.

Det generelle indtryk af aktiviteten var at det er tilstræk-
keligt vanskeligt at udføre eftersøgning under optimale 
forhold. I en presset situation med sammenpresset sne, 
kraftig hældning, større udløbsareal og det psykiske 
pres fra at have sine kammerater eller familie begravet 
under snemasserne er opgaven langt mere vanskelig. 

Ill. 2.09: Gennemgang af laviners bevægelse i landskabet

Ill. 2.10: Gennemgang af søgning med sonde. Når flere perso-

ner søger i kæde angives afstanden til nærmeste person med 

strakte arme
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Succeskriterierne er derfor god fysisk form, evnen til at 
holde hovedet koldt samt god erfaring og rutine med 
brug af sit personlige udstyr.

Hældningsmåling

En del af risikovurdering i fjeldet er at kende skråninger-
nes hældning i det område man befinder sig i, da lavi-
ner oftest forekommer på hældninger mellem 35-45°. 
Derfor blev der gennemgået forskellige metoder til at 
måle hældning bl.a. på basis af skistave og huskereg-
ler, samt ved brug af et kompas med indbygget klino-
meter. Hældningsmålinger kræver ikke enormt høj præ-
cision, det vigtigste er at identificere hældninger over 
den kritiske grænse på 30° i terrænet ovenfor eller hvor 
man bevæger sig.

Sneprofilering

En værdifuld kompetence i risikovurdering er at kunne 
læse sammensætningen af sneen for at identificere lag 
med lav sammenhængskraft og eventuelle skridflader i 
underliggende sne som følge af nedbør og afsmeltning 
i tøvejr. For at undersøge sneen graves der en meter 
ned, målt vinkelret på overfladen. Dette gøres da en 
person kan påvirke sneen ned i omtrent en meters dyb-
de. Det viste sig et være forholdsvis nemt at identificere 
forskellige lag i sneen blot ved at børste lidt med hån-
den i hullets sider, men det er straks vanskeligere at 
tolke stabiliteten af de enkelte lag mht. bæreevne og 
lavinefare. Dette kræver generelt erfaring i at tolke profi-
len, men der er også udviklet mere systematiske meto-
der til at undersøge en sneprofil, som for eksempel 
RutschBlock Score som dog er mere tidskrævende og 
besværlig at udføre. Fulde detaljer om RutschBlock 
Score kan læses i appendiks J.

Ill. 2.11: Søgning med lavinebipper. Når  afstanden til den 

begravede er under 10m søger man langsomt tættere på 

jorden (kaldes også ”indflyvning”).

Ill. 2.12: En nedgravet rygsæk med aktiveret lavinebipper. 

Størrelsen svarer ca. til torsoen på en mindre voksen.
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Virksomhedsbesøg

Der blev lavet et situeret interview med en af ejerne af 
Treff Produkter, en mindre hobbyvirksomhed som laver 
sonder med Norsk Røde Kors og det norske forsvar 
som primære kunder. Udover sonder leverer Treff Pro-
dukter også skredsnor og snesave, men det primære 
produkt er sonder. Treff Produkter har på trods at sin 
beskedne størrelse et ret stærkt brand nationalt set, da 
de er fast leverandør til forsvar og redningstjenesten. 
Sonden er et meget simpelt produkt, som der har været 
forholdsvis lille inkrementel udvikling på gennem årene, 
udviklingen er primært baseret på erfaringer i felten og 
nye fremstillingsmuligheder (eksempelvis limning i ste-
det for prægning). Interviewet gav indtryk af at mar-
kedssegmentet kan være meget begrænset for sikker-
hedsprodukter til denne kontekst. Markedet kan hurtigt 
tænkes globalt for at opnå tilstrækkeligt kundegrund-
lag.

Ill. 2.13: hældningsmåling med skiskistave som reference. For 

detaljeret beskrivelse se appendiks C.

Ill. 2.14: Undersøgelse af sneens lag. På det udvalgte sted var 

der iset lag ca. 30 cm nede som følge afsmeltning i solskin 

(sydvendt skråning).

Snit gennem øverste snelag

Skridflade i sneen

Dybereliggende snelag

Filename: E:\My Dropbox\P10\2D\_phase 6 KOMMUNIKATION yyyy-mm-dd\Procesrapport 001 SK Folder\2 Initierende research 006 CN.indd
Printed: 2. June 2009, 12:06 Last saved:  2. June 2009, 11:52 

34 Risikovurdering for freeridere



Refleksion på turen.

Studieturen var meget oplevelsesrig, gav masser af 
indtryk og en reel fornemmelse af, hvordan man agerer 
i konteksten. Turen gav desuden helt konkret hands-on 
erfaring med lavineredning og risikovurdering om end 
situationen var simuleret. I og med at problemfeltet på 
dette tidspunkt var meget åbent gav indholdet af turen 
også en masse spredt information i forhold til hvis pro-
jektet allerede havde været fokuseret på en specifik 
problemstilling. Imidlertid var turen et fint bidrag til bil-
ledet af, hvor der var deciderede problemer i kontek-
sten omkring skiløb og lavinefare, og bidrog til det 
grundlæggende vidensfundament hvorpå beslutnin-
gerne om projektets videre retning og fokus skulle ba-
seres.

Ill. 2.16: Treff Produkters værkstedet, der idag kun håndterer 

reparationer af udstyr.

Ill. 2.15: Besøg hos Treff Produkter og en af de tre ejerne, Nils 

Endrestøl
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Scenarier

www.avalanche.org

1: Inden afrejse tjeckes 
vejrmelding og 
lavinevarsel for det 
aktuelle område.

2: Udstyret pakkes. 
Foruden ski/snowboard 
medbringes s/m, sonde, 
skovl, førstehjælpsudstyr, 
hjelm o.l.

7: En lavine udløses 9: Vurdering af egen 
sikkerhed, risiko for nye 
laviner og de mest 
sandsynlige fund-
områder. 
Ring til redningstjeneste, 
men vent med sende 
personer efter hjælp da 
det vil reducere 
redningsindsatsen i den 
første kritiske time.

8: Vidner bør registrerer 
hvor mange der bliver 
taget af lavinen, hvor de 
sidst blev observeret i 
lavinen og hvordan 
faldlinien er på dette 
punkt

10: S/m ændres fra at 
sende til at modtage 
signal. Systematisk 
gennemsøgning af 
området indtil s/m 
opfanger et signal. 
Derefter følger man 
signalet indtil man finder 
punktet med mindste 
afstand til offeret.

Efter studieturen gik gruppen i gang med at sammen-
stykke de indsamlede informationer. Dette indebar 
blandt andet en gennemgang af det gængse hændel-
sesforløb før, under og efter en lavine-ulykke. Doku-
mentationen af dette forløb hjalp til at give gruppen et 
overblik over de generelle hændelser, handlinger og 
aktører, og hjalp til videre, yderligere at opdele og ana-
lysere hændelsesforløbet.

Ill. 2.17: Scenarie
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13: Frigøring af luftve-
jene, dvs. fjerne sne i og 
rundt om mund og 
næse, inden man 
begynder at udøve 
livreddende førstehjælp.

14: Transport af den 
tilskadekomne enten ved 
provisorisk kælk eller 
organiseret rednings-
tjeneste (helikopter, 
snescooter).

O
K

3:Transport til det 
aktuelle område

4: Aktivering af s/m og 
test af alle gruppens s/m.

6: Freeriding5: På vej til toppen er det 
vigtig at holde afstand 
således at man 
fordeler belastningen på 
snedækket.

11: Brug sonden til at 
præcis lokalisere offeret.

12: Udgravning af offeret. 
Det er vigtig at åbningen 
er stor således at der kan 
ydes livreddende første-
hjælp allerede nede i 
sneen hvis dette er 
nødvendig.
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Socialt/kulturelt

Freerider-kulturen, afhængigt af hvor ambitiøst den 
dyrkes, har mange ligheder med andre ekstremsports-
grene, der stille og roligt er blevet mere tilgængelig for 
masserne. Det lykkedes projektgruppen at få kontakt til 
to freeridere, som dyrker deres interesser i 3-4 uger og 
op til flere måneder om året. Gennem semistrukture-
rede interviews blev der åbnet op for, hvordan forskel-
lige freerider-aktiviteter foregår, hvor organiserede 
grupper i miljøet er, samt deres erfaringer med laviner 
og risikovurdering.

Muligheden for off-piste- og backcountry-freeriding 
bliver i stigende grad markedsført som en kvalitet der 
er til stede hos de forskellige ski resorts. I takt med at 
nyt grej som for eksempel bredere ski har gjort lærings-
kurven for freeriding mindre stejl, kan skiløbere med 
evner over middel forholdsvis hurtigt kaste sig ud i det 
(Landrø, 2007). Det betyder også at det er en forholds-
vis nuanceret brugergruppe med vidt forskellige erfa-
ringsniveauer og forskellige baggrunde og tilgange til 
at dyrke freeriding. De forskellige typer brugere vil blive 
beskrevet mere i detalje i afsnittet ”Målgruppe 2.0” i 
næste fase.

På et mere generelt plan blev det overvejet, hvordan 
fænomener som networking, web 2.0 og community 
sharing kunne influere freerider-kulturen. Freerider-
kulturen handler i høj grad om tricks, stil og udøvelse af 
kontrol, hvilket passer fint sammen med web 2.0-kultu-
ren, hvor man uploader til fællesskabet og iscenesætter 
sig selv med billeder, video og blogindlæg. Eksempel-
vis giver en Youtube-søgning på ”freeride snowboard” 
omkring 3500 hits (YouTube 1, 11-05-09). I forlængelse 
heraf findes der utallige dedikerede fora som riders.dk, 
(Riders.dk, 1, 11-05-09) hvor freeridere indenfor forskel-
lige discipliner kan bidrage med alt fra oplevelser og 
turforslag til produktanmeldelser og erfaringer. 

Optikker
I forlængelse af oparbejdelsen af konkret viden om 
kontekstens aktører og aktiviteter undersøgte projekt-
gruppen et spændingsfelt af mere abstrakte optikker. 
De valgte optikker, var teknologi, socio-kultur og mar-
kedsudvikling, både inden for konteksten og hvis muligt 
analoge udefrakommende eksempler. Som modspil til 
de meget konkrete betragtninger i overblikket blev det 
forsøgt at identificere koblinger eller temaer på tværs af 
optikkerne for at åbne op for muligheder i løsningsfel-
tet. Øvelserne blev indledt med brainstorming og efter-
følgende opsøgende litteraturstudier.

Teknologier

Brainstorm på anvendte teknologier og mulige kom-
mende teknologier affødte spredte idéer i forhold til de 
problemstillinger der allerede var delvist erkendt. Ek-
sempelvis blev det undersøgt, hvordan eksisterende 
lavinebipperudstyr fungerer og hvilken udvikling der er i 
sigte. Derudover blev der undersøgt teknologier som 
satellitbaseret navigation samt radar- og sporingsud-
styrs evne til at trænge gennem materialelag (som sne). 
Forskellige iltforsyninger og kulilte-absorption blev 
undersøgt mht. problematikken med kulilteforgiftning 
hos begravede ofre. I forhold til risikoen for mekaniske 
skader blev forskellige former for beskyttelsesudstyr fra 
andre ekstremsportsgrene undersøgt sammen med 
semi-intelligente materialer som for eksempel d3o™. 
d3o™ er en silikoneagtig elastisk og fleksibel polymer, 
som reagerer som hård plast ved slag, hvilket har affødt 
mange applikationer inden for beskyttelsesudstyr til 
fysisk aktivitet og forventes i butikkerne indenfor et år. 
Desuden blev der kigget på forskellige teknologier i 
forbrugerelektronik til for eksempel kommunikation 
(Bluetooth, wi-fi, 3G), display-teknologi (LCD, OLED) 
mm.
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Ill. 2.18: For at undesøge optikkerne blev der brugt forskellige tilgange bl.a. brainstorm og internetsøgniner på patenter
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Markedsudvikling

Gennem de seneste ti år er der i stigende grad kommet 
fokus på basalt sikkerhedsudstyr til skisport. Det er 
noget der har bredt sig fra de ekstreme discipliner til 
mainstream skisport som et generelt udtryk for ansvar-
lighed overfor egen sikkerhed. Markedet for skiudstyr 
er generelt præget af sjov og farver og basalt sikker-
hedsudstyr som hjelm og rygskjold er gået fra at være 
forholdsvis anonyme produkter til at være ligeså mode-
prægede som alt andet udstyr. Dog er udviklingen af 
mere dedikeret sikkerhedsudstyr noget mere konserva-
tiv pga. de mere alvorlige aspekter de adresserer, og 
produkterne skal i højere grad afspejle seriøsitet og 
pålidelighed. Ydermere er meget redningsudstyr, som 
sonde, skovl og ABS Airbag-systemet lavteknologiske 
produkter med lille produktudvikling. Nyt udstyr bliver 
gerne mødt med en del skepsis pga. emnets alvor. ABS 
Airbag-rygsækken fik fx ikke rigtigt fat i det amerikan-
ske marked før flere fuldskala-tests var blevet præsen-
teret, mens europæerne tilsyneladende var nemmere at 
overbevise om fordelene. Dette bevidner desuden nog-
le kulturelle forskelle angående hvordan nye produkter 
og teknologier anses (Mikkel). Producenter af lavinebip-
pere vil gerne udvikle en ny standard for et digitalt ra-
diosignal, men det kan vise sig at være svært for ældre 
analoge modeller at opfange, hvilket gør produktet 
mindre pålideligt på trods af fordele som større række-
vidde præcision (Edgerly & Hereford, 1998). 

Arbejdet med at undersøge de forskellige tematikker og 
se koblinger kastede ikke direkte løsninger af sig bl.a. 
fordi problemstillingerne på dette tidspunkt ikke var 
fuldt definerede. Resultatet af undersøgelserne har i 
højere grad bidraget til den iterative proces ved at ud-
vide gruppens bevidsthedshorisont til andet end den 
specifikke kontekst. Undersøgelserne endte således 
med at udgøre et bredt inspirationsmateriale som åb-
nede øjnene for løsningsmuligheder, der sandsynligvis 
ellers ikke var blevet tænkt i.
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Problemområder
På baggrund af den udførte research lavet projektgrup-
pen en individuel brainstorm for at skitsere på mulige 
løsninger. Den initierende skitsering førte til identifice-
ring af syv overordnede problemområder i projektet. 
Disse problemområder var:

Risikovurdering1. 

Beskyttelse under lavinen2. 

Flugt3. 

Overlevelse under sneen4. 

Lokalisering5. 

Udgravning6. 

Evakuering7. 

Ill. 2.19: Skitser fra den initierende skitsering
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Risikovurdering

For at kunne nedsætte risikoen for at blive 
taget af en lavine, er det vigtig at freeride-
ren er bevidst om hvilken fare han/hun 
udsætter sig selv for. For at kunne bedøm-

me situation så korrekt som mulig er det vigtig at ind-
drage information om alle de faktorer, der påvirker lavi-
nefaren. 

Mulige fokusområder indenfor problemfeltet er:

Tilgang til information 

Hjælp til vurdering 

Identificering af faktorer 

Måling af hældning 

Sneprofil 

Vejr 

Terrænfælder 

Brug/deling af erfaring og lokal viden 

Beskyttelse under lavine

De er store kræfter på spil i en lavine og 
20-25 % af de der omkommer af laviner, 
dør som følge af mekaniske skader som de 
pådrager sig mens lavinen er i bevægelse 

(Landrø, 2007). 

Mulige fokusområder indenfor problemfeltet er:

Hindre fysiske skader 

Flugt

En lavine kan påføre et menneske store 
skader. Disse skader kan undgås, hvis et 
lavineoffer har mulighed for at flygte fra 
lavinen.

Mulige fokusområder indenfor problemfeltet er:

Assistance til at flygte fra lavinen 

Forbedret kontrol og mobilitet når  

man er fanget i lavinen

Forhindre at blive trukket under lavinens overflade 

Hindre at offeret bliver draget med af lavinen 

Overlevelse under sneen

Et offer begravet under sneen risikerer at 
dø som følge af kvælning, kulilteforgiftning 
eller nedkølning. 75-80 % af alle omkomne 
lavineofre dør af kulilteforgiftning.  Efter 15 

minutter er sandsynligheden for at overleve 90 %. Ved 
45 minutter er sandsynligheden sunket til 20 %. Efter 90 
minutter begynder nedkølning at blive en afgørende 
faktor (Dansk Bjergklub, 10.03.2009). Ved at forlænge 
den tid et lavineoffer kan ligge begravet under sneen, 
kan man forlænge den tid redningsmandskab har til at 
lokalisere og udgrave offeret. Bortset fra Avalung findes 
der ingen øvrige produkter, der fokuserer på overle-
velse under sneen.

Mulige fokusområder indenfor problemfeltet er:

Iltmangel 

CO-forgiftning 
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Frigøring af luftveje 

Nedkølning 

Snetryk (forhindring af tryk mod brystet) 

Selvredning 

Lokalisering

Da der er størst chance for at finde overle-
vende indenfor de første 15 minutter, er det 
vigtig at ofrene bliver lokaliseret så hurtig 
som mulig. Tiden efter en lavine er som 

regel præget af chok, fortvivlelse og magtløshed, og 
det er derfor vigtig at være trænet i brug af det eksiste-
rende lokaliseringsudstyr således at man spilder 
mindst mulig tid.

Mulige fokusområder indenfor problemfeltet er:

Tilkendegivelse af position 

Lokalisering af position 

Eftersøgning efter flere ofre 

Udgravning

Ved brug af lavinebipper er selve udgrav-
ningen den mest tidkrævende del af red-
ningen (Edgerly & Atkins, 2006). Udgrav-
ning ved brug af skovl er den eneste eksi-

sterende måde at frembring et begravet lavineoffer. 
Selve udgravningen er fysisk krævende og hvis red-
derne ikke er trænet risikerer de at komprimere offerets 
luftlomme mens der graves.

Mulige fokusområder indenfor problemfeltet er:

Skade på ofre under udgravning 

Prioritering ved flere ofre 

Effektivisering af udgravning 

Andre udgravningsmuligheder 

Evakuering

Når offeret eller ofrene er fundet er det 
behov for at evakuere dem. Afhængigt af 

vejrforhold og om organiseret redning er kontaktet, kan 
kammeratredderne være nødt til at selv fragte ofrene 
ned fra fjeldet. Dette skal gøre uden at udsætte ofrene 
for større skade.

Mulige fokusområder indenfor problemfeltet er:

Transport 

Hindre skader 

Behandling on-site 
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Workshop #1
Forløb

Gruppen varmede op med en række øvelser såsom fri 
associering for at løsne op og strække hjernen ud. Her-
efter blev hurtige 15-minutters skitserings-runder sat i 
gang for hvert problemområde. Ideer blev skitseret eller 
skrevet på post-its, der herefter nemt og hurtigt kunne 
organiseres og suppleres af andre gruppemedlemmer. 
Hensigten med øvelsen var ikke at stikke dybt ned i 
mulige løsninger, men hurtigt at få et overblik over, hvil-
ke muligheder de forskellige problemområder havde. 
Dette overblik skulle så efterfølgende benyttes til at 
udvælge og indsnævre antallet af problemområder.

Afgrænsning til 3 problemer

Efter endt skitsering blev de forskellige ideer kategori-
seret og diskuteret med henblik på deres potentiale for 
at skabe reelle løsninger og deres mulige værdi for 
projektet. Dette blev blandt andet gjort i henhold til 
studieordningens krav og projektgruppens egne mål 
og interesser. Der dannede sig hurtigt et mønster, der 
viste at visse problemområder var mere oplagte at for-
følge end andre. I ill. 2.21 forklares hvorfor de forskel-
lige problemområder blev valgt eller fravalgt. Gruppen 
valgte at arbejde videre og mere dybdegående med de 
følgende tre problemområder: Risiko-vurdering, be-
skyttelse under lavine, overlevelse under sneen. Der 
blev gjort klar til endnu en workshop, hvor problemom-
råderne blev tilgået mere systematisk og grundigt.

Ill. 2.20: Skitsering på post-its

Da de syv problemområder var blevet defineret og spe-
cificeret med underliggende problemstillinger blev en 
række hurtige idegeneringer sat i gang. Formålet var at 
undersøge nærmere, hvilke retninger projektet kunne 
tage når den indsamlede information vedrørende kon-
teksten og de forskellige optiker blev sammenholdt 
med de helt konkrete problemstillinger. Med den ind-
samlede viden i baghovedet gik projektgruppen såle-
des i gang med at skitsere på ideer, der kunne løse de 
definerede problemer. 
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Ill. 2.21: Oversigt over valgte problemstillinger

Risiko-vurdering 
Med tanke på at der her var mulighed for at forebygge og her igennem at reducere antallet af ulykker, virkede risiko-
vurdering som et oplagt valg at efterfølge. Desuden fandtes der allerede flere eksisterende metoder, men kun nogle 
få fysiske produkter på markedet.

Flugt
På trods af mange sjove og radikale forslag om store oppustelige luftsække i forskellige formater og svæveplans-
lignende vinger var det svært at se nogle umiddelbart reelle ideer, der kunne hjælpe til at løse dette problemom-
råde. Selvom løsningerne drejede sig om forholdsvist realiserbare produkter ville de dog støde på troværdigheds-
problemer ligesom løsningernes kvalitet ikke ville kunne vurderes, da afprøvning ville være problematisk.

x
x
x

x
v

v
v

Beskyttelse under lavinen
Beskyttelses-udstyr for skiløbere har set et kæmpe boost de seneste par år så det virkede oplagt at kigge nærmere 
på, hvorvidt denne udstyrskategori havde mulighed for at blive udvidet med lavine-specifikt beskyttelsesudstyr. 
Mange forskellige idé-skitser samt en del indsamlet viden om nye materialer og teknologier, understøttede dette 
valg.

Overlevelse under sneen 
Antallet af skitser viste en fælles interesse i dette problemområde. Det største problem når folk først er begravet 
under en lavine er sjældent at de ikke bliver fundet. De bliver desværre blot fundet og udgravet for sent. Det virkede 
således som en oplagt ide at forfølge måder hvorpå man kunne forlænge tiden for overlevelse under sneen.   

Lokalisering
Selvom den udførte research tydeligt påpegede, at det kunne være nemmere og hurtigere at lokalisere begravede 
lavineofre var gruppen tynget af manglende teknisk viden. Muligheden for et nærgående samarbejde med en pro-
ducent af lavinebippere kunne muligvis have ændret dette. Trods andre sjove og interessante ideer, blev det dog 
vurderet at dette var en opgave, der nemmere kunne løses med ekspertiser udenfor gruppens faglighed.

Udgravning
På trods af en undersøgelse af teknologier, der kunne være relevante, var det meget begrænset hvor mange ideer, 
der pegede i retning af, at en genopfindelse af skovlen var en realistisk retning for projektet. På trods af at statistik-
kerne pegede på at en indsats her var tiltrængt når et offer først var begravet, blev dette problemområde fravalgt.

Evakuering
Med henblik på, at den vigtigste og mest effektive indsat sker i løbet af de første 15 minutter, og organiseret redning 
samt evakuering ofte først finder sted flere timer senere, blev det besluttet at denne del af forløbet ikke var lige så 
interessant at efterforske som flere af de øvrige områder.
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Workshop #2
I forlængelse af udvælgelsen af de tre problemområder, 
gik gruppen i gang med yderligere at indsnævre fokus 
med henblik på at udvælge ét primært problemområde. 
Til dette formål lavede projektgruppen tre små 1-dags 
idéworkshops indenfor hvert af de tre udvalgte proble-
mområder. Til hver workshop blev der udarbejdet et 
designbrief med inspirationsmateriale. Briefet indeholdt 
en række - primært kvalitative - krav og yderligere øn-
sker til løsninger for at indikere succesfaktorerne. Inspi-
rationsmaterialet indeholdt visuel inspiration i form af 
billeder og grafik af relevante temaer. Temaerne kunne 
fx være fra andre aktiviteter med lignende problemstil-
linger, produktkategorier af tilhørende udstyr, funktio-
nelle principper, der kunne benyttes og information om 
relevante teknologier, der var blevet undersøgt dybere 
siden sidste workshop.

Som med den tidligere runde af workshops blev grup-
pen forelagt opgavepræsentationen som blev efterfulgt 
af en brainstorm der lagde grundlaget for en videre 
skitsering af mulige løsninger. Idéer fra brainstormen 
blev forsøgt koblet eller kategoriseret hvorefter de blev 
udforsket ved skitsering. På denne måde fik projekt-
gruppen skabt en ny iteration med at syntetisere den 
akkumulerede viden indenfor de tre problemområder. 
Designbriefs, inspirationsmateriale og skitser kan ses i 
appendiks D.

Efter gennemførelsen af de tre workshops, skulle ét 
problemområde udvælges. Valget blev taget på bag-
grund af den eksisterende research, projektgruppens 
faglige ønsker for afgangsprojektets udformning og 
hvad projektgruppen fandt interessant at arbejde med 
indenfor konteksten.

Ill. 2.23: Brainstorm

Ill. 2.22: Til hvert problemområdet blev der lavet et designbriefproprobleblemommom årådrådetet bleblev dv derer lavlavetet etet desdesignignbribriefef
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Risiko-vurdering

Udfordringen for udvikling af udstyr til risikovurdering er 
at undgå at skabe ”dødvægt” i rygsækken når freeri-
dere er på tur. Risikovurdering bør foretages undervejs 
på en tur, men aktiviteten bør ikke være for forstyrrende 
og skal derfor kunne udføres forholdsvist hurtigt og 
simpelt. Der blev derfor udviklet en del løsninger med 
integration eller anvendelse af eksisterende udstyr. De 
mest simple ideer rakte fra hældningsmåler til montage 
på skistav til opdateret lavine- og vejrinformation via 
mobil eller radiosignal samt en elektronisk sonde, der 
ved penetration af sneen kunne analysere dens lagde-
ling og sammenhængskraft. Princippet om at satse 
præventivt virkede stadig fornuftigt selvom risikovurde-
ring i høj grad også er et spørgsmål om holdning. Den 
præventive indstilling, sammenholdt med at ideerne 
spændte bredt i teknisk kompleksitet, gjorde en indsats 
her overfor problemstillingen til en oplagt projektmulig-
hed.

Beskyttelse under lavine

Idéerne til udstyr, der kan beskytte en freerider som 
bliver taget af en lavine drejede sig - i overensstem-
melse med designbriefet - om beskyttelse af vitale 
kropsfunktioner omkring rygsøjlen og torsoen. Det 
resulterede i forskellige former for skjolde, pansring og 
luftpuder, der kunne fiksere ryg og nakke under styrt. 
Det var klart, at en løsning på denne problemstilling 
ville dreje sig meget om et fysisk produkt, der skulle 
arbejde sammen med en fysisk aktiv krop og virke 
autonomt dvs. uafhængigt af manuel aktivering, hvilket 
tiltalte projektgruppens ønske om at arbejde med fysi-
ske produkter. Imidlertid ville kravene til en løsning blive 
svære at kvantificere og det ville ligeledes være svært 
at teste kvaliteten af en løsning fordi laviner indeholder 
enorme kræfter og utroligt uforudsigelige.

Ill. 2.25: Skitser på beskyttelse under lavine

Ill. 2.24: Skitser på risikovurdering
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Ill. 2.26: Skitser på overlevelse under sneen

Overlevelse under sneen

De fleste af idéerne til at forbedre overlevelseschan-
cerne under sneen drejede sig om stabil oxygen-forsy-
ning for at undgå kvælning og absorption af carbonmo-
noxid for at undgå forgiftning. Desuden var der flere 
ideer til at nedsætte risikoen for afkøling som i de fleste 
tilfælde kunne kombineres med oxygen-forsyning. Da 
gruppen undersøgte mulige teknologier til at behandle 
problemet med kulilteforgiftning nærmere, blev det 
klart, at det ikke umiddelbart er mangel på ilt der er det 
store problem. Den blotte tilstedeværelse af carbonmo-
noxid er farlig fordi det binder til blodets hæmoglobin-

molekyler 3-400 gange nemmere end oxygen , så selv-
om en oxygen-forsyning er til stede, er risikoen for for-
giftning ved carbonmonooxid stadig stor. Der findes 
desuden ikke umiddelbart nogle simple måder at ab-
sorbere carbonmonoxid i kemikalier uden for kroppen 
og indsatsen overfor dette problemområde ville, lige-
som med fysisk beskyttelse, være vanskelig at evalu-
ere.

Valg af problemområde

Risikovurdering blev valgt til projektets videre retning, 
da en løsning indenfor dette område havde mulighed 
for at hindre freeridere i at komme i en farlig situation. 
Ved fokusering på ulykkesforebyggende tiltag er det 
mulig at redde flere liv end ved fokusering på skadere-
ducerende eller reddende tiltag som de to andre pro-
blemområder var. Videre ville en løsning indenfor risiko-
vurdering give mulighed for at redde flere end blot den 
primære kunde/bruger der foretager risikovurderingen.

Der findes meget viden om laviner der kan bruges fore-
byggende, men denne viden når desværre ikke ud til 
alle freeridere. Der findes ikke mange risikovurderings-
produkter på markedet, sammenlignet med antal pro-
dukter inden for de to andre problemområder og det er 
derfor mulighed for at lave et produkt der vil skille sig 
ud. 

Ved valg af risikovurdering som projektets retning har 
projektgruppen mulighed for at vise kompetencer in-
denfor produktdesign, systemdesign og interaktionsde-
sign. Videre blev det antaget, at en løsning indenfor 
risikovurdering vil være nemmere at teste ved brug af 
prototyper end løsninger indenfor de to andre problem-
områder.
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Refleksioner
Forløbet gennem denne fase var en svær balance mel-
lem at søge så bredt som muligt og vurdere vigtighe-
den af forskellig information uden for stor fordybelse. 
Dette resulterede desuden uundgåeligt i brug af res-
sourcer på stof, der ikke skulle anvendes senere. Viden 
der viste sig perifer i forhold til den endelige problem-
stilling har dog stadig dannet vidensgrundlag for at 
kunne reflektere over resten af projektet. Dette var fra 
start en kendt præmis for denne tilgang, i modsætning 
til eksempelvis at få udstukket et mere konkret problem 
fra en klient. 

Det kan diskuteres hvorvidt gruppen burde have af-
grænset sig og indsnævret projektet hurtigere. Studi-
eturen til Geilo kunne eksempelvis have været mere 
givende med henblik på det valgte problemområde, 
havde det allerede været valgt før turens start. Det blev 
dog vurderet nødvendigt at skabe sig et ordentligt over-
blik før sådanne valg blev truffet, hvilket studieturen var 
meget behjælpelig til.

Gruppens tilgang til at afsøge en voldsomt bred og på 
forhånd ukendt kontekst var en blanding af traditionel 
research, semi-etnografiske studier og skitsering. Især 
brugen af skitsering og idéworkshops som en del af 
researchprocessen var interessant. Det viste sig at 
være en glimrende måde at afsøge forskellige mulige 
retninger for et projekt og få en overordnet idé om, 
hvorvidt en retning var værd at forfølge, uden at inve-
stere al for megen tid og ressourcer. Skitserings-pro-
cesserne var i øvrigt en god måde at formulere spørgs-
mål og fremprovokere overvejelser som almindelig 
samtale eller research ikke ville kunne. I flere tilfælde 
blev disse overvejelser så efterfølgende skudt ned når 
deres egentlig holdbarhed blev efterforsket. Disse over-
vejelser bidrog dog stadig til se problemerne og de 
mulige projektretninger fra nogle andre vinkler.

Desuden bidrog den meget omfattende, initierende 
research til at gruppen havde en mere grundig forstå-
else for konteksten, slutbrugerne og det øvrige udstyr 
som freeriderne har mulighed for at benytte sig af.
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Fase 3

51

Denne fase vil beskæftige sig med den mere dybdegående og problemspecifikke research med udgangspunkt i 
risikovurdering. Fasen vil blandt andet inkludere analyser og gennemgange af nuværende metoder og interviews med 
slutbrugere. Formålet med fasen er at få et dybere kendskab til det valgte problemområde og nærmere at få klarlagt 
de specifikke problemstillinger forbundet hermed. Resultatet af fasen består af en problemformulering, en 
kravspecifikation og en mere specifik definition af målgruppen.

Research



Risikovurdering
selv synes er en acceptabel risiko. Det vigtigste i 
sådanne tilfælde er, at freerideren er bevidst om det 
valg han eller hun tager og kan tage hensyn til alle 
fakta.

Ved enhver vurdering er der mulighed for fejlvurderin-
ger. Ved at vurdere risikoen på et stadig mere detaljeret 
niveau og på mindre fysisk afstand, synker risikoen for 
fejlvurderinger (Landrø, 2007). Dvs. at lavinefaren bør 
vurderes allerede ved turplanlægning, videre på vej ud 
til målet og inden selve nedfarten. Ved at vurdere lavi-
nefaren allerede ved turplanlægningen har brugeren 
mulighed for at finde alternative ruter, hvis den oprinde-
lige tur har en for høj lavinefare. Det er nemmere at 
ændre planerne inden man tager af sted, end at 
afbryde en allerede påbegyndt tur.

Lavinevarsel

I mange lande udsendes der daglige lavinevarsler i 
løbet af vinteren. Varslet henvender sig til alle, der 
udsætter sig for mulige lavinefare og varslet gælder 
forskellige områder og tilpasses lokale forhold. Selve 
lavinevarselet indeholder en kort tekst og en fremtrins 
international fareskala, der tilsammen beskriver den 
aktuelle lavinefare i området og sandsynligheden for 
lavine. Varslet dækker som regel over en hel region af 
gangen, da det i høj grad baserer sig på nedbør og 
temperaturforhold.

Risiko kan defineres som sandsynligheden for, at en 
uønsket situation vil opstå og konsekvenserne deraf. I 
dette projekt er risiko defineret som sandsynligheden 
for at en lavine udløses, samt graden af skaden lavinen 
kan påføre. Ved at vurdere risikoen, vurderer freeride-
ren, hvorvidt den oplevede sandsynlighed for at udløse 
en lavine og de konsekvenser det måtte have, står i 
forhold til oplevelsen ved nedfarten. 

Risikovurdering er noget mennesker foretager flere 
gange daglig, bevidst eller ubevidst. Når man krydser 
gaden, vurderer man sandsynligheden for at blive ramt 
af en bil og skaden det vil påføre en, i forhold til det 
man får ud af at krydse gaden. Alle freeridere foretager 
altså en risikovurdering når de freerider, hvad end de er 
bevidste om det eller ej. Men kvaliteten og brugbarhe-
den af den vurdering der foretages, afhænger udeluk-
kende af, hvor bevidste de er om de gældende faktorer 
og deres indbyrdes forhold.

Vurdering af lavinefaren

Det er mange faktorer der påvirker lavinefaren, og der 
findes flere metoder for vurdering af lavinefaren. Fælles 
for disse er, at de baserer sig på en forholdsvis lille 
mængde information, men koncentrerer sig kun om det 
væsentligste såsom vejr, sneforhold, terræn og menne-
ske. Lavineforskere arbejder kontinuerlig på at lave nye 
og bedre modeller for vurderingen af lavinefaren 
(Landrø, 2007).

Vurderingsmetodernes formål er, at freerideren skal 
kunne adskille situationer med acceptabel risiko fra 
situationer med uacceptabel risiko. Men laviner og de 
omstændigheder der kan forårsage dem er utroligt 
komplekse. Ingen metoder er 100 % sikre eller i stand til 
at garantere for, at de valg freerideren tager, er de rig-
tige. Freerideren kan til enhver tid vælge, hvad denne 

Ill. 3.01: Den internationale lavineskala
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Homogen sne. Kun risiko for små 
laviner på stejle skråninger. Stor 
belastning kræves for at udløse en 
lavine.

Vejret og temperaturen har været 
stabil i meget lang tid (måneder).

Sneen er under stabilisering. Farligt 
kun på lokale skråninger. Stor 
belastning kræves for at udløse en 
lavine.

Nogenlunde stabilt på skråninger 
over 25°. Farligt på stejle lokale 
skråninger. Kun spontane laviner. 

Meget instabil på skråninger over 
25°. Lille belastning kræves for 
at udløse laviner. Laviner sættes 
i gang af enkeltpersoner. Mange 
små spontane laviner. 

Ekstremt instabilt på alle skråninger. 
Mange store spontane laviner. 

1: MEGET 
LILLE

2: LILLE

3: MIDDEL

4: STOR

5: MEGET 
STOR

Vejret og temperaturen har været 
stabil i meget lang tid (uger).

Vejret har været stabilt i flere dage. 
Sneen har næsten stabiliseret sig. 

Hård vind har transporteret store 
snemængder eller et kraftigt snefald 
uden vind. 

Efter vedvarende snefald med store 
snemængder og hård vind.

Normal forsigtighed

Forhøjet forsigtighed

Ektra forsigtighed

Ophold ikke anbefalet

Undgå ophold

Risiko Vejrforudsætninger Stabilitet

STOP

STOP
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Metoder for risikovurdering
Kundskabsbaserede metoder

Fordelen med de kundskabsbaserede metoder er, at de 
er mere nuancerede og dermed hjælper brugeren at 
skelne mellem relativt farlige og relativ sikre forhold. 
Ulemperne ved metoderne er, at brugeren ikke nødven-
digvis ved hvor meget eller hvor lidt information, der 
kræves i hver kategori for at kunne lave en vurdering. 
Brugerne ved desuden ikke hvordan de skal forholde 
sig til tvetydig eller modstridig information eller hvordan 
de skal skelne mellem relativ og ubetinget vigtig infor-
mation. Dette gør at kundskabsbaserede metoder er 
svære at bruge for nybegyndere i risikovurdering da 
disse mangler kundskab og erfaring.(McCammon & 
Hägeli, 2006) Et eksempel på kundskabsbaserede 
metoder er sneprofil, rutcsh-block-score og 3x3-filteret 
af Werner Munter. 

Sneprofil

Se s. 34

RutschBlock Score

RutschBlock Score er fysisk test der munder ud i en 
værdi, der angiver stabilitet af sneen. Værdien fastsæt-
tes ved at man isolerer et sneområde på 2 x 1,5 m fra 
den omkringliggende sne. Underlaget skal have en 
minimumshældning på 30 °. Når sneområdet er isoleret 
påvirker man området med øgende belastning. Stabili-
teten i snedækket er afhængig af hvor stor belastning 
man kan påføre området uden at sneen glider ud. 

3x3-filteret

3x3-filteret er udviklet af Werner Munter, en schweizisk 
lavineekspert. Modellen har fået navnet 3x3 fordi tre 
faktorer undersøges på tre forskellige niveauer. På 
denne måde får brugeren en stadigt mere detaljeret 
vurdering. De tre faktorer er vejr- og sneforhold, terræn 
og menneske. Disse vurderes på et regionalt, lokalt og 
zonalt niveau, også kaldet turplanlægning, områdevur-
dering og nedfartsvurdering. 

Ill. 3.02: Test af sneen stabilitet ved hjelp af RutschBlock 

Score

For at få en forståelse for hvordan man kan foretage en 
risikovurdering blev eksisterende metoder undersøgt. 
Gennem litteratur og internettet fik projektgruppen et 
overblik over metoderne, samt et indblik i fordele og 
ulemper ved de forskellige metoder.

Der findes hovedsagelig to kategorier vurderingsmeto-
der, kundskabsbaserede og regelbaserede metoder. 
Kundskabsbaserede metoder hjælper brugeren med at 
strukturere den information, der skal indgå i vurderin-
gen, men overlader det til brugeren at foretage selve 
vurderingen. De regelbaserede metoder baserer sig 
som navnet tilsiger på regler, og giver brugeren en vur-
dering.
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Regelbaserede 

vurderingsmetoder

De regelbaserede metoder, også kaldet tjeklistebase-
rede, er nemmere for nybegyndere at forholde sig til, 
netop fordi de er baseret på regler. Dette gør meto-
derne mindre nuancerede, fordi metoderne enten frarå-
der en bruger at bevæge sig i et område eller ikke. For 
nybegyndere i risikovurdering giver regelbaserede 
metoder brugerne en mulighed for at oparbejde erfa-
ring under tryggere omstændigheder. Mange af de 
regelbaserede metoder kan kombineres med bruge-
rens egen kundskab, således at metoden giver en 
grundvurdering brugeren kan bygge videre på med sin 
kundskab. 

Da regelbaserede metoder skal være nemme at bruge 
er nogle af metoderne udviklet som kort brugeren kan 
medbringe i fjeldet. Eksempler på sådanne kort er 
SnowCard, NivoTest, Avaluator og StoporGO. Projekt-
gruppen har fået fat på tre af disse kort og disse vil kort 
præsenteres i det følgende. For analyse af de tre kort, 
se appendiks E.

NivoTest

NivoTest er en liste bestående af 25 spørgsmål indenfor 
fem kategorier. Kategorierne er vejr, sne, laviner, terræn 
og mennesket. Hvert spørgsmål berører en faktor eller 
et element der, hvis det er til stede i den observerede 
kontekst, bidrager til sandsynligheden for at en lavine 
kan udløses.  Jo flere faktorer der er tilstede, jo større 
risici. Hvert spørgsmål kan besvares med enten et ja 
eller et nej, og for hvert positive svar får man en tal-
værdi, der skal lægges sammen til en total sum. Talvær-
dien varierer afhængig af hvor stor betydning svaret har 
på den samlede fare. Totalsummens værdi ændrer bru-

3 Criteria/
3 Filters Snow/Weather Terrain People
Regional: Avalanche report, Use 1:25,000 map, Who’s coming?
Tour Planning
Including
Alternatives
(at home)

weather forecast, guidebooks, photos, Skill level?
information from own knowledge Knowledge of group?

Researchable
information
& Expectationslocals, etc. Who’s responsible?

Local: General snow Check info Who’s in my group? Personal
Observations
on-site before 
setting out.
Continuous
reassessment
en route.

conditions, previously received Equipment andVisible Area
& Route
Selection
(in the area,
as far as your
eye can see) 

wind direction (relief, slope angle, transceivers with?
and loading steepness, ski Time plan for tour?
New snow amounts, tracks, etc.) Itinerary left with
oddities, visibility, Are there existing someone?
temperature ski tracks? How many groups 
How many and are around group?
when made?

Zonal: Check new snow What’s above and How often has slope Last Check:
Go or
No Go? 

Exact
Location of
Questionable
Slope
(every single
slope as you
set your track)

amounts, visibility, below me? been skied?
solar radiation Steepest part Communication?
Assess possible of slope? Tiredness? Discipline?
slab potential Near the ridge? Technique? Distance
What’s keeping Any wind pockets? between each other?
the snow together? Relief? How wide a track?

Aspect? Spacing? Corridor?
Single file? 
Safe zones?
Alternate routes?
Think! Important!

Snowpack structure
is characterized by
its irregularity.

Assessment

Evaluat ion

Go/No Go?
Danger Potential Intermediate Sliding Scale

(Hazard Levels of the Avalanche Report (AR))

Ill. 3.03: 3x3 - filter i engelsk udgave

Ill. 3.04: Henholdsvis bagside og forsiden af NivoTest
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geren ved at dreje på en talskive. Bagsiden af talskiven 
er dækket af ikoner der indikerer om totalsummen angi-
ver stabile eller ustabile forhold.

NivoTest’en starter som udgangspunkt i 0. Dvs. at før 
vurderingen er taget betragtes situationen i princippet 
som værende sikker. Dette til trods for, at NivoTest’en 
påpeger, at er man i tvivl om et svar bør man være på 
den sikre side og svare ja. Det betyder også, at risiko-
vurderingen først og fremmest betragtes som hæm-
mende i og med at man for hvert positivt svar kommer 
længere og længere væk fra at kunne betragte situatio-
nen og den ønskede nedfart som værende sikker.

En del af NivoTest’ens spørgsmål kan besvares ved 
observationer af området, andre kræver at brugeren 
kan aflæse terrænet eller, at brugeren har information 
om for eksempel vejrforholdene i dagene op til turen.

Avaluator

Avaluator er et kort der hjælper brugeren til at vurdere 
lavinefaren i et område. Kortets to sider indeholder hen-
holdsvis turplanlægning og risikovurdering af det aktu-
elle nedfartsområde. 

Turplanlægningen består af et diagram, hvor et område 
vurderes på baggrund af det officielle lavinevarsel i 
området, i kombination med områdets eksponering for 
laviner. Områdets eksponering for laviner er opdelt i tre 
kategorier: enkel, udfordrende og kompleks. Informa-
tion om hvilken kategori et område tilhører samt lavine-
varsel, er tilgængelig på internettet. Dog henviser 
Avaluator kun til en canadisk hjemmeside, med oversigt 
over canadiske områder.

Risikovurderingen benytter sig af den regelbaserede 
evalueringsmetode kaldet ALPTRUTh. ALPTRUTh er et 
akronym og refererer til metodens syv spørgsmål der 
omfatter Avalanches, Loading, Path, Terrain, Rating, 
Unstable snow, THaw stability altså laviner, belastning, 
vej, terrænfælder, lavinevarsling, ustabilie snemasser, 
tøbrud . Antal spørgsmål der kan besvares positivt, 
sammenlignes med en lille tabel der angiver fareni-
veauet.

På trods af at Avaluator fremstår mere enkel i den for-
stand at den kun kræver svar på 7 spørgsmål, så 
kræver den alligevel mere erfaring og forhåndsviden fra 
sin bruger. Spørgsmål vedrørende terrænfælder og 
lavine-stier fx kræver viden og erfaring om at aflæse 
terræn. Sammenlignet med NivoTest’en, der har flere 
spørgsmål, men til gengæld i højere grad tager sin 
bruger ved hånden, så er Avaluator umiddelbart mere 
forbeholdt brugere, der allerede har en del erfaring 
med at vurdere lavinefarlige situationer.

SnowCard

SnowCard er udviklet af Martin Engler, en tysk fjeld-
lods. Vurderingen baserer sig på tre typer information, 
henholdsvis lavinefaren i henhold til den internationale 
lavineskala, områdets hældning og områdets ekspone-
ring for laviner. Kortet har et vippebillede, der giver for-
skellig vurdering afhængig af om området har en høj 
eller lav eksponering for laviner.

Oplysning om områdets fareniveau udsendes i det offi-
cielle lavinevarsel, mens områdets hældning er op til 
brugeren selv at aflæse. SnowCard’et kan benyttes på 
to forskellige måder til at måle hældning. Den ene 
måde baserer sig på, at brugeren medbringer kort over 
området, der viser højdekurver. Disse højdekurver kan 
så sammenlignes med indikatorer på SnowCard, der 
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Ill. 3.05: Henholdsvis bagside og forsiden af Avaluator

illustrerer hvor kraftig en hældning der er tale om. Den 
anden måde baserer sig udelukkende på SnowCard og 
gør brug af et lod i en snor, der kan angive hældning 
ved at holde kortet parallelt med skråningen. SnowCard 
giver ingen indikation, der kan hjælpe brugeren til at 
afgøre områdets eksponering for laviner og dermed 
bestemme hvilken vurdering brugeren skal forholde sig 
til. 

Opsamling

Ved at undersøge de eksisterende vurderingsmetoder 
fik projektgruppen indblik i forskellige måder at fore-
tage risikovurdering på. Der er mange forskellige meto-
der for risikovurdering og hver metode har forskellige 
optimale brugssituationer og passer til forskellige bru-
gere. En undersøgelse af europæiske vurderingsmeto-
der lavet af Canadian Avalanche Association i 2005, 
konkluderer, at enkle tjeklistebaserede metoder funge-
rer bedst for den største del af brugerne, i forhold til de 
mere komplekse kundskabsbaserede metoder 
(McCammon & Hägeli, 2006)

Der findes mange metoder og der arbejdes stadig på at 
udvikle nye og bedre metoder (Snøskred, 29.02.2009). 
Med et stort udvalg af metoder tilpasset forskellige bru-
gere, kan forklaringen på freeridernes mangelfulde 
risikovurderinger altså ikke findes i en mangel på meto-
der. Derfor besluttede projektgruppen at tale med for-
skellige freeridere om deres forhold til risikovurdering, 
eller manglen derpå. 

Ill. 3.06: Henholdsvids SnowCard’ets bagside og forsidens to 

billeder
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Freeridere og risikovurdering
For at forstå freeridernes forhold til risikovurdering blev 
der taget kontakt til nogle af de freeridere projektgrup-
pen kendte på forhånd. Der blev desuden sendt en mail 
ud på studiet for at høre om nogle af de medstude-
rende dyrkede freeriding eller om de kendte nogen der 
gjorde. Dette førte til at projektgruppen kom i kontakt 
med tre freeridere. Denne snævre gruppe af freeridere 
blev kontaktet og udspurgt angående deres holdninger 
og erfaringer med freeriding og risikovurdering på to 
forskellige måder: direkte interview og spørgeskema 
via e-mail. De besvarede spørgeskemaer kan findes i 
appendiks F, mens lydklip fra interviewene kan findes 
på den vedlagte CD.

Projektgruppen tog også kontakt til personalet i Surf & 
Ski i Aalborg. Surf & Ski er en butik, der specialiserer 
sig i produkter indenfor windsurfing, kitesurfing, skiløb 
og snowboard. De ansatte i Surf & Ski er selv aktive 
sportsfolk og i Aalborg-afdeling var der også et par 
freeridere.

Derudover benyttede gruppen sig af at oprette diskus-
sioner i forummet på hjemmesiden Riders.dk. Riders.dk 
er ifølge dem selv, Danmarks største online portal for 
surf- og freestylekulturen. De fokuserer på surfing, kite-
surfing, windsurfing, ski og snowboard. Et pdf-doku-
ment med den fulde diskussion kan findes i appendiks 
G.

Holdningerne til risikovurdering og fare-elementet ved 
freeriding vidste sig at være vidt forskellige fra person til 
person. Nogle af de interviewede kendte til en del 
metoder til at risikovurdere, andre forhørte sig blot hos 
lokale og holdt øje med lavine-varsler. Nogle tog sikker-
hedsudstyr som sonde, skovl og bipper med og sør-
gede for at være trænet i deres brug, mens andre 
mente, at de sagtens kunne klare sig uden. For at få et 

Ill. 3.07: Projektgruppen startet en diskussion om risikovurde-

ring på www.riders.dk

Ill. 3.08: Martin Norman Hansen, dansk freerider 
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bedre overblik og en bedre måde at forholde sig til slut-
brugeren fremover i projektet, blev brugerne delt ind i 
fire overordnede kategorier. Kategorierne blev baseret 
på freeriderens erfaringsniveau og deres forhold til det 
at risikovurdere.

Målgruppe 2.0
Den uvidende

Den uvidende freerider holder sig hovedsageligt til de 
præparerede pister, men tager en enkelt gang imellem 
på en off-piste tur. Vedkommende er ikke bekendt med 
faren ved freeriding og ved derfor ikke, hvilke faktorer 
der påvirker lavinefaren eller hvordan man laver en risi-
kovurdering af lavinefaren.

Amatøren

Amatøren off-piste freerider forholdsvist ofte. Han eller 
hun er bekendt med faren for laviner og har en idé om 
omfanget af skader de kan forvolde. Vedkommende er 
stødt på en enkelt metode eller to til at risikovurdere, 
men finder dem generelt for komplekse, uigennemsku-
elige og tidskrævende.

Den erfarne

Den erfarne freerider foretager risiko-vurdering og 
kender til en række overordnede metoder. Denne freeri-
der savner mest af alt et mere nuanceret billede af 
omstændighederne før han eller hun drager ud i sneen. 
Dette billede skaffer den erfarne freerider sig blandt 
andet ved at samle information fra de lokale om farlige 
områder, ved at følge lavinevarslerne og observere 
hvordan vejret har været. Dette er dog ikke altid nemt 
tilgængelig information, og den erfarne freerider kunne 
godt tænke sig et mere detaljeret, præcist og nuanceret 
billede af situationen end hvad de nuværende, tilgæn-
gelige kilder kan tilbyde.

Den ekstreme

Den ekstreme freerider har viden om faktorerne, der 
påvirker lavinefaren, men tager kun overordnet bestik af 
situationen da han eller hun har den holdning, at skulle 
en lavine forekomme, kan vedkommende sagtens nå at 
slippe væk. Den ekstreme freerider medbringer red-
ningsudstyr og regner med, at udstyret og kammera-
terne vil redde vedkomne, hvis ulykken skulle ske. 

Begrænsning af målgruppe

Gruppen valgte her at holde fokus på amatøren og den 
erfarne freerider, da disse allerede var bekendte eller 
delvis bekendte med risikoen og forholdte sig til den på 
ét plan, men de har behov for en bedre løsning end det 
der eksisterer i dag. De to ydre grupper af freeridere var 
betydeligt mere udenfor rækkevidde og således ikke 
projektet umiddelbare fokus. 
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Problemer ved risikovurdering
De overordnede problemstillinger, der blev defineret via 
samtaler med slutbrugerne og analyser af de eksiste-
rende metoder, bliver her ridset op. 

Grunde til at freeridere ikke laver ordentlig risiko-
vurdering:

Tidskrævende 

Flere metoder kræver erfaring og træning 

Risiko-vurderingen bliver ofte betragtet  

som et hæmmende element

Nogle freeridere kender ikke til faren  

eller tror de er immune overfor den

Fralæggelse af ansvar. Når en gruppe er ude  

handler det tit om at få det første spor. Når der ikke 
er nogen der officielt har ansvaret, ender det ofte 
med at falde til jorden og sikkerheden bliver glemt.

Problemformulering 1.0
Hvordan kan lavinevurdering som et præventivt middel gøres nemmere og 
mere tilgængeligt for freeridere med varierende erfaringsniveau?

Problemer med nuværende metoder:

Lavinevarsler er meget unuancerede  

og udetaljerede

For at få et detaljeret og nuanceret billede af  

et område skal informationen indhentes fra 
mange forskellige kilder og sammenholdes, 
helst med en yderligere vurdering på stedet

Flere metoder er ikke specielt  

gennemskuelige eller nemt forståelige

Ingen af de nuværende lavinevarsler bidrager med  

information om forholdende på et zonalt niveau, 
hvor de fleste freeridere egentlig har brug for det.

Filename: E:\My Dropbox\P10\2D\_phase 6 KOMMUNIKATION yyyy-mm-dd\Procesrapport 001 SK Folder\3 Research 004 SK.indd
Printed: 2. June 2009, 12:07 Last saved:  2. June 2009, 11:57 

60 Risikovurdering for freeridere



Personas
For at få en bedre forståelse af forskellene indenfor 
målgruppen blev der lavet personas. Personas er kon-
krete, men fiktive beskrivelser af brugerne. Projektgrup-
pen brugte personas til at gøre målgruppen mere 
levende, således at det var nemmere for projektgrup-
pen at forholde sig til målgruppens forskelligartede 
behov. Videre gav opdelingen af målgruppen og udvik-
lingen af personas en afklaring af, hvilken del af mål-
gruppen projektgruppen tale om. Dermed kunne 
delproblemer og løsningsforslag diskuteres i forhold til, 
hvilken del af målgruppen de henvende sig til.

Den uvidende freerider

Navn: Mikkel Jensen

Alder: 19 år

Mikkel er snowboarder der tager på skiferie et par 
gange om året sammen med sine venner. Destinatio-
nerne udvælges hovedsagelig efter pris, dernæst 
udvalg af pister og funpark og sneforhold. Mikkel er 
selvlært og har stået på snowboard et par år nu, og der 
skal minimum være røde og sorte pister og mulighed 
for at udfordre sig selv evt. i en funpark. Han går ikke af 
vejen for lidt off-piste, hvis anledningen skulle byde sig, 
men det begrænser sig til områder, der kan opdages 
fra liften. Så vidt Mikkel ved, er det lige så sikkert at 
snowboarde på pisterne som i off-pisten.

Da Mikkel kun står på snowboard et par gange om året, 
har han kun et sæt snowboard og støvler. Disse skiftes 
ud når de er gået i stykker eller når det er tilpas gam-
melt og der er kommet noget nyt på markedet. Han har 
købt en hjelm og et rygskjold, mest fordi han synes han 
ser sej ud med udstyret.

Ill. 3.10: Personasbilleder
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Amatør freerideren

Navn: Sofie Dahl

Alder: 28 år

Sofie står mest mulig på ski i løbet af en vinter. Hun står 
både snowboard og alpin, men da hun foretrækker 
alpin har hun nye alpinski, mens snowboardet er et par 
år gammelt. Sofie køber som regel nyt udstyr med et 
par års mellemrum. Hun bruger hjelm, men ikke ryg-
skjold.

Sofie har stået på ski siden hun var lille og begyndte 
sammen med venner at stå off-piste i jagten på nye 
udfordringer. Hun har læst, at det kan være farlig at 
freeride, men ved ikke hvilke faktorer der påvirker lavi-
nefaren. Derfor freerider Sofie kun i nærheden af skire-
sort, da skiresortene har skipatruljer der kan komme én 
til undsætning, i modsætning til backcountry freeriding, 
hvor der kun er hende og hendes venner.

Ill. 3.11: Personasbilleder
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Den erfarne freerider

Navn: Tom

Alder: 34 år

Tom er skientusiast med stort S. Han har igennem 
tiderne prøvet både snowboard, alpin og telemark. 
Tidligere havde han udstyr til det hele, men efter at han 
har stiftet familie har han begrænset sig til kun at have 
telemarkski. Til gengæld har han et par ski til brug på 
pisterne og et par ski til freeriding. Han benytter chan-
cen til at prøve sæsonens nye ski ved at leje i skiudlejen 
eller ved at låne gratis i testcentre hos skiresortene.

Tom tager på et par skiferier hvert år i tillæg til week-
endture når anledningen byder sig. Efterhånden har 
han, i tillæg til off-piste freeriding, begyndt at gå læn-
gere ture på jagten efter urørt puddersne. Han har del-
taget i lavinekurs og investeret i en lavinebipper, sonde 
og skovl. Dette medbringer han altid når han freerider. 
Ved backcountry freeriding planlægger Tom turen 
sammen med vennerne inden de tager hjemmefra ved 
at tjekke vejrudsigten og kort, samt at snakke med de 
lokale der kender området. Opdager han et off-piste-
område i nærheden af et skiresort og han ikke har sik-
kerhedsudstyret med, registrerer han områdets 
beliggenhed og vender tilbage først når han har udsty-
ret med.

Tom medbringer altid en rygsæk ved freeriding. I denne 
har han ekstra handsker og en trøje, drikkelse, første-
hjælpsudstyr, kniv, skind til skiene, skovl og sonde. Han 
bruger desuden hjelm og rygskjold.

Ill. 3.12: Personasbilleder
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Den ekstreme freerider

Navn: Peter Winther

Alder: 32 år

Peter Winther elsker at udfordre sig selv og prøver 
stadig at skubbe grænserne for hvad der er muligt. 
Freeriding er bare en af mange aktiviteter han er invol-
veret i. Allerede sidst i sæsonen begynder han at plan-
lægge den kommende skisæsons skiture sammen med 
tre faste kammerater. Hver skiferie skal helst være et 
nyt sted hvilket gør, at Peter har stået på ski i store dele 
af Europa, USA og Canada.

Peter står alpin og har flere par ski og støvler. Han 
medbringer mindst to par ski på ferie, således at han 
har noget at skifte imellem afhængig af sneforhold og 
skiområdet. Han køber som regel et nyt par ski hvert år 
efter nøje gennemgang af årets modeller. Foruden 
hjelm, rygskjold, lavinebipper, sonde og skovl medbrin-
ges digital foto- og videokamera på hver tur for at doku-
mentere skiløb, drop og andre tricks.

For Peter er det altafgørende at få første spor, også 
kaldet jomfrusporet, og derfor er han villig til at gå i 
længere tid for at finde uberørte sneområder, der bare 
ligger og venter på at han skal sætte sit spor. Han 
holder sig dog ikke af den grund fra skiresorterne, hvor 
han både benytter sig af snowparks og off-piste områ-
der. Peter er bevidst omkring lavinefaren ved freeriding, 
men er villig til at udsætte sig for en høj risiko da han 
regner med at hans kammerater vil finde ham, hvis 
noget skulle ske. Han har allerede oplevet et par nær-
ulykker, men dette har bare gjort ham mere trænet i 
brugen af udstyret.

Ill. 3.13: Personasbilleder
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Ill. 3.14: Registrering af lavineområder i Chugach Mountains, 

Alaska.

Lavineforskning
Som tidligere nævnt arbejder lavineforskere konstant 
på at skabe en bedre forståelse af, hvorfor laviner 
opstår, hvordan de kan forudsiges og således forhindre 
mennesker i at blive taget af laviner. For at få et indblik i 
mulige udviklingsområder, blev der set på forskellige 
fokusområder indenfor den eksisterende lavineforsk-
ning. 

Når lavineforskere vurderer de eksisterende vurderings-
metoder sker det på baggrund af den information lavi-
neforskerne har tilgængelig. Denne information baserer 
sig på de enkelte testområder som forskerne har til-
gængelig og på lavineulykker der rapporteres. Dette 
gør, at den information forskerne har tilgængelig om 
personer der færdes i lavinefarlig terræn i stor grad 
baserer sig på de tilfælde hvor en ulykke har opstået og 
hvilke faktorer der har været til stede i situationen.

For at få et mere fyldestgørende billede har forskerne 
behov for information om situationer, hvor laviner ikke 
bliver udløst. Dermed kan de få en bedre forståelse af 
faktorerne, der afgør om en lavine bliver udløst eller ej. 
Forskere er bl.a. af den grund begyndt at samle infor-
mation fra mennesker, der opholder sig i lavinefarlig 
terræn, både fra professionelle - de der arbejder profes-
sionelt i lavinefarlige områder og fra mennesker der 
tilbringer deres fritid i disse områder.

Meget af den information, der findes i dag er i en regio-
nal eller lokal skala. Da er der kan være store forskellige 
på for eksempel snestabiliteten indenfor mindre områ-
der, arbejdes der på at indsamle data fra mindre skala, 
kaldet zonalt niveau. En indsamling af data fra en 
mindre skala kan medvirke til at der kan laves mere 
detaljerede lavinevarslinger. 
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På baggrund af research om risikovurdering blev føl-
gende kravspecifikation lavet. Kravspecifikationen 
skulle lægge grundlaget for projektets videre retning i 
konceptudviklingen.

Krav

Løsningen:

Skal være nemmere at forstå end  

nuværende løsninger

Skal som minimum kunne levere lige så præcis en  

vurdering af risikoen som eksempelvis NivoTest

Må ikke forlade sig på øvrigt udstyr som ikke  

er en del af det eksisterende, basale udstyr

Skal altid være nemt tilgængelig 

Skal kunne betjenes med handsker og vanter 

Skal kunne håndtere og modstå: kulde, sne, fugt og  

væske, stød (som ved fald/styrt) og direkte sollys.

Ønsker

Løsningen:

Bør kunne skaleres i henhold til  

brugerens erfaringsniveau

Bør udnytte at freeriding er en social aktivitet 

Kunne integreres med det eksisterende udstyr 

Lav vægt 

Lav pris 

Kravspecifikation 1.0
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Under den uddybende research-fase blev den initi-
erende research suppleret med mere dybdegående 
data, der forholdte sig til det valgte problemområde. 
Gruppen tilgik denne opgave ved at få fat i materiale og 
værktøjer til at foretage risiko-vurderinger, samt ved at 
kontakte flere forskellige typer freeridere for at få deres 
meninger om det at risikovurdere. Dette gav flere værdi-
fulde observationer. Dog havde det været fordelagtigt 
at kunne kontakte og observere brugerne og de for-
skellige brugssituationer i deres rette kontekst. En mere 
etnografisk tilgang til indsamlingen af de empiriske 
data kunne have givet gruppen en endnu bedre forstå-
else for slutbrugeren. Det kunne yderligere have hjulpet 
til at pin-pointe nogle af de mulige, øvrige problematik-
ker ved de nuværende måder at risikovurdere på, som 
kan være svære at få med over en uopfordret samtale 
langt uden for den egentlige kontekst.

Udover kontakten med en række forskellige slutbrugere 
blev der også taget kontakt til en række forskellige lavi-
neforskere. Dette blev hovedsageligt gjort via e-mail, da 
ingen af disse var bosat i Danmark. Dette gav en god 
mulighed for at få en overordnet forståelse for lavinefor-
skernes behov og tilgang til at skabe nye vurderings-
metoder.

Selv om gruppen under den initierende research havde 
taget en studietur til Norge, og dette havde bidraget 
med en indsigt i konteksten, og en overordnet forstå-
else for de forskellige problemområder, så var der 
begrænset fokus på risiko-vurdering. En ekstra studi-
etur efter udvælgelsen af problemområdet, hvor de 
forskellige værktøjer og brugssituationer kunne være 
prøvet af på egen krop i den virkelige kontekst samt 
observationer af brugerne, kunne have været fordelag-
tigt.

I det hele taget var research-fasen en del hæmmet af 
det faktum, at gruppen ikke havde tilgang til konteksten 
og aktørerne i den. Selvom gruppen følte, at analyserne 
af de nuværende metoder og samtalerne med slutbru-
gerne var meget givende, så havde det antageligvis 
givet et mere fyldestgørende og nuanceret billede af 
problemområdet, hvis konteksten havde været frit til-
gængelig.

Refleksion
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Fase 4

Konceptudvikling
Denne fase beskriver den videre konceptudvikling med udgangspunkt i det udvalgte problemområde og den indsam-
lede viden. Fasen vil gennemgå udviklingen af tidligere og nye ideer til koncepter, samt vurderingen og udvælgelsen 
af disse koncepter. Fasens output er ét enkelt koncept der vil blive viderebearbejdet i de efterfølgende faser. I løbet af 
fasen udarbejdes i øvrigt en opdateret kravspecifikation der er mere specifikt møntet på det valgte koncept.
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Workshop #3
Dette afsnit beskriver projektgruppens tredje større 
workshop, hvor fokus lå på at generere og videreud-
vikle ideer til at løse de definerede problemstillinger 
vedrørende risikovurdering. Workshoppen tog ud-
gangspunkt i de på forhånd producerede ideer samt at 
supplere og udvide disse. Undervejs blev ideerne holdt 
op mod kravspecifikationen. Det endelige formål med 
workshoppen var at få udvalgt og udviklet to til fire for-
skellige koncepter til præsentation under det kommen-
de status-seminar.

Forløb

For at få løsnet lidt op startede workshoppen ud med 
en øvelse i associationsskitsering. Hvert gruppemed-
lem fik udleveret et A4-ark med tomme cirkler og fik to 
minutter til at omdanne så mange cirkler som muligt til 
objekter af forskellig karakter. Herefter blev papirerne 
udvekslet mellem gruppemedlemmerne og hvert grup-
pemedlem skulle gætte, hvad hver enkelt tegning skulle 
forestille. Formålet med denne opgave var at klargøre 
hjernen til at danne sig nye associationer, samt at sætte 
et udgangspunkt hvor der blev skitseret løst og hurtigt.

Efterfølgende gik arbejdet med den videre idegenere-
ring i gang. En række forskellige metoder blev taget i 
brug under workshoppen, hvor der skiftevis blev åbnet 
op og snævret ind. Formålet med denne tilgang var 
først at søge bredt og få afdækket så mange ideer som 
muligt for derefter at indsnævre og udvælge de bedste 
og mest lovende ideer. Dette skulle føre til et lille antal 
stærke og koncise koncepter med hver deres tilgang til 
problemområdet. I praksis blev dette gjort ved at ar-
bejde i forskellige skala og med forskellige metoder. 
Gruppen startede ud på et meget overordnet niveau, 
hvor der blev skitseret løst og hurtigt på post-its i en 
fælles brainstorm med forskellige nøgleord som ud-

Ill. 4.02: Idégenerering

Ill. 4.01: Associationsskitsering

Filename: E:\My Dropbox\P10\2D\_phase 6 KOMMUNIKATION yyyy-mm-dd\Procesrapport 001 SK Folder\4 Koncept 002 SK.indd
Printed: 2. June 2009, 12:08 Last saved:  2. June 2009, 12:03 

70 Risikovurdering for freeridere



gangspunkt. Dette var nøgleord som ”portabilitet”, 
”brugerdefineret” og ”rugged/solidt”. Disse post-its blev 
herefter grupperet og kategoriseret med henblik på at 
få et overblik over de forskellige gennemgående temaer 
og ideer. Herefter blev dette benyttet som et springbræt 
til at genere mere konkrete men stadigt hurtige og kon-
ceptuelle ideer. Metoden der her blev anvendt var 
brainpool-skitsering, hvor der blev skitseret hurtige 
ideer på A4-ark, der alle blev smidt i en pulje på midten 
af bordet, hvorefter de øvrige gruppemedlemmer kunne 
se og videreudvikle eller ændre på koncepterne.

Efter at tilpas mange ideer var generet blev skitserne 
hængt op, og en konvergerende analyse blev igangsat 
hvor gruppemedlemmer tilkendegav deres interesse for 
ideer med potentiale ved at markere dem med post-its.
Ud fra de markerede ideer udvalgte hvert gruppemed-
lem de ideer vedkommende fandt interessante. Disse 
blev herefter bearbejdet på et højere detaljeringsni-
veau, for at få en bedre idé om deres egentlig poten-
tiale og karakter. Skitseringsprocessen var her mere 
individuel og nøjsom, hvor der blev sat tid af til at tænke 
de enkelte ideer bedre igennem og integrere forskellige 
elementer fra de to øvrige skitserings-processer. 

Denne proces blev gentaget over flere omgange, hvor 
der blev lagt vægt på skiftevis at åbne op via fælles 
brainpool-skitsering og snævre ind igennem udvæl-
gelse af ideerne, der efterfølgende blev konkretiseret 
ved detaljerede, individuelle marker-tegninger. Efter 
nogle runder med denne tilgang stoppede idegenere-
ringen til fordel for at evaluere og vælge ud imellem de 
udviklede ideer.

Ill. 4.03: Gruppering af post-its

Ill. 4.04: Skitser fra brainpool-skitsering markeret med forskel-

lige farvet post-its 
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Ill. 4.05: Skitser fra workshop #3
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Evaluering og udvælgelse

Den beskrevne proces havde i sig selv en indbygget 
udvælgelsesproces hvor de bedste ideer blev viderebe-
arbejdet baseret på korte interne diskussioner om de-
res potentiale og eventuelle problemer. Efter at idémas-
sen var blevet nedkogt til de mest essentielle og inte-
ressante ideer gik gruppen i gang med at dissekere og 
kategorisere de forskellige koncepter for at nå ind til 
kernen af, hvad de hver især kunne. Forløbet kulmine-
rede i samlet fire koncepter med hver deres tilgang til 
problemet. Nogle af ideerne blev samlet i enkelte kon-
cepter, for at give koncepter mere dybde og fordi ide-
erne måske for sig selv manglede en bredde og om-
fang der gjorde dem tilpas interessante i sig selv. For 
eksempel blev en idé om en sneprofil-sonde kombine-
ret med en mekanisk risikovurderings-matrice. I det 
følgende afsnit vil de fire udvalgte koncepter kort blive 
forklaret.
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Ill. 4. 06: Ava-kit består hovedsaglig af en skovl, en sonde og en snor

Koncept 1: AvaKit
AvaKit konceptet handlede i bund og grund om at kon-
struere et integreret kit bestående af alt det basale ud-
styr man bør have med sig når man bevæger sig ud i 
lavine-farligt territorium (foruden lavinebipper). Hensig-
ten var at levere et samlet kit med alle de nødvendige 
værktøjer til at lave risikovurderinger på forskellige ni-
veauer. Kittet kunne blandt andet bruges til at lave sne-
profiler, RutschBlock Scores og hældningsmåling. Des-

uden skulle kittet indeholde et integreret vurderingsred-
skab a la NivoTesten, således at de indsamlede data 
kunne sammenholdes og levere en samlet vurdering. 
Dette integrerede kit gav desuden mulighed for at 
adressere rækkefølgen, hvorpå værktøjer som sonde 
og spade benyttes i tilfælde af et lavine-skred og såle-
des gøre det nemmere for brugeren at gøre de rigtige 
ting i en presset situation.
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Ill. 4.08: Skaftet på skovlen indeholder sonde, snor til at save i 

sneen og klinometer. Skaftet kunne også forlænges således 

at skovlen var mere ergonomisk

Ill. 4.09: Ava-kit kan bruges til at lave en RutschBlock Score for at undersøge stabiliteten i sneunderlaget

Ill. 4.07: Et klinometer er integreret i håndtaget, således at 

brugeren kan måle terrænets hældning.

Blandt de udfordringer konceptet præsenterede ville 
være at gennemtænke sammensætningen og funktio-
naliteten af de forskellige produkter i forhold til forskel-
lige brugssituationer. Optimering af form og mekanik 
ville ligeledes have høj prioritering.  
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Koncept 2: SnowProbe
SnowProbe er en sonde med indbygget tryksensor i 
spidsen. Den grundliggende idé var, at lade tryksenso-
ren registrere, hvorvidt sneen den blev skubbet igen-
nem bestod af ét homogent lag eller flere forskellige 
lag. Består sneen af flere lag i den første meter er der 
væsentlig større risiko for, at et af disse lag er svage og 
at det dermed kan udløse en lavine. Jo større forskellen 
i konsistens og bestandighed af de forskellige lag er, jo 
farligere. Alt dette ville en tryksensor i princippet være i 
stand til at registrere baseret på den modstand den 
møder i sneen på sin vej. Denne test skulle således 
udføres på et sikkert, men repræsentativt område ved 
siden af området freerideren havde tænkt sig at freeride 
på.

Konceptet ville give mulighed for at lave nogle funktio-
nelle mock-up modeller til afprøvning, og ville lægge op 
til et meget gennemarbejdet løsningsforslag, hvor alt 
fra brugssituationen til formgivning, produktarkitektur 
og materialevalg skulle have et højt detaljeniveau.

Vurderingsmatrix

Håndtage der trækkes ned 
over matricen og beskytte 
denne når den ikke er i brug

Tryksensor

Tryksensorsor

Hul karbonfiber 
sonde

Isoering af gummi

Ill. 4.10: En tryksensor for enden af sonden registerer sneela-

genes modstand

Ill. 4.11: SnowProbe
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Ill. 4.12: Snowprobe kunne integreres i skistave eller laves som 

en teleskopstav der nemt kunne medbringes i en rygsæk.

Ill. 4.13: Sneens stabilitet måles ved at skubbe SnowProbe ned i sneen. Resultatet af testen kan ses i en vurderingsmatrice
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Lavinedatabase

Vejrudsigt Lavinevarsel

Områdespecifik 
information

Koncept 3: AvaStrap
AvaStrap konceptet handlede i bund og grund om at 
tilføre en række forskellige funktioner og muligheder via 
et håndbåret device. Blandt de tiltænkte funktioner var 
blandt andet en fordeling af ansvaret blandt gruppens 
medlemmer for at indsamle forskellige datasæt til den 
samlede risiko-vurdering. Herudover ville produktet 
være i stand til automatisk at indsamle yderligere, 
stedsspecifik information, allerede tilgængeligt, såsom 
vejrhistorik, vejrudsigter og lavinevarsler. På et mere 
konceptuelt plan var der tanker om, at en skærm på 
produktet kunne benyttes til at formidle visuel informa-
tion såsom forslag til sikre ruter ned af bjergsiden og 
advarsler om farlige områder der burde undgås.

Ill.4.14: Produktet holdes opdateret med information der er relevant for det aktuelle område brugeren  befinder sig i
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Blandt udfordringerne ved dette projekt ville være at 
kortlægge og forklare det underliggende system, der 
skulle levere de nævnte features. Desuden skulle det 
fysiske produkt, dets interface, samt de forskellige fea-
tures detaljeres og tilpasses den kontekst hvori de skul-
le benyttes.

Ill.4.16: AvaStrap konceptet skulle gøre risikovurdering til en social aktivitet

Ill.4.15: Flere AvaStrap produkter kan synkroniseres og kom-

munikere sammen
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Koncept 4: SnowBot
SnowBot-konceptet tog en væsentlig mere offensiv og 
hands-on tilgang til risikovurderingen. Med tanke på at 
90 % af alle lavine-ulykker udløses af den første person 
der bevæger sig ud i sneen (Tremper, 2008), var ideen 
at skabe en billig, mekanisk substitut, der kunne tage 
den første tur og således teste sneens stabilitet. Det 
overordnede koncept forlod sig på en let transportabel 
sammenfoldelig hinde, der kunne fyldes med sne som 
ballast og efterfølgende skubbes ud over bjergsiden. 
Der blev desuden arbejdet med at tilføre øvrig funktio-
nalitet til produktet som kunne fungere som fx shelter 
eller båre.

Ill. 4.17: Snow-bot

Ill. 4.18: Snow-bot fyldes med sne for at opnå en tilsvarende tyngde af et menneske, og 

dermed kan snow-bot påvirke sneen med sammen kraft som et menneske ville gøre
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Ill. 4.21: Snow-bot som shelter

Ill. 4.20: Snow-bot som båre for at fragte tilskadekomne

Ill. 4.19: Snow-bot skulle være lille og let at medbringe

Nogle af udfordringerne i en videre bearbejdning af 
produktet ville omhandle materiale-valg, brugssituatio-
ner i henhold til bl.a. at fylde sne i produktet, samt at 
kunne styre og stoppe produktet efter det var sluppet 
løs på en stejl bjergside.
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Værdi-baseret metodologi
Med henblik på at vurdere de forskellige koncepter, 
samt at få etableret de forskellige kerneværdier og ele-
menter i projektet, besluttede gruppen at tage Lerdahls 
værdibaserede model i brug. Modellen opdeler projek-
tets elementer i fire dele af varierende abstraktionsni-
veau og kan hjælpe til at danne et helhedsbillede over 
løsningen. Som regel ville modellen tages i brug på et 
tidligere stadie i forløbet, men det blev vurderet at den 
stadig kunne være behjælpelig til at indramme de eksi-
sterende koncepter og belyse dem fra flere vinkler. Det 
første der blev gjort var således at sætte de fire koncep-
ter ind i det principielle niveau af pyramiden.

Herefter bevægede gruppen sig op på det øverste ni-
veau og igennem flere iterationer med mindmaps, der 
tog udgangspunkt i risikovurdering, fandt gruppen frem 
til tre kerneværdier i form af: bevidsthed, leg og sikker-
hed. De tre værdier skulle udspænde et spændingsfelt i 
det øverste ”åndelige” lag af pyramiden. 

Da værdien i første omgang var blevet fastlagt blev der 
arbejdet med at skabe pendanter til de tre værdier i 
næste lag. MBM (Metafor-Begreb-Metafor) blev her 
benyttet til at skabe en række interaktionsvisioner der 
var i overensstemmelse med det definerede værdisæt. 
Denne proces gennemgik flere iterationer og formålet 
var at finde en række begreber og metaforer, der kunne 
bidrage til at skabe en konsensus blandt gruppens 
medlemmer om, hvad de forskellige værdier og interak-
tionsvisioner betød. Det fulde omfang af disse mind-
maps kan ses i appendiks H. Interaktionsvisionerne 
skulle herefter være ledende for hvorledes brugerfladen 
og oplevelsen af produktet skulle udformes. De færdige 
interaktionsvisioner kan ses på billedet.

Ill. 4.22: Koncepterne danner udgangspunktet for brug af 

Lerdals pyramide

Ill. 4.23: Metafor-Begreb-Metafor
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Ill. 4.24: Begreb-Metafor-Begreb øvelsen i praksis. I midten ses værdien “Bevidsthed”, udenom dannes metaforer som “som en 

ræv”, hvorefter der igen knyttes nogle begreber til denne metafor såsom “Opmærksom” og “Påpasselig”. 
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Valg af koncept
De fire koncepter, samt problemstillingerne bag, blev 
præsenteret på et status-seminar, hvor flere af de øv-
rige studiegrupper og vejledere var til stede. På trods af 
en smule feedback på de præsenterede koncepter var 
det dog begrænset hvor meget af dette, der hjalp grup-
pen til at øjne nye muligheder eller problemer ved kon-
cepterne. Dette blev til dels vurderet at være på grund 
af en præsentation, der måske vægtede fremlæggelsen 
og kommunikationen af ideerne mere end det at få 
feedback. Desuden var hvert koncept så forskelligt og 
konteksten så omfattende at forklare, at det formodent-
lig har været svært for tilhørende at foretage en brugbar 
vurdering af det præsenterede indenfor de 10 minutters 
præsentationstid.

Projektgruppen benyttede sig herefter af en række for-
skellige metoder til at vurdere de fire koncepter og ud-
vælge det ene koncept, der skulle være den centrale 
del af den videre udvikling i projektet. Først og frem-
mest blev den værdi-baserede model benyttet som et 
vurderingsredskab ved at se, hvilke koncepter stemte 
bedst overens med de to øverste lag i pyramiden. Der-
udover ridsede gruppen en række krav op, baseret på 
blandt andet den første kravspecifikation og gruppens 
målsætning. Disse krav blev ligeledes baseret på de 
optikker og muligheder, der blev defineret i projektets 
initierende research-fase. Den fulde liste af krav kan ses 
i appendiks I.

Foruden gruppens interne vurderinger blev de fire kon-
cepter præsenteret for nogle af slutbrugerne. Gruppen 
tog udskrift af konceptpræsentationerne med ned til 
den lokale Surf & Ski, hvor to af medarbejderne, der 
også freeridede, kommenterede på forslagene.

I ill. 4.25 opsummeres resultaterne for den konverge-
rende analyse, der førte frem til valget af det ene kon-
cept der skulle viderebearbejdes. Efter valg af koncept, 
blev problemformuleringen og kravspecifikationen revi-
deret.
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AvaKit 

Selvom Ava-Kit konceptet præsenterede en masse interessante og prak-
tiske problemstillinger, blev det vurderet at konceptet savnede dybde. 
En del af denne dybde kunne muligvis genvindes ved at udforme pro-
dukterne med henblik på den nødsituation de eventuelt ville blive benyt-
tet i. Dette ville dog fjerne fokus fra risikovurdering, hvormed projektet 
hurtigt kunne blive for diffust og ville for meget på én gang.

SnowProbe

SnowProbe konceptet mødte mest modstand efter at have været præ-
senteret for målgruppen, der stillede sig en smule uforstående overfor 
ideen. Det grundlæggende problem bestod i at, konceptet og den tekno-
logi der lå bag ikke var særlig gennemskueligt. Dette faktum, sammen-
lagt med, at sneprofilen kun ville bidrage med én enkelt brik af et større 
puslespil betød at konceptet blev fravalgt.

SnowBot

En sjov og anderledes tilgang til problemstillingen, men ikke en der nød-
vendigvis havde specielt meget dybde eller kunne demonstrere nogen 
dybere indsigt i målgruppens kultur og behov. Sammenlagt med uløste 
problemer angående styring og standsning blev dette koncept fravalgt. 

AvaStrap

AvaStrap konceptet var stadig en smule abstrakt på dette tidspunkt i 
forløbet. Der var dog en række konkrete ideer til, hvilke funktioner et 
sådant device kunne rumme for at løse problemformuleringen. Det 
blev vurderet at konceptet havde mest potentiale blandt de fire, hvor-
for konceptet blev udvalgt til videre bearbejdning og konkretisering. 
Den største udfordring ville efterfølgende ligge i at begrænse og 
fokusere funktionaliteten og det bagvedliggende system.

x
x
x
v

Ill. 4.25: Diagrammet viser begrundelserne for valg af koncept
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Kravspecifikation 2.0

Problemformulering 2.0

Hvordan kan eksisterende datasæt til risikovurdering for laviner gøres mere tilgængelige, nuancerede og gen-
nemskuelige for freeridere?

Hvordan kan disse eksisterende data suppleres med henblik på at give en mere akkurat og brugbar vurdering?

Efter valget af AvaStrap konceptet som det fortsatte 
grundlag for videre bearbejdning, blev den gamle krav-
specifikation justeret. Dette blev gjort således at krav-
specifikationen bedre understøttede de specifikke om-
stændigheder, der ville gøre sig gældende for det valg-
te koncept. Flere at de ideer og funktioner der var til-
tænkt konceptet var baseret på en form for understøt-
tende system. Derfor blev den nye kravspecifikation 
delt op i henholdsvis ‘’Service’’ og ‘’Produkt’’.

Service
Krav

Servicen skal kunne give et mere nuanceret  

billede af lavine-risikoen for et givet område 
end nuværende services/lavine-varsler

Servicen skal være nemt tilgængelig for så mange  

slutbrugere som muligt. Med ”tilgængelig” forstås

Let forståeligt 

Bør ikke forlade sig på en proprietær platform 

Service skal kunne indsamle følgende  

datatyper: vejr, sne, terræn, lavinevarsler 
og lokal viden om områderne

Data skal forholde sig til specifikke positioner 

Det præsenterede data skal så vidt  

muligt kunne illustrere flere skalaer, 
regionalt, lokalt og især zonalt.

Servicen skal kunne benyttes af brugere  

på forskellige erfaringsniveauer

Servicen skal kunne holde sig opdateret og aktuel 
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Ønsker

Mulighed for at logge ens tur 

Mulighed for at dele ens log med venner og familie 

Produkt
Krav

Må ikke forlade sig på øvrigt udstyr som ikke  

er en del af det eksisterende, basale udstyr

Skal altid være nemt tilgængelig 

Skal kunne betjenes med handsker og vanter 

Skal ikke forvolde brugeren skade ved fald 

Skal kunne håndtere og modstå: kulde, sne, fugt,  

væske, stød (som ved fald/styrt) og direkte sollys

Ønsker

Produktet og vurderingsmetoden bør kunne  

skaleres i henhold til brugerens erfaringsniveau

Bør udnytte at freeriding er en social aktivitet 

Kunne integreres med det eksisterende udstyr 

Lav vægt da det skal medbringes ved freeriding 

Refleksion
Under selve konceptudviklingen og især udvælgelsen 
blev flere af projektets fokuspunkter revideret, således 
at fasen foruden et valg af koncept også bød på revisio-
ner af henholdsvis kravspecifikationen og problemfor-
muleringen. Ved valg af koncept valgte gruppen delvis 
at gå imod tidligere ønsker for projektet, da det valgte 
koncept lagde op til en større fokusering på systemde-
sign end produktdesign. Da AvaStrap koncept alligevel 
blev valgt skyldtes dette at gruppen så dette koncept 
som det der havde størst potentiale for at gøre risiko-
vurdering nemmere og mere tilgængelig for freerideren. 

I henhold til struktureringen og forløbet af fasen kunne 
det have været fordelagtigt at inddrage Lerdahls værdi-
baserede model tidligere. Dette kunne have bidraget til 
en grundigere implementering af modellen og have 
hjulpet til, at de forskellige niveauer kunne integreres 
bedre og mere smertefrit. Det vurderes dog at model-
len fungerede godt som et vurderingsværktøj og som 
et udgangspunkt for den videre udvikling af det valgte 
koncept.

På trods af at gruppen præsenterede de fire koncepter 
for et udvalg af brugere kunne fasen som helhed mulig-
vis have draget mere nytte af en mere hyppig inddra-
gelse af slutbrugerne. De kunne eksempelvis have væ-
ret brugt mere aktivt under udviklingen og udvælgelsen 
af ideer. Dette til trods så vurderes konceptfasen gan-
ske vellykket, med fire interessante og forskellige kon-
ceptforslag, samt ét udvalgt koncept, der nu kunne 
danne rammen for den videre udvikling af projektet.
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Fase 5

I det følgende beskrives udviklingen af konceptet AvaStrap til et omfattende produkt-service-system (PSS) med 
beskrivelse af systemets overordnede formål og mekanismer. Indledningsvis er der en kort præsentation af PSS, samt 
en beskrivelse af visionen for systemkonceptet. Efterfølgende beskrives arbejdet med etableringen af systemets 
struktur, herunder inspirationskilder, involverede aktører, afsøgning af potentialer og fokusering af systemets funktion 
og værdiskabelse. Selvom processen med systemudvikling i det følgende præsenteres forholdsvist lineært har det 
vært en kompleks proces med mange iterationer, test-scenarier og skift mellem synsvinkler og detaljeringsniveauer. 

Systemudvikling

89



Systemvision 
Visionen for systemet er at yde en service oven-
for freeridere, der ønsker at foretage risikovurde-
ringer af lavinefaren. Servicen skal bestå af at 
samle al information nødvendig for risikovurde-
ring ét sted og gøre den lettere tilgængelig oven-
for freerideren gennem et produkt. Freerideren 
skal have mulighed for at supplere systemets 
information med observationer denne selv laver i 
terrænet, og den samlede vurdering skal nuan-
cere indflydelsen af de forskellige faktorer så 
brugeren evt. kan gøre reducerende tiltag over-
for lavinerisikoen.

Derudover ønskes det, at servicen skal kunne 
levere en mere detaljeret og nuanceret informa-
tion og vurdering end fx nuværende lavinevars-
ler gøre det. Dette inkluderer blandt andet 
information, der forholder sig mere til et zonalt 
niveau i modsætning til de nuværende varsler, 
der forholder sig til regionale niveauer. Visionen 
er videre, at freerideren selv kan bidrage til 
systemet ved at registreret data fra freerideren 
tilbageføres til systemet for at bidrage til det 
overordnede risikobillede for andre freeridere og 
øvrige aktørers fortjeneste. I forlængelse af auto-
matisk udveksling af data ønskes det, at freeri-
deren også kan dele sine oplevelser med andre 
brugere fx i form af turforslag eller vurdering af 
forskellige freeride-områder.

Produkt service system
AvaStrap konceptet var primært fokuseret omkring et 
personligt produkt, der leverer relevant og rettidig infor-
mation til dets bruger. For at dette kan lade sig gøre må 
der eksistere et systemkoncept til at understøtte denne 
informationsudveksling. Det var derfor vigtig for projekt-
gruppen at opfriske, hvad et system var og hvilke 
hensyn der skulle tages ved design af systemer. Dette 
blev gjort ved at se på tidligere projekter indenfor 
systemdesign, samt litteratur om systemdesign.

I ”Introduktion til systemteknikken” definerer Poul H. K. 
Hansen et system således:

Et system består af et objekt, der består af 1. 
en mængde af elementer med indbyrdes 
relationer. Elementerne kan enten opfattes og 
behandles som almindeligt kendte fænomener, 
eller de kan behandles som undersystemer.

Til ethvert system hører en synsvinkel. 2. 
Synsvinklen og objektet danner til sammen 
systemet.  Synsvinklen bestemmes af det 
konkrete formål med systemdannelsen.

 Til ethvert system hører en omverden. For 3. 
at arbejde med systemet kræves en bevidst 
afgrænsning - heraf systembegrebets styrke 
i arbejdet med komplekse forhold.

Ved brug af denne definition er det vigtig at identificere 
elementerne systemet består af og deres indbyrdes 
relationer. Videre er det vigtig at være opmærksom på 
de forskellige aktørers synsvinkel og at oplyse hvilken 
synsvinkel systemet ses fra ved præsentation af syste-
met eller dele af systemet.
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Interessenter 
Da der er mange forskellige incitamenter til at engagere 
forskellige interessenter i et PSS er det relevant at klar-
lægge eventuelle interessenter. I arbejdet med at klar-
lægge interessenterne blev der bl.a. anvendt en såkaldt 
motivationsmatrix, der beskriver hvad disse kan 
bidrage med og udbytte af systemet, her med 
udgangspunkt i hvilken information, hvis nogen, der 
flyder mellem disse. Hermed dannes der et overblik 
over hvilke forbindelser PSS’et skal indeholde, uden 
dog at angive hvordan forbindelserne etableres. Et 
eksempel på en af de udviklede motivationsmatricer 
kan ses i ill. 5.01 på den næste side.

Freerideren

Freerideren er systemets primære bruger, både fordi 
servicen er udviklet med henblik på at forbedre deres 
oplevelse med freeriding og fordi freeridere som 
gruppe kan bidrage med lokaliseret information, som 
ikke kan komme andre steder fra i samme omfang. Her 
tænkes både på data om brugerens aktiviteter, der 
udveksles automatisk og mere aktive brugerbidrag som 
fx ruteforslag, turbeskrivelser eller anmeldelser af fx 
skiresorts.

Redningstjenester

Organiserede redningsaktioner foretaget af myndighe-
derne er ekstremt kostbare og ofte ikke afgørende for 
overlevelseschancerne. Redningsmyndigheder vil 
derfor have en naturlig interesse i at støtte op om initia-
tiver, der kan reducere antallet af ulykker og dermed 
udgifter for samfundet. I Østrig tilbydes allerede gratis 
lavinekurser i et forsøg på at sænke antallet af 
omkomne (SAAC, 25.05.2009). 

Lavineforskere

Hvis en stor gruppe brugere begynder at udveksle data 
via et servicesystem, opbygges en stor database hvor 
det er muligt at uddrage statistikker, som kan komme 
lavineforskere til gode. Lokale observationer af vejr og 
zonale observationer som sneforhold og lavinespor kan 
sammenholdes med eksisterende prognosemodeller, 
og viden om brugerne kan danne grundlag for udvik-
ling af nye, mere brugervenlige vurderingsmetoder. 
Lavineforskeres ekspertise kan anvendes i udarbejdel-
sen af systemets behandling af indkomne data som kan 
indgå i det overordnede risikobillede af fx lavinevarslin-
ger.

Skiresorts

Skiresorts er et skiområde med mange forskellige funk-
tioner som liftservice, skipatruljer og skiudleje. I takt 
med at freeriding bliver mere populært vil resorts kunne 
markedsføre sig på at have bedre kortlægning af det 
tilstødende terræn samt optimere deres servicefunktio-
ner til også at understøtte freeriding. Ved gennem ser-
vicesystemet at få adgang til anonymiseret data om 
brugernes bevægelser vil det fx være muligt for resortet 
at tilrettelægge udbygning af liftkapacitet, skiudlejning 
vil kunne placeres filialer specielt for freeridere, skipa-
truljer og andre sikkerhedstjenester vil kunne plan-
lægge patruljering efter hvor gæsterne bevæger sig 
etc. Selvom freeriding foregår uden for etablerede 
pister, kan resortet som helhed levere en bedre service 
og tiltrække flere besøgende.
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Lokale

Fastboende i resort- eller i nærheden af bjergområder, 
der benyttes til freeriding vil - udover måske selv at 
dyrke freeriding - kunne drage nytte af opdateret infor-
mation om lavinefaren i deres område i forbindelse med 
andre aktiviteter som fx jagt. Fjeldbrugere - både pro-
fessionelle og fritidsbrugere - der ofte færdes i kendt 
terræn vil kunne bidrage med rutinerede observationer 
af fx sneens beskaffenhed og lavinespor. 

giver

Freeridere

Freeridere

Vejrtjeneste

Vejrtjeneste

Lavineforskere

Lavine-
forskere

Korttjeneste

Kort-
tjeneste

Turismesektor

Turisme-
sektor

Rednings-
tjeneste

Rednings-
tjenestemodtager

Rating af 
offpisteområder 
i fht.  popularitet, 
sværhedsgrad 
etc. erfarings-
udveksling om 
ture, spor, etc.

Logdata om 
zonale vejr-
forhold, fx 
temperatur og 
snedybde. 
Infobehov for et 
givent område.

Statistiske data 
på færden og 
aktiviteter. Data 
om on-site 
risikovurdering, 
(omfang og 
kvalitet).

Logdata, 
detaljeret GPS-
registrering af 
område, position 
og hældning, 
snedybde?

Betalende 
kunder, 
brugerrating 
af service-
niveau, (off-)
piste-kvalitet, 
anbefalinger.

Logdata om øget 
færdsel off-piste 
for tilpasning af 
planlægning/
overvågning.

Aktuel vejrudsigt 
og vejrhistorik 
til brug i 
turplanlægning/
risikovurdering.

Aktuel vejrudsigt 
og vejrhistorik 
til brug for 
lavinevarsling.

Vejrhistorik til 
sammenligning 
med brugerdata

lokale 
vejrmeldinger

Vejrmeldinger

Udvikling af nye 
risikovurderings-
metoder.

Evt. betaling 
for lokale 
vejrmeldinger?

evt. erfarings-
udveksling 
mellem områder.

Analyser af 
områder til brug 
for udarbejdelse 
af off-piste-
kort. (farezoner, 
flugt-zoner)

Evt. rådgivning i 
etablering af off-
pisteområder?

Udvikling af 
nye rednings-
teknikker.
Lavinehistorik, 
fareniveau.

Offpistekort 
baseret på bl.a. 
crowdsourcet 
data om brugere.

Topografiske 
data til brug for 
Lavinevarsling.

Udarbejdelse 
of-pistekort 
for et resorts 
offpiste/back 
country-område.

Detaljerede 
off-pistekort.

Leverer services 
i forbindelse 
med skiferie.

Evt. betaling 
for lokale 
vejrmeldinger?

Evt. statistik på 
besøgstal/brug 
af lokalområde?

Evt. 
medfinansiering 
af off-piste kort 
for lokalområdet?

evt. erfarings-
udveksling 
mellem områder.

Statistik om 
besøgstal 
for givne 
områder, mhp. 
planlægning.

Tryghed, 
hurtigere redning 
i forbindelse 
med ulykker.

Evt. betaling for 
vejrmeldinger?

Ulykkesstatistik 
for specifikke 
områder. 
Supplerende 
måledata for 
mere/mindre 
brugte områder.

Rådgivning i 
piste-anlægning.
Leverer tryghed/
sikkerhed.

evt. erfarings-
udveksling 
mellem områder.

Ill. 5.01: Motivationmatricer blev brugt til at få overblikket over de forskellige interessenters mulige bidrag og udbytte af systemet.

Det kan argumenteres at udsigten til en bedre service 
for freeridere vil resultere i at flere begynder at dyrke 
freeriding. Selvom den procentvise ulykkesstatistik 
falder som følge bedre risikovurdering er der risiko for 
at det stigende antal freeridere også vil føre til flere 
ulykker som kan skabe dårlig omtale for et skiresort. 
Men allerede i dag markedsfører en del resorts sig på 
deres fremragende off-piste-muligheder uden at gøre 
yderligere tiltag over for dette (Martin).
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Inspiration
Som inspiration til systemudviklingen undersøgte grup-
pen forskellige services og fænomener med elementer, 
der lignede egenskaberne i den fremsatte vision for 
projektets system. Researchen drejede sig primært om 
forskellige former for brugerinvolvering og udveksling af 
information i forskellige hastigheder.

Web 2.0

Begrebet ”Web 2.0” dækker over et voksende fæno-
men på Internettet hvor brugerne i højere grad end før 
uploader og deler indhold, i stedet for primært ”passiv” 
brug af tjenester. I praksis ses det i form af blogs, wikis 
og mediedelings-tjenester som Youtube, Facebook, 
Twitter og Flickr, hvor brugerne uploader billeder, musik 
og video om alt muligt de finder spændende og vil dele 
med verden.

En interessant variant af web 2.0 hænger sammen med 
indtoget af GPS-navigation på forbrugermarkedet. Helt 
generelt muliggør GPS-navigation til fx biler og i mobil-
telefoner at brugere kan koble data sammen med en 
præcis position overalt på Jorden. Google Maps er nok 
den tjeneste eller platform der er mest udbredt, fordi 
den på enkel vis kan præsentere lokationsbaseret infor-
mation (også kaldet GIS - Global Information System). 
Som standard kan der ses billeder brugere har uploa-
det fra deres hjem, ferier eller større begivenheder, men 
andre former for data kan kommunikeres lige så enkelt 
og gratis på platformen. GPS-tjenester som TomTom 
Map Share er en lignende, men mere specialiseret tje-
neste for ejere af TomToms navigationsprodukter til 
biler. Her kan brugerne registrere ændringer i trafikken, 
fx vejarbejder, hastighedsnedsættelser eller nye turist-
attraktioner undervejs og senere uploade dem til Map 
Share servicen. Ligeledes kan brugeren vælge at hente 
rettelser til sit kort som andre brugere har indrapporte-
ret - evt. først efter at TomTom har godkendt rettelserne. 

Ill. 5.02: Flickr

Ill. 5.03: Brugergenererede kort over Aalborg i Google Maps
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Crowdsourcing

Crowdsourcing er et begreb der har udviklet sig mar-
kant i forlængelse af web 2.0-kulturen. I modsætning til 
outsourcing, hvor fx en producent eller lignende får en 
bestemt anden part til at udføre en opgave for sig, 
udbydes en opgave til en ikke nærmere defineret 
gruppe eller netværk som en åben invitation. Herefter 
kan alle i princippet komme med input eller løsningsfor-
slag som evalueres af ”crowdet” og udbyderen kan 
herudfra vælge den bedste løsning. Udbyderen har der-
efter rettighederne til løsningen og afhængig af opga-
vens natur kompenseres ophavsmanden fx økonomisk, 
med præmier eller i form hæder og ære. 

Et eksempel på crowdsourcing, hvor der dog ikke eksi-
sterer en fast defineret opgave eller belønnende mål er 
Ushahidi.com. Oprindelig blev Ushahidi udviklet relativt 
hurtigt som et midlertidigt værktøj til at danne et over-
blik over voldelige optøjer i Kenya efter valget i 2008. 
Ved hjælp af folks mobiltelefoner, e-mail og internet-
browsere og et simpelt kodesystem for indtastning via 
sms mappede man brugerindsendte rapporter om 
optøjer og demonstrationer fra journalister og frivillige 
deltagere. I dag er Ushahidi udviklet til en permanent 
webbaseret GIS-platform, hvor aktiviteter på projektba-
sis kan trackes i nær-realtid, og er bl.a. blevet anvendt 
til at rapportere om uregelmæssigheder ved valget i 
Indien i 2009 . Verificering af rapporter sker dels af bru-
gerratings og dels ved at sammenholde oplysninger 
med traditionelle nyhedsmedier. Resultatet er en kvanti-
tativt stor database, der kan anvendes til føre statistik 
over det aktuelle fænomen.

Eksemplerne tjente til at give gruppen en fælles forstå-
else af begreberne og anvendelse af teknologier, her-
under også hvor langt man kan komme med ret simple 
teknologier. Med hensyn til brugerinvolvering var det 
især interessant at afdække de mange forskellige 
niveauer af engagement, raten af informationsudveks-
ling og behovet for realtids-information. Selvom et 
system kræver en hvis kritisk masse af brugere for at 
fungere er det fx langt fra nødvendigt, at alle brugere 
deltager lige aktivt. Youtube er et godt eksempel på at 
relativt få aktive bidragsydere kan fx dække langt flere 
modtageres informationsbehov og en af udfordringerne 
nu og i fremtiden bliver i stigende grad at kunne filtrere 
og navigere i den rigelige datastrøm.

Ill. 5.04: www.ushahidi.com
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Systemets funktioner

Ill. 5.06: Her illustreres et koncept hvor en enhed får forbin-

delse til internettet ved at trække på GSM-forbindelsen fra en 

medbragt mobiltelefon. Denne internetforbindelse giver deref-

ter adgang til en længere række features, blandt andet freeri-

der-kort, lavinevarsler, brugerdelte interessepunkter og 

dagens vejrudsigt.

Ill. 5.05:Forskellige sammensætninger med featurekort

Dette afsnit vil beskrive den videre udvikling og specifi-
cering af systemet. Afsnittet vil behandle de processer 
projektgruppen gennemgik for at komme frem til det 
endelige framework for systemet.

Med de forskellige mulige interessenter og inspirations-
kilder in mente, blev der set på hvilke funktioner syste-
met skulle indeholde for at kunne opfylde 
systemvisionen. For at få et overblik over mulige funk-
tioner og deres sammenhænge med teknologier og 
aktører gik gruppen i gang med at udvikle et kortspil.

Kortspil

Den grundlæggende idé med kortspillet var at lave en 
række kort inddelt i forskellige kategorier, der beskæfti-
gede sig med forskellige elementer i et givent produkt-
service-system. Disse kategorier var henholdsvis: 
Features, Aktører, Teknologier og Service. Herefter 
udførte gruppen en brainstorm, hvor samtlige elemen-
ter som systemet kunne tænkes at indeholde blev skre-
vet ned på kortene. Kortene blev herefter 
omorganiseret og opstillet med henblik på at illustrere 
forskellige mulige tilgange til systemet og hvilke ele-
menter, der var nødvendige for at de enkelte features 
kunne implementeres. 

Øvelsen gav et hurtigt, men detaljeret overblik over de 
tiltænkte elementer og forskellige mulige strukturer i 
systemet, der skulle kunne levere den funktionalitet og 
brugeroplevelse som var ønsket og beskrevet i system-
visionen. De forskellige kombinationer blev diskuteret 
og gruppen begyndte så småt at bevæge sig hen imod 
at have en fælles ide om, hvorledes systemet burde 
sammensættes. Det blev dog klart at systemet havde 
stort potentiale og var på vej til at blive større end først 
antaget. Derfor var det vigtig i det videre arbejde at 
prioritere de forskellige funktioner, således at systemet 
blev mere fokuseret og dermed var nemmere at over-
skue og viderebearbejde.
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Airtime
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Litteraturhenvisninger
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 Kort
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Forum
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SOCIALT NETVÆRK

SYSTEM

Ill. 5.07: Et diagram der viser nogle af de mulige elementer systemet kunne indeholde
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Ill. 5.08: Afgrænsning ved hjælp af spilkort

Afgrænsning

Det var tydeligt på mængden af feature-kort, at syste-
met allerede på dette stadie havde mulighed for at blive 
meget omfangsrigt. Med henblik på at skabe et overblik 
over systemets efterhånden mange elementer og kon-
sensus omkring prioriteringen heraf, lavede gruppen en 
ny øvelse. 

Koncentriske firkanter af snor blev spændt op på en 
opslagstavle og illustrerede hver især forskellige priori-
teringsniveauer. Herefter blev de kort, der beskrev fea-
tures og service-elementer gennemgået ét efter et og 
placeret på tavlen i henhold til deres vurderede priorite-
ring. Yderst befandt de elementer gruppen ville afskære 
sig fra at berøre og inderst fandtes de elementer der var 
essentielle for systemets formål og grundlæggende 
funktion: Risikovurdering. De to øvrige lag beskrev ele-
menter og features, der ville bidrage til systemets 
værdi, men ikke nødvendigvis ville være essentielle at 
have med eller bearbejde i dybden. Kortene blev place-
ret forholdsvist hurtigt og øvelsen blev gennemført 
uden større diskussion. Efterfølgende var der i gruppen 
en fælles ide om hvilke elementer der var størst fokus 
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REGISTRERING
AF DATA

VIDEREGIVELSE 
AF  DATA

BEARBEJDNING 
AF DATA

INDSAMLING 
AF DATA

på, hvilke der kun ville blive nævnt perifert, og hvilke 
der slet ikke skulle med i den videre udvikling af syste-
met.

Systemets funktioner

Afgrænsningen ved hjælp af kortspillet fik gruppen til 
igen at fokusere på hovedformålet ved løsningen, 
systemet der skulle hjælpe freeridere i vurdering af 
lavinefaren. Derfor blev der valgt primært at fokusere 
på de elementer, der understøttede dette formål. De 

valgte elementer var derfor indsamling, bearbejdning 
og videreformidling af data samt registrering af hvor og 
hvordan data blev brugt af freeriderne.

Indsamling af data

Systemet indsamler data om de vigtigste faktorer, der 
påvirker lavinefaren. Dette inkluderer data om terræn, 
vejr, sneforhold, lavineaktivitet og mennesket.

Bearbejdning af data

De indsamlede data skal bearbejdes af systemet inden 
de gives videre. Behandlingen af data vil være afhæn-
gig af datatype og hvad den skal bruges til. Herunder 
tænkes også udviklingen af et slags freeriderkort der 
grafisk kan formidle lavinefaren.

Videregivelse af data

Videregivelse af data skal ske på en måde, således at 
den kan komme flest mulige freeridere til gode.

Ill. 5.09: Diagram der viser systemets hovedfunktioner

Filename: E:\My Dropbox\P10\2D\_phase 6 KOMMUNIKATION yyyy-mm-dd\Procesrapport 001 SK Folder\5 Systemudvikling 001 SK.indd
Printed: 2. June 2009, 12:09 Last saved:  1. June 2009, 18:04 

98 Risikovurdering for freeridere



Registrering 

Registrering af hvilken type data freerideren benytter 
sig af. Dette inkluderer de data freerideren selv bidra-
ger med. Formålet med registreringen er at se om der 
findes andre typer data systemet kunne tilbyde bru-
gerne.

Produktet i PSS

Helt fra konceptudviklingsfasen var AvaStrap konceptet 
tænkt indeholdende et produkt. Udviklingen af produk-
tet blev midlertidig sat i bero da det blev klart at kon-
ceptet behøvede et system til at understøtte produktets 
funktion. Produktets funktion var at levere lokalspecifik 
information til freerideren ude i felten på en mere nuan-
ceret måde end de eksisterende vurderingsmetoder og 
lavinevarsel. Gennem kortspillet og den efterfølgende 
afgrænsning kom produktet igen i spil og muligheden 
for forskellige typer produkter som brugeren kunne 
benytte sig af i interaktionen med systemet blev disku-
teret.

Produktet, AvaStrap, skulle medbringes ved freeriding 
for at støtte brugeren ved risikovurdering af lavinefaren. 
Produktet skulle benytte sig af de eksisterende vurde-
ringsmetoder men gøre disse mere forståelige og nem-
mere at bruge bl.a. ved automatisk at opdatere 
vurderingen med stedspecifik information om lavinefak-
torene. Videre skulle AvaStrap vise freeriderkort, bestå-
ende af flere lag der kunne vise de forskellige faktorers 
indflydelse på lavinefaren. Samlet skulle disse lag give 
en mere nuanceret vurdering af lavinefaren end fx lavi-
nevarslet gør i dag. 

Hjemmeside

Da risikovurdering optimalt set bør foregå i flere 
omgange, blev det diskuteret om produktet skulle bistå 
brugeren i risikovurdering både ved turplanlægning og 
ved selve freeridingen eller om der var andre interakti-
onsflader der var bedre egnet til fx turplanlægningen. 
Allerede nu findes meget af informationen der indgår i 
risikovurdering på Internettet, dog på forskellige steder 
og der findes flere internetbaserede netværk for freeri-
dere. Ved at gøre servicen tilgængelig via en hjemme-
side ville det være muligt at nå en større brugergruppe. 
Videre ville en hjemmeside give en bredere kontakt-
flade end produktet AvaStrap og ville også kunne 
danne rammen om udvikling af et socialt netværk 
mellem brugerne.

Smartphone

For at et produkt skal kunne levere automatisk opdate-
ret information relevant for freeriderens position skal 
produktet indeholde teknologier som fx GSM og GPS. 
For at vise kortene i digital form skulle produktet også 
indeholde en skærm. Disse elementer findes i dag i de 
fleste avancerede mobiltelefoner, smartphones, og det 
blev derfor undersøgt om en smartphone kunne 
opfylde kravene i kravspecifikationen.

Ved at tage udgangspunkt i at freerideren har en 
smartphone, var det muligt at lave et program hertil 
som brugeren kunne benytte ved freeriding. Fordelen 
ved at udvikle et sådan program, kaldet en applikation, 
er at man undgår omkostningerne til udvikling og pro-
duktion af hardware, hvilket kan gøre løsningen 
væsentligt billigere og derved mere tilgængelig for bru-
gerne.
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Selv om en smartphone-applikation ville være billigere 
at producere er der dog andre faktorer der gør en 
smartphone mindre egnet til risikovurdering. Produktet 
skal bruges i en kontekst hvor der er fugtigt og koldt. 
De færreste smartphones er udviklet til brug i sådanne 
forhold og kulden vil hurtig tære batteriets kapacitet 
sammen skærm og processor. Kulden gør også at 
interaktion med produktet kan komme til at foregå med 
luffer eller handsker hvilket er vanskeligt eller helt umu-
ligt på eksisterende smartphones. Dog gav udnyttelsen 
af en smartphone som platform mulighed for at nå et 
økonomisk ”mellemsegment” i brugergruppen, da soft-
waren til begge løsningerne ville have lille variation dvs. 
lavere udviklingsomkostninger end et specialudviklet 
produkt. Det blev derfor valgt at gå videre med 
smartphonen som en mulig interaktionsflade i tillæg til 
et produkt specielt udviklet til brug i konteksten. 

Risikovurderingsprodukt

Da konteksten stiller en række krav til et risikovurde-
ringsprodukt, som eksisterende produkter kan have 
svært ved at opfylde, blev det besluttet at et specieltud-
viklet produkt for risikovurdering skulle indgå i syste-
met. Dette produkt, AvaStrap, skulle foruden at tåle 
kulde, sne og fugt også klare stød da selv de dygtigste 
freeridere af og til falder. Den skulle kunne betjenes 
med luffer og produktet skulle være nemt tilgængelig 
for freerideren under hele turen. Ved at udvikle et nyt 
produkt kunne dette formes således at det ville give 
brugeren en løbende tilbagemelding om fareniveauet. 
Der vil også være mulighed for at implementere en sig-
nalværdi i produktet overfor andre freeridere om at bru-
geren af produktet er en seriøs freerider der 
risikovurderer.
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Refleksion
I løbet af denne fase udviklede konceptet AvaStrap sig 
fra at være produktorienteret til at blive systemoriente-
ret fordi konceptet ikke blev vurderet til at være stærkt 
nok alene. Dette skyldtes primært at det ville skulle 
konkurrere mod et aggressivt marked af smartphones, 
som på trods af praktiske svagheder finder bred anven-
delse i hverdagen, i modsætning til et produkt der 
anvendes nogle uger til et par måneder om året. Dette 
medførte en proces, hvor der blev åbnet op for mange 
mulige elementer af systemet, inden der blev taget 
beslutning om systemets omfang. Den divergerende 
del af processen belyste nye måder at se systemet på, 
hvilket resulterede i et overblik over mulige interessen-
ter af systemet og potentielle systemiske udvidelses-
muligheder. Dette overblik over de forskellige elementer 
og funktionaliteten af systemet, fungerede som afsæt 
for den videre detaljering.
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Fase 6

Systemdetaljering 
Denne fase beskriver den videre detaljering af systemet og vil inkludere dybdegående beskrivelser af aktørerne og 
deres respektive roller i systemet. Fasen vil også beskrive den videre udvikling og fastlæggelse af systemets 
funktionalitet og forskellige touchpoints. Afslutningsvis vil fasen beskrive ideer vedrørende den tiltænkte 
implementering af produkt og system over tid. Den færdige præsentation af de overvejelser og beslutninger, der 
gennemgås her kan ses i præsentationsrapporten.
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Oversigt over PSS
Detaljeringen af systemet har været en meget iterativ 
proces med mange bolde i spil for at få løse ender til at 
mødes. Processen har indbefattet utallige skitser af 
diagrammer med forskellige flows, aktør-relationer, 
produkt-skitser og udkast til interface strukturer. For at 
afrunde designprocessen blev det besluttet at fokusere 
detaljeringen omkring udvekslingen af information 
mellem aktørerne og opridse koncepter for freeriderens 
interaktionspunkter. Sekundært skulle der præsenteres 
en overordnet plan for strukturen i databehandlingen 
samt implementering af systemet.

Freeriderens interaktionspunkter er:

Freeriderkort - som er en grafisk formidling af  

den aktuelle lokale risikovurdering. Freeridere 
er vant til brug af piste-kort over skiresorts så de 
er bekendt med at tolke information fra kort.

Smartphone-applikation til risikovurdering - som  

på forhånd downloader al information der kan 
hentes via systemet så brugeren kan fokusere 
på at bidrage med observationer i terrænet.

AvaStrap - en håndledsbåren GPS-modtager med  

Bluetooth/GSM-kapacitet, specielt udviklet til brug i 
sne, som fungerer som platform for freeriderkortene 
og smartphone-applikationen til risikovurdering.

Website - en portal for servicen hvor  

brugerne kan administrere deres profil, 
udveksle info og købe tjenestens produkter 
(freeriderkort, applikationer og AvaStrap)

Det ligger ikke inden for projektets faglighed at udvikle 
den tekniske detaljering af informationsarkitekturen i 
systemet og mekanismerne i de beregningsmodeller 
der skal tolke indhentede data. Det er klart at der her 
ligger en massiv udviklingsopgave og af hensyn til ser-
vicesystemets kompatibilitet med forskellige aktørers 
systemer og produkter var det relevant at opridse nogle 
retningslinier for informationsstrukturen. 

De enkelte aktørers rolle i servicesystemet var relevant 
præcisere fordi motivationen for engagement i service-
systemet i høj grad ligger i udbyttet i forhold til indsat-
sen. I forlængelse heraf blev det relevant at give et bud 
på hvordan servicesystemet kunne startes op, nå det 
ønskede serviceniveau samt eventuelle mulige udviklin-
ger af det. Implementeringen berørte her igen nogle af 
de idéer der var blevet fravalg tidligere men som stadig 
havde potentiale.

AVASTRAP

SMARTPHONE

COMPUTER

www

SYSTEM

RISIKOVURDERING
APPLIKATION

HJEMMESIDE

FREERIDERKORT

Ill. 6.01: Interaktionspunkter mellem systemet og brugeren
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Behandling af data
Der er store forskelle på hvilke data der er behov for at 
udveksle mellem aktørerne og systemet på forskellige 
tidspunkter. De forskellige typer data ville med fordel 
kunne opdeles i kortere og længere data-cykler. Nogle 
data vil være umiddelbart nyttige for andre freerider i 
samme områder, eksempelvis på observationer af 
nylige laviner som vil være højaktuelle for andre freeri-
dere i samme område i flere dage efter. Det vil derfor 
være aktuelt med hurtig indrapportering fx så snart et 
mobilsignal er tilgængeligt. I forhold til at uddrage stati-
stiske data over servicens brugere er kommunikations-
behovet mindre akut og vil kunne dækkes ved at 
brugerne lejlighedsvis forbinder til websitet for at opda-
tere sin personlige profil. Anonymiserede data fra profi-
lerne kan efter følgende tilgås når fx forskere har brug 
for det, eksempelvis efter skisæsonen.

Inspirationen til freeriderkort kom dels fra traditionel 
GPS-navigation og Google Maps’ funktionaliteter 
anvendt af bl.a. Ushahidi.com. Et andet eksempel hvor 
princippet med geografisk præsenteret data allerede er 
anvendt er pollenprognosekort hvor analogien til ser-
vicesystemets vision er meget tæt (Pollenprognoser, 
28.05.2009). Normalt opgives kun to daglige gennem-
snitsværdier for hele landet men prognosekortet er 
varieret over geografi og tid og giver et meget mere 
nuanceret billede af forholdene så allergikere evt. kan 
justere medicinforbrug herefter.

Ved udviklingen af beregningsmodeller og informati-
onsinfrastruktur vil der være åbenlyse fordele ved at 
satse på åbne etablerede standarder. Canadian Avalan-
che Association har fx udviklet CAAXML - en XML- og 
GML-baseret standard til udveksling af lavinerelateret 
data (Avalanche.ca, 27.05.2009). GML er udviklet af 
Open Spatial Consortium, netop for at skabe standar-
der for udveksling af GIS-data, og vil kunne anvendes 
selvom der naturligvis kan blive tale om en hvis specia-
lisering. Informationsstrukturen vil muligvis skulle deles 
op i forskellige indholdskategorier, fx en struktur til 
information sendt til brugeren, observationer registret 
af brugeren og log-data om brugerens aktivitet. Gene-
rel brug af allerede eksisterende åbne standarder gør 
det også nemmere for systemet at udskifte leverandø-
rer af information samt tilpasse fx applikationer til flere 
typer smartphone-platforme.
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Aktører
For at kunne levere servicens dataformidling kræves en 
række ekspertiser til enten at behandle data løbende 
eller udvikle de databasesystemer og beregningsmo-
deller som kan automatisere behandlingen for at opnå 
konstant flow af information. Graden af involvering vil 
afhænge hvordan servicesystemet i praksis bedst sam-
mensættes, da nogle aktører vil kunne påtage sig rollen 
som serviceudbyder selvom denne i det følgende er 
skilt ud som en selvstændig aktør.

PSS-udbyder

Som udgangspunkt tænkes PSS-udbyderen som en 
selvstændig aktør, fx i form af et joint-venture mellem 
de involverede interessenter, men en lavinevarslingstje-
neste eller en kommerciel udbyder af kort eller GPS-
navigation kunne også udfylde rollen. Uanset hvad 
består udbyderens opgave i at indsamle og bearbejde 
data, videregive information til relevante aktører samt 
udvikle og vedligeholde systemets produkter i form af 
freeriderkort, software-applikation til risikovurdering, 
webportal samt AvaStrap’en. I udviklingen af freerider-
kortene skal inddrages ekspertiser fra lavineforskere og 
evt. korttjenester for at fx at udpege terrænfælder og 
vurdere forskellige faktorers indflydelse på hinanden i 
det komplekse system. Samme ekspertiser vil også 
blive inddraget i udviklingen af beregningsmodellerne 
der omsætter indkomne data til GPS-lokaliseret infor-
mation, så processen bliver automatiseret. 

Korttjeneste

Terrænkort der fungerer som grundkort for 
den øvrige information baseres på eksiste-
rende topografiske referencedata, enten fra 

en national korttjeneste eller en kommerciel tjeneste 
der allerede har lignende kort, fx større producenter af 
GPS-udstyr til hiking. Såfremt eksisterende reference-

data ikke er tilstrækkelige vil korttjenesten kunne udar-
bejde opmålinger over områderne, hvilket naturligvis 
koster tid og penge. I så fald kan en logning af bruger-
nes bevægelser anvendes til at beslutte hvilke områder 
- fx omkring de meste populære skiresorts - der skal 
kortlægges først. Resorts vil også kunne medfinansiere 
denne opgave for tidligere at være repræsenteret i ser-
vicesystemet. Terrændata er forholdsvis statiske og vil 
kun skulle opdateres med års mellemrum. 

Lavinevarslingstjeneste

Det daglige lavinevarsel fra en offentlig myn-
dighed som fx NGI indgår som en overordnet 
vurdering der er udgangspunkt for brugernes 

detaljerede vurderinger. Varslet udsendes for større 
regioner og vil på freeriderkortene ses som et helfarvet 
lag. Myndigheden der varetager lavinevarslingen er 
kandidat til rollen som serviceudbyder, fordi de tjener et 
almennyttigt formål med at reducere skadeomfanget af 
laviner i samfundet og udbrede viden om faren ved 
laviner. Servicesystemets kontakt til freeridere vil også 
være en udmærket kanal for oplysningskampagner og 
kursustilbud der understøtter formålet.

Vejrtjeneste

En national vejrtjeneste leverer opdaterede 
vejrudsigter og en præcis historik over vejr-
forholdene som lagres i servicesystemet. 

Som udgangspunkt anvendes de officielle vejrmeldin-
ger, men mere detaljerede modeller kan eventuelt 
tages i brug for at give mere præcise lokale vejrudsig-
ter. Dette vil dog sandsynligvis være en større udgift for 
systemet. Længden på vejrhistorikken der indgår i risi-
kovurdering vil variere afhængig af sidste nedbør og 
temperatursvingninger der påvirker de eksisterende 
snelag, hvilket implementeres i beregningsmodellerne. 
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Om data lagres i servicens eget system eller kan tilgås 
hos vejrtjenesten via servicen er primært et praktisk 
problem og kan være forskellig fra land til land.

Lavineforskere

Efterhånden som forskere opnår ny viden 
om laviner vil dette skulle implementeres i 
servicesystemet. Det drejer sig fx om nye 

beregningsmodeller til bedre at forudsige lavinevarsling 
og mere konkret nye risikovurderingsmetoder til bru-
gerne. Det meste af dette arbejde foregår i dag udenfor 
skisæsonen, mens indsamling af data sker i vinterhalv-
året, hvor også de fleste freeridere er aktive og bidrager 
med data om deres observationer og adfærd fra risiko-
vurderinger. De grene af lavineforskningen der behand-
ler disse data til at udvikle forbedrede 
beregningsmodeller og mere præcise vurderingsmeto-
der. Andre fagligheder indenfor etnografi, pædagogik 
eller læring kan også inddrages for at forbedre meto-
derne i forhold til forskellige brugeres erfaringsniveau.

Lokale

Lokale aktører er en fællesbetegnelse for 
aktører der er tilknyttet skiområderne der 
anvendes til off-piste freeriding. Dette indbe-

fatter fx serviceorganerne i den lokale turistindustri, 
som liftservice, skipatruljer, udstyrsudlejning, fjeldlod-
ser etc. Som modydelse til at få statistisk data over 
brugernes bevægelser kan liftservices fx udbygge 
deres anlæg så adgangen til populære områder forbed-
res. Turismeindustrien som helhed kan opnå konkur-
rencefordele i form af bedre servicekvalitet ved 
engagement i servicen. For at freeridere har adgang til 
opdateret information kan turistinformation eller liftser-
vice opsætte bluetooth- eller trådløse netværkspunkter 
hvis mobildækning i området er utilstrækkelig. Dette er 
endnu mere aktuelt hvis en skiudlejning fx vælger at 

tilbyde AvaStrap på lejebasis. Mange af de forskellige 
professionelle der færdes i disse områder kan bidrage 
til systemets data-flow på lige fod med freeridere men 
evt. være en mere pålidelig kilde pga. højere erfarings-
niveau og konstant indrapportering. I udviklingen af 
systemet vil disse også kunne udstyres med specialise-
ret måleudstyr for bedre datakvalitet til beregningsmo-
deller.
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Freeridere

Freeriderne er servicens primære brugere, der afhæn-
gigt af engagementsniveau køber sig til servicens ydel-
ser eller benytter sig af de gratis tjenester der primært 
tilgås via et website. Projektets personas er her anvendt 
til at beskrive de forskellige brugsformer. Den uvidende 
freerider betragtes ikke som aktør så længe han ikke 

kender til lavinefaren. Først når han opnår 
kontakt med systemet fx gennem mar-
kedsføring ved et skiresort og begynder at 
anvende servicens gratisfunktioner via 
hjemmesiden som fx forum-diskussioner 
bliver han en aktør i systemet. Efterhån-

den kan han så udvikle sit engagement til at matche de 
andre freeridere.

Amatør-freerideren

Sofie, har en profil i servicen. Efter et lavinekursus og 
en uge skiferie hvor hun lejet AvaStrap, synes hun godt 
om servicen og synes det er meget sjovt at man kan 

fortælle vennerne lige præcis hvor man 
lavede forskellige tricks ved at uploade 
sine ture og billeder til sin web-profil. 
Inden hendes næste skiferie har hun 
tænkt sig at købe servicens software-
applikation til sin nye mobiltelefon inkl. 

freeriderkort når hun ved hvor turen går hen. Hun er 
glad for software-applikationen til risikovurdering for 
det er en nem måde huske hvad man har lært på lavine-
kurset når det er lang tid siden sidste skitur.

Den erfarne freerider

 Tom har gennem servicen købt an AvaStrap med fre-
eriderkort over de områder hvor han normalt tager på 
ferie. Inden han tager afsted på skiferie tjekker han hvor 
andre har kørt i området, og henter de mest interes-

sante ture ned til sin profil så han har lidt 
at starte med på ferien. Han vælger som 
regel turene efter at forfatteren til turen har 
cirka samme erfaring som han selv. Han 
bruger applikationen til risikovurdering 
flere gange undervejs på en tur, og er 

meget tilfreds med opdateringen af information da der 
er fin mobildækning på de resorts hvor han holder ferie. 
Han er også glad for log-funktionen så han på sin profil 
kan se alle de steder han har været og har også lavet et 
par ture ud fra loggen som er lagt ud på websitet. 

Den ekstreme freerider

Peter bruger sin AvaStrap til at få opdateret info på fre-
eriderkort ved at hente nye risikodata hver morgen 
inden han tager ud på ski. Han bruger ikke applikatio-
nen til risikovurdering, men bruger i stedet kortets info 

som et udgangspunkt for sine egne over-
vejelser baseret på erfaring. Når han er af 
sted med kammeraterne sammenligner de 
af og til hastighedslog og lignende hvis en 
nedfart har været ekstra vild. På websitet 
bruger Peter primært sin profil som log 

men er i øvrigt lidt diskret med at vise sig frem. Derud-
over downloader han ekstreme ture som inspiration til 
næste ferie, og læser produktanmeldelser for at være 
på forkant med nyt grej. Forummet bruges sammen 
med kammeraterne til at planlægge næste ferie, hvis de 
ikke lige kan mødes.
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Interaktionspunkter 
Arbejdet med detaljering af freeriderens interaktions-
punkter med systemet forløb samtidig med den øvrige 
systemdetaljering. Da hovedvægten af projektets fokus 
var lagt på at udvikle systemet og forbindelserne 
mellem aktørerne blev bearbejdelsen af interaktions-
punkterne begrænset til et konceptuelt niveau, da de 
hver især rummer en større designopgave i sig selv.

Produkt

Dette afsnit vil beskrive overvejelserne og udviklings-
processen af det fysiske produkt på et hovedsageligt 
konceptuelt niveau. Denne del af projektet tjente 
hovedsageligt til formål at eksemplificere én af løs-
ningsmodellerne, samt give projektgruppen mulighed 
for at demonstrere sin kunnen indenfor produktdesign. 
Afsnittet vil således ikke levere et endeligt, færdigbear-
bejdet produkt, men nærmere klarlægge skitseproces-
sen. Det endelige skitseforslag kan ses i 
præsentationsrapporten under afsnittet ”Brug”.

Udforskning af placering

Før den egentlige formgivning af produktet gik i gang, 
startede gruppen en undersøgelse af øvrige mulighe-
der for placeringen af produktet. De primære overvejel-
ser i denne undersøgelse beskæftigede sig med 
tilgængeligheden og synligheden af produktet, samt 
hvorhenne det ville være til mindst gene under almen 
brug og i tilfælde af styrt. På trods af at øvelsen under-
søgte en masse forskellige mulige placeringer, var slut-
resultatet dog det samme som konceptets oprindelige 
idé, at en armbåndsbaseret enhed havde flest fordele i 
forhold til ulemper. Projektgruppen fortsatte derfor 
videre med at bearbejde den oprindelige idé.

Ill. 6.02: Undersøgelse af produktets mulige placeringer
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Produktarkitektur

For at få en overordnet idé om proportionerne af de 
elementer enheden skulle indeholde, påbegyndte grup-
pen en hurtig undersøgelse af de grundlæggende kom-
ponenter. Dette blev gjort ved at undersøge 
print-diagrammer og billeder på nettet, samt ved at 
skille mobiltelefoner af, hvorved en ide om dimensioner 
på batteri, skærm, antenne, print, GPS-chip, Mini-USB 
port o.a. blev etableret. 

Disse grundlæggende komponenter blev efterfølgende 
implementeret i formgivningen ved at udskære dem i 
pap og inkorporere dem i fysiske mock-up modeller af 
ler. Blyants- og markerskitser og lermodeller blev sup-
pleret af modeller opbygget i CAD-programmet Rhino-
ceros. Her blev mock-ups af komponenterne også 
hurtigt modeleret, således at der blev taget hensyn til 
disse i den videre modellering.

Form

Som inspiration til formgivningen samlede projektgrup-
pen en kollage af produkter både fra og udenfor pro-
duktkonteksten skiudstyr. Disse referencebilleder blev 
suppleret med adjektiver, der beskrev de kvaliteter pro-
jektgruppen fandt interessante og gerne ville drage på i 
formudviklingen af AvaStrap konceptet. Dette var kvali-
teter som ”bløde kanter”, ”robusthed”, ”farve-kontra-
ster” og ”lav profil”. Selve formgivningen var en vekslen 
imellem forskellige medier, hvor hovedsageligt lermo-
deller, blyant- og markerskitser og 3D-modellering blev 
benyttet og kombineret. Eksempelvis blev grundformer 
bygget op i Rhinoceros, hvorefter udskriften af disse 
blev brugt som base til at lege videre med formen og 
detaljer som knap-placering, materialer og farvesam-
mensætning. Det var fx et ønske, at produktet skulle 
have en stærk og let genkendelig signalværdi. Dette 
blev søgt underbygget ved at bruge klare og stærke 

Ill. 6.03: Produktets hovedelementer
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Ill. 6.04: Forminspiration
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farver som orange og grønt, samt at fremhæve detal-
jerne på produktet ved brug af kontraster i farverne.  
Overordnet set var målet at skabe et udtryk der så 
solidt og holdbart ud, og udtrykte at det kunne holde til 
den brug og behandling det givetvis ville blive udsat for. 
Samtidig skulle produktet dog også gerne stemme 
overens med det øvrige udstyr som den moderne fre-
erider benytter sig af. Alle disse elementer havde været 
med i overvejelser 

På et mere funktionelt niveau blev der arbejdet med at 
indarbejde bløde kanter og en lav profil for således at 
minimere den potentielle skade i tilfælde af at brugeren 
styrter på sin tur. Det var også vigtigt at produktet sad 
tæt og ikke ville være tilbøjeligt til at gribe fat i ting som 
grene, skistave o.a. Desuden blev der simultant arbej-
det med at udvikle nogle grundlæggende koncepter til 
interfacet og navigeringen heraf. Dette påvirkede ligele-
des designet i form af placeringen og funktionaliteten af 
knapperne på produktet.

Betjening

Sideløbende med at der blev arbejdet med formgivnin-
gen blev der også skitseret på forskellige interface-
principper og menusystemer. Disse interface-principper 
affødte nogle krav til antallet af knapper og deres 
layout. De forskellige ideer blev prøvet af på egen krop 
via de fysiske mock-up modeller hvor forskellige knap 
layouts blev tegnet op og afprøvet i et fiktivt scenarie. 
Der blev blandt andet lagt vægt på at betjening med 
luffer og handsker skulle være ligetil, samt at den over-
ordnede logik ift. knap-layout og tiltænkt navigering var 
gennemskuelig. Forskellige principper som scroll hjul 
og touch skærme blev skitseret, men gruppen valgte i 
sidste ende at holde sig til regulære knapper. Det ende-
lige forslag til knap-layoutet bestod af navigeringsknap-
per: op, ned, frem og tilbage, + og - knapper til at Ill. 6.06: Lermodeller blev bl.a. til afprøvning af fysiske størrel-

ser

Ill. 6.05: Markerskitsering ovenpå renderinger
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Ill. 6.07: Skitser på produktudvikling
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Ill. 6.08: Skitser på interface

zoome i kort og en ”vælg” og ”tilbage”-knap. Deres 
egentlige funktioner vil beskrives nærmere i det efter-
følgende ”Interface”-afsnit, samt blive nævnt i præsen-
tationsrapporten.

Interface
Applikation til risikovurdering

Et koncept for applikationens menustruktur blev udvik-
let på grundlag af NivoTestens checkliste, men i princip-
pet skulle denne kunne byttes ud med en alternativ 
metode alt efter brugerens erfaringsniveau og præfe-
rencer. Checklisten kunne for overskuelighed inddeles i 
faner efter kategori hvorunder spørgsmålene var listet. 
De enkelte faner kunne markeres med ikoner for at 
skabe genkendelighed i navigationen. Ud for hvert 
spørgsmål skulle være en indikation for svarmulighe-
der, der som udgangspunkt ville tælle som ”Ja”, jf. 
testens princip om tvivlsspørgsmål. Spørgsmålene ville 
kunne besvares vha. knapperne ”+” og ”-” for hhv. Ja 
og Nej. Information der var indhentet automatisk skulle 
fremstå som allerede udfyldt. Dog ville der være god 
mening i samtidig at indikere hvilke spørgsmål der var 
aktivt besvaret eller bekræftet så brugeren bedre kunne 
orientere sig i menuen, særligt hvis information ikke 
blev indtastet i den foreslåede rækkefølge. Brugeren 
skulle have mulighed for at tilsidesætte dette hvis fx 
vejrsituationen var anderledes, men en sådan tilside-
sættelse ville fx skulle fremhæves. I tillæg til vurderings-
metoden var der ønske om at kunne foreslå 
reducerende tiltag ift. risikovurderingens resultat, fx 
forslag til mindre risikable ruter, gennemgang af udstyr 
eller lignende. Dog var det ikke muligt med gruppens 
vidensniveau at definere disse tiltag, som også kunne 
afhænge af de omgivende faktorer.
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Freeriderkort

Intentionen var at lægge en bevidstgørende oplevelse i 
den grafiske præsentation, og repræsentation af data 
blev skitseret med brug af bl.a. Google Earth (en 
3D-baseret udgave af Google Maps), og Photoshops 
lagdelingsfunktioner. Det blev klart, at ved at tænde og 
slukke for lag med forskellige faktorer enkeltvis kunne 
der skabes transparens i hvordan forskellige faktorer 
påvirker det aktuelle risikoniveau. Kortlagenes indhold 
kunne visualiseres som transparente farvemarkeringer 
så underliggende lag forblev delvist synlige hvorved 
indflydelsen af flere samtidige faktorer kunne tydeliggø-
res. Applikationens risikovurdering ville også kunne 
fremgå af kortet med et begrænset dækningsområde, 
hvor brugeren efter at have bevæget sig tilstrækkelig 
langt ville skulle udføre en ny risikovurdering. Ved 
almindelig orientering i terrænet kunne det også være 
fordelagtigt kun at se de topografiske kort ved kun at 
have andre lag slukket. Derudover skulle konventionelle 
gps-funktionaliteter som logdata (max. hastighed, tilba-
gelagt distance, forbrugt tid, etc.) også være tilgænge-
lige af hensyn til turplanlægning, hvilket også blev 
skitseret i forlængelse af kortets interface.

De to dele af interfacen blev udviklet sideløbende og 
tænkt som to hovedmenupunkter under den samme 
softwareapplikation, da det blev vurderet at begge dele 
til enhver tid skulle være til stede uanset brugerens 
erfaringsniveau, så man kunne gå metodisk til værks 
hvis man blev usikker. Desuden ville applikationen 
kunne fungere som styringssoftware for freeriderkor-
tene, som så kunne købes for et givent område - efter 
behov - som en seperat ydelse. Der blev således udvik-
let en række retningslinier for en menustruktur, mens 
det grafiske udtryk ikke forblev udetaljeret for at 
afgrænse interaktionspunkterne til et konceptniveau.

Website

Det er i sig en stor opgave at designe et website så 
gruppen besluttede også her koncentrere sit arbejde 
om at opridse konceptuelle retningslinjer for servicesy-
stemets website. Helt overordnet skulle information til 
brug i risikovurdering være samlet på websitet og gratis 
tilgængeligt for alle med Internetadgang. Derudover 
skulle sitet understøtte salg af servicens ydelser i form 
af AvaStrap, smartphone-applikationen, og freerider-
kort som grundlag for at modtage information automa-
tisk. Som bruger af systemet skulle der være mulighed 
for at have sin log lagret online, så den er tilgængelig 
uanset om man tilgår den via web alene, via en 
smartphone eller via AvaStrap’en som lejet eller per-
sonligt produkt. Profilen bør som udgangspunkt være 
privat og indeholde tidligere indkøbte kort og metode-
applikationer, evt. med en tidsbegrænset opdaterings-
mulighed og en log over tidligere ture samt udførte 
risikovurderinger. Udfra dette materiale kunne brugeren 
have mulighed for at dele turforslag med andre bru-
gere. Loggen over aktivitet og risikovurdering kunne 
evt. angive et anciennitetsniveau ift. udgivelse af eget 
indhold og kommentarer på andres indhold. Sekun-
dære funktioner som udgivelse af billeder, længere 
turbeskrivelser, tips og råd i blog- eller forum-form 
kunne skabe grundlag for informationsudvekslingen 
mellem brugerne. 

Fordi servicen adresserer en ret specifik målgruppe vil 
det være oplagt at supplere informationsstrømmen 
med artikler om freeriding og lavineforskning, produkt-
anmeldelser, kursusinformation mm.
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Business Case
Dette afsnit vil beskrive overvejelserne og tilgangen til 
at udvikle en business case. Dette inkluderer udviklin-
gen af en række mulige produktionsscenarier. Afsnittet 
behandler desuden overvejelser vedrørende systemets 
potentielle implementering. De endelige resultater heraf 
er præsenteret i præsentationsrapporten under afsnit-
tet ”Implementering”.

Produktionsscenarie

For nærmere at undersøge værdiskabelsen i projektet 
og belyse den fra nogle flere vinkler, begyndte projekt-
gruppen at gøre sig nogle overvejelser om mulige pro-
duktions-scenarier. Dette blev gjort i praksis ved at 
diskutere og opridse nogle grundlæggende overvejel-
ser om, hvorledes et system og produkt som det udvik-
lede kunne finansieres og implementeres. 
Udgangspunktet for disse produktionsscenarier base-
rede sig på en fiktiv situation, hvor gruppen betragtede 
sig selv som design-team for en klient med interesse i 
at lancere den udviklede service. Projektgruppen kom 
frem til tre forskellige og mulige modeller, der hver især 
indeholdt forskellige tilgange til at igangsætte en ser-
vice og produktion af det fysiske produkt. Formålet var 
ikke at udvælge én specifik tilgang, men nærmere at få 
et overblik over mulighederne og derigennem få en idé 
om eventuelle problematikker med systemet og dets 
mulige implementering. De tre scenarier beskrives kort 
herunder: 

1. Egen Produktion

Firmaet udvikler og vedligeholder selv produkt og ser-
vice, men benytter sig af underleverandører til de for-
skellige del-komponenter såsom serverplads, 
databearbejdning, fremstilling af komponenter og salg 

af produkter. Dette vil kræve at klienten har tilgang til 
mange ressourcer og er i besiddelse af et forholdsvist 
bredt kompetencefelt. 

2. Joint Venture

Klienten indgår et samarbejde med et andet firma. Det 
kunne eksempelvis tænkes, at ét firma håndterer udvik-
lingen og implementeringen af servicen og det bagved-
liggende system, mens det andet firma håndterer 
udviklingen og produktionen af det fysiske produkt, der 
baserer sig på servicen. Dette vil gøre det muligt at 
drage på to firmaer med hver deres spidskompetence 
indenfor henholdsvis produktudvikling og systemde-
sign.

3. Modificering af eksisterende produkter

Det tredje scenarie ville gøre brug af og drage på eksi-
sterende løsninger og modificere og tilpasse dem til 
systemet og produktets behov. Dette kunne fx inde-
bære at drage på Google Maps kortjeneste, forskellige 
eksisterende sociale netværk og/eller eksisterende 
open source databaser om lavine-research såsom før-
nævnte CAAXML. Fra et produktmæssigt perspektiv 
kunne man forestille sig, at eksisterende produkter på 
markedet med tilsvarende kapacitet af den ønskede 
kunne opkøbes og modificeres, primært ift. softwaren. 
Klienten ville således være ansvarlig for at koordinere 
og distribuere service og produkt, samt at udvikle den 
front-end, der præsenterer dataene for slutbrugeren. 
Eksempler på denne tilgang kan ses i førnævnte tjene-
ster som Ushahidi.
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Implementering

I forlængelse af de ovennævnte produktionsscenarier, 
gik projektgruppen i gang med at tænke i, hvorledes 
servicen og produktet kunne tænkes implementeret 
over tid. Forskellige skitser med tekst blev genereret og 
diskuteret. Projektgruppen nåede frem til en række 
overordnede punkter.

Med henblik på at implementere systemet tænktes 
dette gjort i en trinvis proces hvor systemet gradvist 
ville udvides i funktionalitet og omfang. Dette ville redu-
cere startomkostninger og tillade klienten at få en føling 
med interessen for produktet og efterfølgende justere 
omfanget og funktionaliteten henholdsvis. Gruppen 
skitserede en tretrins proces, hvis fulde omfang og 
detaljer illustreres i præsentationsrapporten. Her følger 
de overordnede tanker.

Trin 1. Off-Piste og skiresorter

Et samarbejde med skiresorter, der i forvejen promo-
verer sig på at have gode off-piste områder virkede 
logisk. Det ville betyde et begrænset og kontrolleret 
omfang af tjenesten som udgangspunkt og ville garan-
tere et minimumssalg af det fysiske produkt via aftaler 
med resortet. Det ville også kunne eksponere ”de uvi-
dende” og ”amatørerne” blandt målgruppen for servi-
cen. Fokus på disse to kategorier i målgruppen ville 
desuden betyde, at det ville være oplagt at starte det 
tiltænkte fysiske produkt op som et udlejningsprodukt, 
da dette ville reducere brugsprisen. De indsamlede 
GPS-logs ville desuden kunne hjælpe skiresortet til at 
pin-pointe, hvorhenne deres brugere foretrækker at 
bevæge sig og efterfølgende sætte ind med eventuelle 
sikkerhedsforanstaltninger eller udvidelser af lift-områ-
der o.a.

Trin 2. Backcountry

Andet trin ville fokusere mere på at udvide omfanget af 
servicen. Dette ville kræve indsamling af data om flere 
områder, og formodentlig at det tiltænkte fysiske pro-
dukt skulle have en telefon-forbindelse for at have læn-
gere rækkevidde udenfor kontrollerede områder. Dette 
ville også betyde at denne del af implementeringen ville 
fokusere mere på de to øvre kategorier af målgruppen, 
”den erfarne” og ”den ekstreme” freerider. Det er muligt 
at det fysiske produkt her bør deles op i to forskellige 
udbud, med henblik på, at det er delvist forskellige 
behov der adresseres hos de to øverste kategorier i 
målgruppen og de to nederste.

Trin 3. Dataindsamlingsprodukter

Det tredje trin tænktes at være ideelt til at introducere 
øvrige produkter der kan fungere i sammenhæng med 
servicen. Hovedfokus ville være på data-indsamling, 
som eventuelt også kunne bidrage til en bedre brugero-
plevelse. Eksempelvis kunne tryksensorer eller bevæ-
gelsessensorer til placering under ski og snowboards 
levere data om freeridernes fart, airtime o.a. Data der 
også kunne bruges af lavineforskere for at se hvilke 
kræfter sneen påvirkes med. Tilsvarene kunne et af de 
tidligere koncepter i form af SnowProben sagtens 
tænkes implementeret i systemet som en mere objektiv, 
digital måde at samle data om sneprofiler.
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Opsamling

Det at tænke produktet og servicen ind i en forretnings-
mæssig sammenhæng, hjalp projektgruppen til at få 
belyst servicen fra en ny vinkel. Eksempelvis blev grup-
pen opmærksom på, at produktet og servicen måske 
burde deles op i flere faser, der hver især forholder sig 
til forskellige dele af den definerede målgruppe. Des-
uden var denne øvelse behjælpelig i yderligere at klar-
lægge fordelingen af interaktionspunkter. Det var 
desuden med til at give en bedre idé om holdbarheden 
af konceptet, og fastlægge forskellige aktørers roller i 
forhold til en mulig realisering.
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Navngivning af servicen
Navngivningen af servicen var vigtig, fordi navnet skulle 
fokusere på den værdi servicen/systemet skaber, men 
det var også vanskeligt at beskrive et så komplekst 
system med ét ord. Navngivning kunne have været 
påvirket af om en eksisterende aktør eller et team af 
eksisterende aktører udfyldte rollen som serviceudby-
der, da der ikke der taget stilling til hvem der skal stå 
som service udbyder Men dette blev ikke inddraget i 
navngivningsprocessen,. 

I navngivningsprocessen var det vigtig for projektgrup-
pen at navnet skulle fokusere på den aktivitet brugeren 
har som formål at udøve, frem for den fare der var for-
bundet med aktiviteten. Navnet skulle hverken virke 
afskrækkende eller moraliserende, da intentionen var at 
yde en service for dem der ønsker at freeride. Videre 
skulle navnet være nemt at huske og ikke umiddelbart 
kunne forveksles med eksisterende navne.

Navnet FreeRiders’ Guide blev valgt fordi det netop 
fokuserede på aktiviteten freeriding, og samtidig indike-
rer systemets intention om at guide brugeren i dennes 
vurdering af lavinefaren. At navnet undgår at fokusere 
på faren ved freeriding giver også et bedre udgangs-
punkt for at udvide servicen med nye elementer, evt. 
idéer der er blevet frasorteret undervejs for at holde 
fokus i dette projekt.

FREERIDER’S
GUIDE

Ill. 6.09: Logoforslag

Ill. 6.09: Brainstorm på servicenavn
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Refleksion
Denne afsluttende fase af projektet var præget af at 
designprocessen var meget flydende og først begyndte 
at falde på plads helt til sidst, hvor designdetaljering og 
dokumentation nærmest foregår i ét. Arbejdet var 
meget fokuseret på kommunikationen og sammenhæn-
gen mellem aktørerne og servicen, men der blev også 
truffet beslutning om at detaljere interaktionspunkterne 
til et konceptuelt niveau. Interaktionspunkterne syntes 
vigtige at fremhæve for at kunne kommunikere løsnin-
gens værdiskabelse overfor brugeren. 

Alternative valg af eksemplariske dyk kunne fx have 
været større fokus på systemets økonomiske cyklus, 
som blev begrænset meget til relative eller kvalitative 
bud på fx aktørernes engagement og udbytte. Gruppen 
kunne også have valgt at lægge større fokus på hjem-
mesiden og dens funktion som socialt netværkspunkt, 
men i stedet blev fokus lagt på applikationen til risiko-
vurdering og AvaStrap, da disse løsningsdele mere 
direkte adresserer behovet for nuanceret og aktuel 
risikovurdering.

Afstemningen mellem overordnet løsning og niveau af 
detaljering var en vanskelig udfordring da systemde-
sign har en meget stor berøringsflade. Til dels har pro-
jektets løsning allerede skabt grundlag for potentielle 
designprojekter inden for produktdesign, interfacedes-
ign og webdesign.
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Fase 7

Diskussion
Her følger en diskussion af projektets løsning og proces. Kapitlet supplerer refleksionsafsnittene igennem rapporten 
og vil således konkludere og diskutere de mest relevante temaer. For at få fuldt udbytte af diskussionen anbefales det 
først at have læst projektets præsentationsrapport om løsningsforslaget. Foruden at diskutere løsningen og 
processen perspektiveres gruppens tanker om øvrige potentialer for projektet.
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Diskussion løsning
Udgangspunktet for denne diskussion vil blandt andet 
være problemformuleringen, kravspecifikationen samt 
gruppens egne mål med projektet. Diskussionen vil 
ikke gennemgå samtlige punkter fra ende til anden men 
fokusere på de mest væsentlige temaer.

En tilgængelig løsning

Et af de primære punkter i problemformuleringen var at 
løsningen skulle være nemt tilgængelig. I service-syste-
met er der arbejdet med en bred række mulige kontakt-
flader med intentionen om at sikre så bred en gruppe 
mennesker som muligt adgang til den akkumulerede 
information. Meget lig tilsvarende eksisterende services 
har dette en fordel ved at kunne tilbyde en meget billig 
eller gratis service til størstedelen af brugerne. Den 
mindre gruppe, der måtte have brug for øvrig info eller 
avanceret funktionalitet og er villig til at betale for det, 
kan bære den økonomisk tungere del af servicen. Det 
betyder også at information vil være tilgængelig og 
brugbar for en større mængde brugere. Dette projekt 
har fokuseret på et bestemt udsnit af freeridere og til 
dels lavine-forskere, men man kunne sagtens forestille 
sig den beskrevne service som nyttig for redningshold, 
snescooter-kørere, folk der står på langrends-ski eller 
klatrer i bjergene osv.

I forhold til det fysiske produkt er det relevant at disku-
tere spørgsmålet om pris. Udgangspunktet for en 
sådan diskussion må nødvendigvis være hvorvidt den 
tilbudte værdi er tilsvarende eller større end den 
udbedte pris. Dette afhænger til dels af brugsomfanget. 
Da dette er et ”sæsonprodukt” vil der oftest ikke være 
tale om daglig brug og det egentlige brugsomfang vil 
kunne variere fra et par dage om året til adskillige 
måneder afhængigt af brugeren. Dette tilgodeses 

hovedsageligt i arbejdet med implementering, hvor der 
redegøres for AvaStrap som et udlejningsprodukt i 
tillæg til at det kan købes. Desuden kan tilsvarende 
funktionalitet erhverves via et program til en 
smartphone, hvilket naturligvis vil være betydeligt bil-
ligere. Begrænset funktionalitet vil ligeledes kunne 
tilgås gratis af alle via en web-browser. Denne gradu-
ering skulle garantere at der kan findes en prisklasse 
og et brugsniveau der er tilpasset forskellige brugere 
og deres individuelle behov.

UdbredelseDet er værd at påpege at løsningsforslaget 
udelukkende gør brug af information og teknologier der 
allerede eksisterer og er tilgængelige men kombinerer 
og leverer disse på en ny måde, der forøger deres 
samlede værdi betydeligt. Der er således ikke noget 
voldsomt eksotisk over projektets løsning, brugen af 
åbne standarder for informationsudveksling skal at 
systemet kan udbredes nogenlunde trinløst. Hvordan 
det endelige system skulle fungere ville basere sig på 
konkrete valg af systemteknologier og samarbejde med 
professionelle indenfor feltet. 
Løsningsforslaget er hovedsageligt baseret hvorledes 
erfarne freeridere gør idag og arbejder med at overføre 
denne delvist analoge proces til en samlet, digital 
proces, tilgængelig for alle med adgang til internettet. 
Den grundliggende logik er således hovedsageligt den 
samme, blot eksekveret mere effektivt og struktureret, 
til gavn for betydeligt flere personer.

Da servicesystemet i høj grad gør brug af brugergene-
reret data vil dets succes være afhængig af brugernes 
engagement i informationsdelingen, så det store 
spørgsmål er om brugere vil deltage. Lavineforskere er 
vant til at dele information og data med hinanden, men 
for at brugerne skal gøre det samme er det nødvendig 
at servicens sociale netværk kontinuert kan motivere 
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brugen af systemet. Eksistensen af virtuelle sociale 
netværk viser at brugere gerne vil involvere sig i disse 
fordi de tilbyder en oplevelse i brug. Tidligt i projektet 
da fokus var på at udvikle et produkt var processen 
mere oplevelsesorienteret og der blev arbejdet med at 
skabe en social aktivitet omkring brugen af produkt. I 
takt med at fokus skiftede fra produkt til servicesystem 
fik freeriderens oplevelse mindre fokus til fordel for det 
mere funktionelle omkring udvekslingen af information 
mellem aktørerne. Det kommer også til udtryk i detalje-
ringen at systemets kontaktpunkter, der primært er 
detaljeret på et funktionelt plan.

Systemdetaljer

Projektgruppen har i løsningsforslaget udarbejdet et 
udkast til hvorledes interfacet i form af en softwareap-
plikation kunne se ud. Fokus har været på at eksempli-
ficere en menustruktur og elementer i interfacen, og i 
mindre grad det grafisk-visuelle udtryk der i sidste ende 
vil kunne komme til at afhænge af den valgte platform. 
Dette er derfor kun at betragte som et oplæg til videre-
arbejde der især også skal fokuseres omkring brugsop-
levelsen i forhold til anvendelsen. Dette projekt vil 
skulle inddrage fx programmeringsekspertise og slutre-
sultatet vil naturligvis se markant anderledes ud end det 
præsenterede forslag.

Konceptet for et specialudviklet produkt - AvaStrap - 
har cirka de samme kvaliteter som den alternative 
bærer af applikationen - en smartphone - udover et 
mere solidt design. Smartphones er i en konstant acce-
lererende udvikling som alene gør det vanskeligt for 
AvaStrap at konkurrere med henblik på salg, fordi den 
skal kunne bruges i flere sæsoner for at være rentabelt. 
I konceptudviklingen er der ikke fokuseret på udlej-
ningssituationen som sandsynligvis vil blive den mest 
udbredte anvendelse, og i en videreudvikling bør dette 

gøres centralt da det sætter nogle helt andre kriterier 
for brugen heraf. Styling-temaet for er valgt udfra en 
overordnet inspiration fra øvrige produkter i konteksten, 
ikke på baggrund af noget værdisæt defineret for bru-
gergruppen, og bør heller ikke ses som endeligt.

Freeriders’ Guide-websitet er udgangspunktet for bru-
gernes udveksling af information. I løsningen er præ-
senteret alle de funktionaliteter som websitet kunne 
tænkes at indeholde, men der er ikke taget højde for 
prioriteringen af disse i forhold til hinanden, ligesom der 
heller ikke er givet andet end skitserede forslag til den 
grafiske opsætning i præsentationen. For at websitet 
kan fungere succesfuldt som et knudepunkt i servicen 
kræves en vellykket integration mellem informationsde-
lingen, og det sociale netværk mellem brugerne.

At leve eller at overleve 

Et af de moralske dilemmaer gruppen har kæmpet med 
igennem projektet har været hvorvidt en løsning som 
den foreslåede blot vil tiltrække flere freeridere og såle-
des indirekte medføre flere ulykker. Man vil aldrig kunne 
helgardere sig mod laviner og det er vigtigt at pointere 
at løsningsforslaget i dets præsenterede form kun vil 
kunne bidrage til at forbedre brugernes odds imod lavi-
nerne. Det grundliggende fokus har været på at levere 
en præventiv løsning. I sidste ende har det ikke været 
projektgruppens opgave at stoppe folk fra at bevæge 
sig ud i lavinefarlige områder, men nærmere at give de 
der vælger at gøre dette, bedre muligheder for at vende 
levende tilbage. På den front anses løsningsforslaget 
som værende både vellykket og realistisk.
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Diskussion proces
Den ”rigtige” løsning

På trods af at systemet og den service det understøt-
tede er blevet projektets fokuspunkt og den egentlige 
løsning blev det længe betragtet som værende sekun-
dært i forhold til produktet. Grunden til dette skal findes 
i projektgruppens oprindelige ønske om at udvikle et 
fysisk produkt og derigennem vise sine kompetencer 
indenfor produktdesign. Gruppen måtte dog undervejs 
træffe et valg - enten at følge egne mål og ambitioner, 
men ende op med et svagere koncept - eller følge hvor 
det mest logiske svar på problemformuleringen førte 
hen. I et forsøg på at finde et kompromis mellem de to 
blev der udfærdiget et overblik over mulige kontaktfla-
der med servicen, hvoraf én af disse bestod i et nyt 
fysisk produkt. På trods af at det var et kompromis der 

ikke blev taget let, illustrerer det dog at gruppen igen-
nem uddannelsen har tilegnet sig en fleksibilitet og et 
overblik, der tillader at en udviklingsproces kan ændre 
retning til noget andet end det forventede hvis der vur-
deres at være behov for det. Den valgte retning tillod 
desuden gruppen at demonstrere et bredere kompe-
tencesæt, omend produktudvikling blev betydeligt ned-
tonet til fordel for systemudvikling.

Man kan indvende at der ligger en hvis selvmodsigelse 
i udgangspunktet for projektet, at søge bredt i kontek-
sten efter de mest afgørende problemer, og i tillæg 
have ambitioner om en løsning der har fokus på detal-
jeret produktdesign. Det for projektgruppen ukendte 
fænomen lavineulykker betød blandt andet at der blev 
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anvendt en stor del ressourcer på grundlæggende 
research og udforskning af muligheder, og meget 
mindre til konceptmodning. Ved at starte så bredt som 
det var tilfældet skulle problemfeltet sandsynligvis have 
været lettere tilgængelig eller mere velkendt fra start af, 
eller alternativt skulle opgaven have været defineret 
mere konkret - indenfor en bedre kendt kontekst.

Ude af kontekst

Et af gruppens udgangspunkter ved starten af projektet 
var, at der skulle være særlig fokus på at demonstrere 
evnen til at sætte sig ind i en fremmed og på forhånd 
ukendt brugergruppe og kontekst. Valget af lavineulyk-
ker og freeridere dannede utvivlsomt en god ramme for 
dette. Desværre dannede det også en ramme der til 
dels var udenfor rækkevidde og hvor mulighederne for 
brugerinddragelse viste sig dårlige. Studieturen til Geilo 
og samtaler med målgruppen gav dog et godt overord-
net indblik og et fint udgangspunkt at basere idegene-
rering og løsningsforslag på. Gruppen savnede blot at 
kunne følge op på mange af ideerne og problemstillin-
gerne i løbet af projektet ved at kunne sparre mere med 
brugerne. Dette kunne til dels have været løst ved flere 
studieture, eller ved at vælge et udgangspunkt for pro-
jektet, der ikke forlod sig på en udenlandsk kontekst. 

Den demokratiske proces

Gruppearbejdet på uddannelsen er oftest kendetegnet 
ved en flad struktur hvor alle har lige indflydelse. Dette 
skaber et naturligt behov for at basere beslutninger på 
gode argumenter og logisk ræsonnement. I dette pro-
jekt har mange beslutninger baseret sig på systematisk 
opsatte krav og analyser samt langvarige diskussioner. 
Det har for størsteparten af projektet garanteret en 
solid, men også ofte langtrukken og hård beslutnings-
proces. Havde projektet eksempelvis gjort stærkere 
brug af brugerinddragelse og ekstern sparring kunne 

dette sandsynligvis have hjulpet beslutningsprocessen 
på vej. Ikke ved at diktere beslutningerne, men ved at 
give en bedre fornemmelse for de forskellige retninger 
og ”det tungeste argument”. Eksempelvis kunne et 
samarbejde med en producent af eksisterende udstyr 
automatisk have frembragt en række krav og begræns-
ninger hvorpå beslutninger til dels kunne baseres. I 
stedet har gruppen måttet sætte sine egne rammer for 
løsningsforslaget baseret på fornuftige men ultimativt 
hypotetiske beslutninger, samt de observerede 
begrænsninger og omstændigheder i konteksten.
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Perspektivering
Undervejs i projektet har gruppen afskåret sig fra at 
bearbejde flere områder af forskellige årsager, primært 
for at holde et klart fokus i projektet. Denne perspekti-
vering vil tage nogle af disse emner op, og diskutere 
hvorledes de kunne have været bearbejdet, eller burde 
bearbejdes i fremtiden.

Brugerinddragelse

Nogle af de punkter gruppen har været afskåret fra at 
behandle i dybden, som ville have en væsentlig indfly-
delse på servicen inkluderer et grundigere samarbejde 
med professionelle indenfor feltet. Her tænkes både på 
slutbrugere, men især også forskere indenfor laviner og 
vurderingsmetoder som ville være en vigtigaktør i løs-
ningen. I sidste ende er det disse folk der skal blå-
stemple, benytte og bidrage til systemet og en videre 
udvikling af løsningsforslaget ville utvivlsomt kunne 
drage nytte af sparring med disse. Helt konkret ville 
dette eksempelvis kunne manifestere sig i en mere 
integreret løsning hvor vurderingsmetoderne bliver 
mere indarbejdet i freeridernes gængse rutiner og 
handlingsmønstre.

Flow og Freeriding

Man har trasket igennem sneen i timevis, toppen er 
næsten nået. Udsigten til puddersne og frihed er nær 
og en unik oplevelse skal snart deles med vennerne. Så 
stopper man op og udfylder en formular... At der er 
noget galt i det billede er svært at benægte. To ting ville 
gøre dette billede mere sammenhængende. For det 
første er løsningsforslaget baseret på den eksisterende 
NivoTest checkliste. En mere direkte kontakt og et 
eventuelt samarbejde med folkene der udvikler meto-
der til risikovurdering kunne have hjulpet til at danne en 
bedre indsigt i hvordan data alternativt kunne indsam-
les på en måde der ville falde mere naturligt ind i freeri-

dernes flow. For det andet ville muligheden for at 
observere og følge freeridere på ture give et bedre ind-
blik brugernes opførselsmønstre, vaner og oplevelser 
ude i konteksten. Disse to elementer (viden om udvik-
lingen og implementering af vurderingsmetoder samt 
brugernes opførselsmønstre) vil kunne analyseres og 
integreres således at risiko-vurderingen ville blive en 
del af freeridernes naturlige flow. 

Økonomi

Det ville også være nødvendigt at kigge nærmere på 
den økonomiske holdbarhed af løsningsforslaget. 
Selvom gruppen har gjort sig nogle meget overordnede 
tanker angående finansiering og pengestrøm i syste-
met, så er dette allerhøjest et kvalitativt bud på, hvorle-
des det kunne gribes an. Kigger man på systemer med 
tilsvarende funktionalitet, såsom Ushahidi, er der flere 
eksempler på, at det grundlæggende system sagtens 
kan implementeres og drives af hovedsageligt bruger-
genereret indhold uden alt for store omkostninger. I 
forlængelse heraf skulle udviklingsomkostningerne til 
henholdsvis webside, databehandling, smartphone-
applikation og ikke mindst AvaStrap-produktet også 
vurderes. I realiteten ville det formentlig være et spørgs-
mål om, at selve fundamentet i form af servicen ville 
være meget realistisk at starte op, mens de øvrige 
eksemplificerede kontaktflader med servicen skulle 
vurderes over tid i forhold til brugen af systemet og den 
eventuelle efterspørgsel. 
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Fagre nye verden

I forhold til det fysiske produkt, så har projektgruppen 
under research- og konceptudviklingsfasen stødt på en 
masse relativt nye teknologier, som blev fundet interes-
sante for projektet, men ultimativt endnu for ukendte og 
bekostelige eller komplekse til at de blev inddraget. Det 
er teknologier som bøjelige, lavenergi-displays, højpræ-
cisions GPS og nye standarder for kommunikation. 
Hver for sig kunne disse have tilføjet til både formgiv-
ningen og funktionaliteten af det fysiske produkt, og 
ville angiveligt være teknologier som fremtidige iteratio-
ner af det tænkte produkt kunne drage nytte af.
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Termer
Alpin: en skisportdisciplin

Backcountry freeriding:  freeriding der foregår i områder langt fra skiresort, disse områder kan ikke tilgås med skilif-
ter

Big air: et meget stort skihop

Brudkant: lavinens startpunkt, øverste del af udløsningsområdet

Flagelavine: laviner hvor en større eller mindre sneflage glider ud samtidig

Freerider: en person der udøver freeriding

Freeriding: en disciplin indenfor snowboard, alpin og telemark hvor man bruger fjeldet og de naturlige 
udfordringer i terrænet som udgangspunkt for sit skiløb

Halfpipe: et områder der er formet som en halv cylinder (pipe) hvor man kan bruge områdets form til 
at hoppe på

Kammeratreddere: en person der udøver kammeratredning

Kammeratredning: redning udført af vidner til lavineulykken

Lavinebipper: elektronisk enhed til at lokalisere begravede lavineofre.

Lavineløb: den midterste del af et lavineområde, som lavinen passerer uden at lægge igen væsentlige 
snemasser.

Lavineulykke: en lavine der involverer eller påvirker mennesker

Løssnelavine: lavine bestående af løssne

Off-piste freeriding: freeriding der foregår i nærheden af et skiresort

Organiseret redning: redning udført af professionelt redningsmadskab

Mekaniske skader: slag og brug mod kroppen
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Nedfart: selve skituren ned af pisten eller off-piste

Rutchblock score: en metode for at vurderer sneens stabilitet

Sender/Modtager: Lavinebipper, forkortes ”s/m” 

Skin: et stykke materiale der festes underskiene for at sikre greb i sneen

Skiresort: tilrettelagt skiområde med præparerede pister og liftsystemer

Slopestyle: disciplin indenfor alpin og snowboard

Snowboard: en skisportdisciplin

Snowpark: tilrettelagt områder med hop og andre udfordringer for skiløbere og snowboardere

Telemark: en skisportdisciplin

Terrænfælder: områder der indgår i lavinens naturlige forløb i terrænet og hvor der er sværere at und-
slippe lavinen

Vådsnelavine: en lavine der indeholder så store mængder vand at sne nærmest bliver flydende.

Udløbsområde: den nederste del af et lavineområde, hvor snemasserne opsamles

Udløsningsområde: det området hvor en lavine udløses

Zonalt: Omfatter det meget nære miljø i modsætning til fx lokalt 
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