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Bilde: Lisa Wiik drar en høy air på frontside-
veggen i  halfpipen. Foto: Petter Levin  



FORORD

Denne veilederen til konstruksjon av snowboardpark er utarbeidet av Snowboardforbundet i samar-
beid med Kultur- og kirkedepartementet og Alpinanleggenes Landsforening. Norges Skiforbund har fra 
begynnelsen av støttet opp omkring prosjektet.

Veilederen skal gi en grunnleggende innføring i parkbygging for både små og store alpinanlegg. Forut-
setningene for å bygge park varierer fra anlegg til anlegg, blant annet med tanke på økonomi, størrelse, 
målgruppe, beliggenhet, grunnforhold og snøforhold. Dette gjør at ingen anlegg og parker er like eller 
har samme behov. Veilederen gir innblikk i hvordan en park kan planlegges og konstrueres for at den skal 
være sikker, gøy og utviklende for kjøreren, og kostnadseffektiv å bygge og vedlikeholde for anlegget.

For at aktivitet i park på snowboard og ski skal utvikle seg og forbli allsidig og spennende også i frem-
tida, har vi lagt vekt på at veilederen skal vise til muligheter og ikke sette begrensninger. Vi ønsker ikke 
å fastsette standarder, men gi bakgrunnskunnskap og eksempler på retningslinjer som kan bidra til økt 
kompetanse. Målet er å vekke interesse for god og sikker parkbygging basert på kreativitet og utvikling 
av idretten.

Forfatter og fagekspert for veilederen er Lars Eriksen, parkansvarlig i Hemsedal Skisenter. Fra Alpinanleg-
genes Landsforening har Andreas Rødven bidratt med oppfølging, råd og veiledning. Andre bidragsytere 
har vært Ingvild Berg i Norges Skiforbund, ansatte og ledelse i Hemsedal Skisenter, Børre Bie-Larsen og 
Annika Johnsson i Snowboardforbundet, forbundets landslagslege Jørn Torjussen og snowboardkjørerne 
Hanne Fosnes, Bjørn Mortensen og Mads Johnsson. Olav Christensen har bidratt med språkvask, og Ellen 
Eriksen har lest korrektur.

Prosjektleder har vært Dagfrid Forberg i Snowboardforbundet, i samarbeid med Morten Roa i Kultur- og 
kirkedepartementet. 

Oslo, juni 2006

Paul Glomsaker        Ola Keul 
Ekspedisjonssjef        President
Kultur og kirkedepartementet      Norges Snowboardforbund

Andreas Rødven
Generalsekretær 
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Bilde: Finnen Jukka Erätllu i en 
backside 180 over et bigjump på 
Island. Foto: ©espenlystad.com
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                     Ord Betydning

A a-frame en rail formet som en halv A (nedre delen av A-en)

C corner
et element der take off ligger 90° i forhold til 
landingen

c-rail en rail formet som en liggende C 

E element 
noe en kan bruke til å hoppe eller skli på med ski 
eller snowboard

F falllinje
den bratteste linja fra topp til bunn, den veien en 
ball ville trille ned bakken

flat down rail en rail med en knekk som peker nedover

funbox
en hopptype hvor take off ligger på nivå med 
platået

G gap utgravd grop eller åpent parti mellom elementer

H halfpipe, pipe et element i snø formet som et halvt rør

hangtime
når man er “vektløs”, et svev man gjør på elemen-
ter med bratt take off

helningsgrad bratthet

J jibbe ta tricks på flatmark og rails

jibbebox en bredere variant av rail som ofte er mer lettkjørt

jibber
skikjører som er dedikert til å kjøre i snowboard-
park

K kink knekk, for eksempel i en pipe-vegg

kink rail rail med en eller flere knekker

kjøreretning den retningen man kjører

L landing unnarenn

linje 
flere hopp og/eller andre elementer som corner, 
pipe, rails osv satt etter hverandre

O oververt
når øverste del av buen i en pipe eller quarterpipe 
er blitt for bratt

P peph-plater hvit hard plast som blir brukt på jibbeboxer

pipeskjær 
et stort mekanisk verktøy som monteres forran på 
tråkkemaskinen for å lage halfpipe og quarter-
piper

platå, platåhøyde
flaten mellom take off og landing på et hopp, 
høyden på platået på elementet
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platålengde lengden fra hoppet frem til landingen

proporsjonene 
(til et element) -  forholdet mellom hopp, platå og 
landing

Q quarterpipe et element i snø formet som et kvart rør 

R rail rekkverk eller bygd simulert rekkverk

rainbow rail et rekkverk til å skli på formet som en regnbue

S
snowboardpark, park, 
terrengpark

et område bygd med elementer som hopp, rails 
og piper for freestylekjøring på snowboard eller 
ski

snøbox 
et rektangulært i element i snø, med et hopp i 
forkant med litt avstand fra boxen, et kort platå 
og en landing bak

snøgjerde et gjerde som er satt ut for å samle snø

snøkonsistens tetthet og kvalitet på snøen

s-rail rail formet som en liggende S (ofte speilvendt)

startplatå en oversiktelig flate som man starter å kjøre fra

step down et element der man hopper ned mot landingen

step up et element der man hopper opp til landingen

street style
en rail som er satt opp street style er en rail uten 
hopp i forkant, noe heller ikke skatere har når de 
kjører rails i bygatene

T take off hoppkant

tilløp der en kjører inn til et element

tilløpsflate det flate partiet før hoppet

transferhopp
to hopp ved siden av hverandre, bygget slik at 
man kan hoppe fra det ene til det andre elemetet 
over et gap om man ønsker det

transisjon buen på hoppet eller i halfpipen

twintip-ski
ski som har tupp i begge endre slik at man kan 
skli både forlengs og baklengs 

U utløp der en kjører ut fra et element

V vert
øverste del av buen i en pipe eller quarterpipe, 
der den nesten er vertikal

vifteform
landingen på et hopp er vifteformet når den er 
bredere i bunnen enn i toppen

W wallride
vegg som er satt opp for å kjøres på med brett 
eller ski

Mer informasjon om park og anlegg finner du også på: 
Snowboardforbundet www.snowboardforbundet.no 
Skiforbundet www.skiforbundet.no 
Alpinanleggenes Landsforening www.alpinanleggene.no
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HVORFOR SKAL MAN HA EN PARK?
Snowboardparker er en viktig del av et allsidig 
alpinsenter, og det forventes ofte av brukerne at 
man har dette tilbudet. Da de første snowboard-
parkene ble etablert i Norge på midten av 1990-
tallet var det kun en liten brukergruppe, som nå 
har vokst seg stor. Snowboard er blitt en større 
sport, og i tillegg har twintip-ski kommet for fullt. 
Ved å ha en park, vil man appellere til større kunde-
grupper, og samtidig legge forholdene bedre til 
rette for snowboard- og skikultur i nærmiljøet. En 
park er også et trekkplaster for familier, fordi turen 
ofte går dit barna vil. En lettkjørt park er et supert 
tilbud som hele familien har glede av. Parker bør 
ha høy prioritet fra sesongstart, fordi brukerne ofte 
er en av de ivrigste kundegruppene som starter 
sesongen først og holder ut lengst. 

HVA SKAL MAN BYGGE?
En snowboardpark er et avsperret område som
 består av ulike elementer som med få unntak er satt 
sammen i en eller flere linjer. En linje er flere hopp 
og andre elementer som rails, halfpipes og cornere 
satt etter hverandre.

Flere faktorer avgjør hva man skal bygge. De viktig-
ste er brukernes behov og ferdighetsnivå, og hvil-
ken økonomi anlegget har. Andre ting man bør ta i 
betraktning er forpliktelsene som følger av å ha et 
parktilbud. Parker skal ikke bare bygges, men krever 
daglig vedlikehold, merking og sikring.

For å kunne tilby sine kunder en så god park som 
mulig, er det nyttig å kjenne litt til snowboardspor-
tens og skisportens historie og kultur, utøvernes 
behov og sportenes videre utvikling.  En bør også 

tilegne seg kompetanse utover det å være bruker 
av en park eller maskinfører, før man setter i gang. 
Det kan man gjøre gjennom å ta kurs og/eller 
benytte en anleggskonsulent for å vurdere områ-
det parken planlegges i. Det kan være et godt 
alternativ å leie inn profesjonelle parkbyggere 
til veiledning og bygging, for å unngå feilslåtte 
avgjørelser. 

En park trenger stort sett mindre areal enn en 
alpinløype, men er dyrere å bygge og krever mer 
vedlikehold. Uansett om man bare har ett hopp, 
en park eller flere parker, er det viktig å ha ulike 
brukergruppers behov med i planleggingen.

MERKING OG VEDLIKEHOLD AV PARK
Når man bygger en park, følger det med et ansvar. 
Elementene skal være riktig bygd, og de krever 
riktig vedlikeholdt hver dag. Hopp og andre 
elementer kan bli farlige ved slitasje, og da må 
elementet enten stenges eller utbedres. Parken/
elementene skal også merkes med oransje spray-
farge eller annen farge daglig. Parkområdet skal 

1. INNLEDNING

Bilde: Parkelementer bør merkes daglig for å ivareta 
sikkerheten. Foto: Lars Eriksen 
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være avgrenset, godt merket og ha et skilt der 
parkreglene er skrevet ved hver inngang.
Elementer, parker eller linjer kan deles opp i tre 
nivåer: blå, røde og svarte (se s. 20-21). Blåmerkede 
parker/elementer skal være tilpasset alle som vil 
prøve park for første gang, men også for de som er 
noe viderekomne. Røde parker skal tilpasses øvde 
til rutinerte kjørere, mens svarte parker er for de 
som kjører aktivt eller er svært rutinerte. 

Det finnes også to kategorier til, barneparker og 
såkalte pro-parker. Parker og elementer for barn 
har man i et barneområde:  De skal være små 

og svært lettkjørte. Pro-park eller store elemen-
ter brukes stort sett bare til konkurranser eller 
fotoshoots. 

STORE PARKANLEGG
Anlegg som satser tungt på park bør dele arealene, 
enten i blå, røde eller svarte parker, eller i linjer 
med samme merking. På denne måten separerer 
man brukergruppene og unngår trafikale konflik-
ter. De forskjellige ferdighetsnivåene har ulike 
kjøremønstre og fart. Det bør også være forskjellig 
helningsgrad på en blå og svart park (se s. 20)

Bilde: Hemsedal Skisenter er eksempel på et stort parkanlegg hvor brukergruppene separeres i områder tilpasset 
ferdighetsnivå. Den store parken består av to linjer med sort og rød vanskelighetsgrad. Til høyre i bildet ser du den blå 
parken som er tilrettelagt med slakere helling og mindre elementer som passer fint også for nybegynnere og mindre 
rutinerte kjørere. Foto: Finn Hobbel

Bilde: Snowboardparken i Varingskollen, Nittedal. 
Foto: Varingskollen 

 
For mer informasjon om snowboardsporten og snowboardparkers historie,   

se www.snowboardforbundet.no 
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Slike flerbrukselementer gir tilbud til ulike bruker-
grupper, selv med mindre innsats. Imidlertid går 
det med ganske mye snø til en slik box, fra 500 m3 
til 
1500 m3 eller mer. Til forskjell trenger små funbo-
xer ikke mer enn ca 40m3 snø, og et godt alterna-
tivt er derfor i stedet å bygge flere små elementer. 
Bakdelen er at aktive kjørere da ikke vil få mulighet 
til å få en real hangtime, noe som er nødvendig 
hvis man ønsker å bli god på ski eller brett.

MINDRE PARKANLEGG
Anlegg som kun har en liten park eller ett hopp 
krever andre løsninger. En funbox kan være et 
godt valg for anlegg som kun har plass til ett 
element. For å imøtekomme ulike ferdighetsni-
våer på samme funbox kan en lage to avsatser i 
ulik høyde. Hvis en funbox er bygget i et bredt nok 
område i forhold til nedbremsing, egner den seg 
også godt til å bygge corner-landinger på sidene. 
En annen kreativ løsning som er mindre vanlig, er å 
bygge step up som en del av boxen. 

Bilde: Dette utsnittet fra snowboardparken i Livigno viser 
hvordan man kan bygge flere typer hopp på samme element 
for å utnytte snøen best mulig i et lite parkområde. Denne 
funboxen har en step up på venstre side og corner på høyre 
side. Foto: ©espenlystad.com

Bilde: Ringkollen Alpin er et eksempel på et mindre 
alpinanlegg godt tilrettelagt med hopp og rails i flere 
størrelser. Foto: Christopher Øren
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Bilde: Rails, som har sin bakgrunn i skateboard, er populære innslag i snowboardparker. Rails krever stort sett lite snø og 
passer godt både i større og mindre parkanlegg. Her er Per Kristian Hunder på vei inn mot en flat down rail i Hemsedal. 
Foto: Lars Eriksen
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Når man skal velge beliggenheten, utformingen og 
innholdet i en park, er det flere viktige faktorer å ta 
hensyn til. Sol- og vindforhold, snøsikkerhet, infra-
struktur, grunnforhold, arealstørrelse, helling og 
hvordan terrenget er kupert er de viktigste. Også 
komposisjonen av parkelementene og hva man 
ønsker å bygge betyr mye for hvor den bør ligge, 
og det er derfor viktig å sette seg inn i alle disse 
forholdene når man planlegger å bygge en park.

INFRASTRUKTUR
Det er viktig at parken ligger i nærheten av en 
drift- og værsikker heis, siden parkområdet er et 
viktig område i de fleste anlegg. Brukerne bør 
krysse andre traseer i minst mulig grad på vei til 
og fra parken. Parken bør også ligge slik at færrest 
mulig kommer inn i parken ved uhell, selv om den 
ligger sentralt. Når parken ligger sentralt vil det 
være lettere å overholde ettersyn med gjerder, skilt 

og elementene. Det vil også være kortere trans-
port til skipatruljehuset ved eventuelle skader. 
Det er også til stor fordel om parken, der det 
foregår mye arbeid, ligger i nærheten av verksted 
og garasje. Det kan være fint om parken ligger et 
sentralt sted, eksempelvis i bunnområdet, ved et 
samlingspunkt,eller en kafé. Parken kan være en 
god konkurransearena og da vil hensynet til publi-
kum, strøm, transport, servering og så videre være 
viktig.

VIND OG SOL
Vind er en viktig faktor når man skal velge et sted 
å anlegge en park. Det er hensiktsmessig å legge 
parken under tregrensa, så langt ned som mulig, 
eller i et område som ligger i le. Det viktigste i 
forhold til vind, er sikkerhet. Vind vil kunne være 
farlig for brukeren av parken under store svev og 

Bilde: Snowboardparken i Trysil under The Arctic Challenge 2003 lå godt i ly under tregrensa og hadde fine lysforhold med 
gode kontraster. Foto: ©espenlystad.com

2. VALG AV BELIGGENHET, 
UTFORMING OG INNHOLD
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ved at snøføyke skaper ranker og skavler i parken. 
Mye fokksnø skaper i tillegg mer vedlikehold.
En park som ligger i solsiden er behagelig å være 
i. Sol betyr mye for mange brukere, men er også 
en viktig sikkerhetsfaktor: sol gir god sikt. En park 
som vender mot sør får sol tidligere på sesongen, 
men mye sol gjør at landingene blir fortere myke 
og fortere slitt, spesielt sent på sesongen. Med 
mye sol og varme blir snøen bløt og parken kan 
bli isete. Hvis sola går rundt bak parken, ender 
det ofte med at parken blir liggende i skyggen i 
starten av sesongen. Men den blir lettere å vedlike-
holde på slutten av sesongen. 

En halfpipe bør ligge slik at sola står like mye 
direkte på hver vegg i løpet en dag for å få en jevn 
slitasje og nedsmelting. Hvis sola kommer bakfra 
vil man for eksempel kunne få gode forhold for 
quarterpipe, som står på tvers av fartsretningen.

SNØSIKKERHET
Snøsikkerhet en avgjørende faktor for alle som 
bygger park. De fleste anlegg har bare en park, 
og den bør tilfredsstille kundene fra sesongstart 
til slutten av sesongen. Det legges ofte stor vekt 
på park i markedsføring av anlegg, og parken er 
et viktig tilbud i et moderne skisenter sesongen 
gjennom.

Bygging og vedlikehold av parken vil være enklest 
dersom det er tilgang til kunstsnø.  Fokksnø er et 
brukbart alternativ, spesielt hvis det finnes natur-
lige lagringspunkter eller snøgjerder benyttes. 
Selve behovet for snø derimot, vil reduseres med 
en godt og fornuftig planert park bygd ut i jord.

Bilde: Snowboardparken i Trysil sett forfra. Her ser du 
tydelig hvor viktig det er med tilgang på tilstrekkelig snø for 
å bygge en større park. Her er det tårn for snøproduksjon. 
Foto: Utefoto.no



16 Veileder for snowboardpark

Bilde: Hanne Fosnes drar en mute air over Torsken i Hemsedal. I bakgrunnen en vanlig flat rail. 
Foto: Lars Eriksen.
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Bilde: Hanne Fosnes drar en mute air over Torsken i Hemsedal. I bakgrunnen en vanlig flat rail. 
Foto: Lars Eriksen.
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Bilde: Bildet viser hvordan planering og utgraving av parkområdet på sommerstid reduserer behovet for snø på vinters-
tid. Her  mangler ennå såing av gress som binder jorda og forhindrer utskylling av masse under kraftig regnvær. Det er 
viktig at utgravingene er korrekt utført for å oppnå et godt resultat.  Foto: Lars Eriksen

 
For mer informasjon, kontakt Norske Anleggsgartnere - NAML (www.naml.no)
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GRUNNFORHOLD
Grunnforholdene er viktige i forhold til kostnader 
ved utbygging og planering. Dersom det hovedsa-
kelig er jord og grus blir ikke kostnadene så store 
som når man må sprenge fjell og/eller drenere 
bekker og myrer. Derfor kan det lønne seg å bruke 
et velegnet terreng og så eventuelt modifisere 
det etter behov. Ved planering og utgraving kan 
en spare mange kubikkmetre med snø. Se s. 22 
for eksempel på dette ved bygging av hopp og 
s. 33 for bygging av halfpipe. Det er imidlertid 
svært viktig at utgravingene er korrekt utført, og 
det anbefales å benytte anleggskonsulent eller 
en annen kompetent person til dette arbeidet for 
å få et vellykket resultat. Etter utbygging bør det 
etableres gress, slik at jorda ikke blir skylt bort når 
det regner kraftig. 

OVERSIKTLIGHET FOR BRUKERNE
Det er viktig å bygge parkene slik at kjørerne har 
best mulig oversikt. Et høyt startplatå er derfor en 
riktig start. Det aller beste for å unngå påkjørsler 
og skape økt oppmerksomhet er å bygge utlø-
pet fra elementet (eller linja) slik at kjøreren som 
venter på tur på toppen av tilløpet kan se den 

forankjørende etter at han/hun har kjørt ut av 
landinga. 
Dersom det er flere linjer, bør de bygges med 
såpass avstand at de ikke skjermer for sikten 
ovenfra. Det er viktig at brukerne skjønner innde-
lingen av linjene slik at det ikke oppstår trafikale 
problemer.

Er ikke utløpet på hoppet synlig ovenfra er det 
viktig å legge til rette for god oversikt over hoppet 
og lage en lang landing. Dette er situasjonen på 
typiske bigjump: Når kjøreren foran har kontroll i 
luften, gir det en indikasjon på at vedkommende 
ikke kommer til å falle. Er det et lett fall vil kjøreren 
raskt kunne komme seg vekk fra den kritiske sonen 
i en stor landing. I enkelte tilfeller kan det oppstå 
ulykker fordi noen blir liggende i landingen, men 
dette hender i praksis svært sjelden. Folk er som 
regel flinke til å forvisse seg om at det ikke finnes 
noen i landingen, noe de er forpliktet til ifølge 
parkreglene. Det er vanlig å få noen til å ”sjekke 
landingen” før man setter utfor. Nettopp derfor 
er det viktig at parkene er bygd oversiktelig for 
brukerne. 

Halfpiper, quarterpiper, rails, step ups og cornere 
er mer oversiktlige når det gjelder landinger enn 
hopp og funboxer. Slike betraktninger er viktige 

Grunnforhold, elementer sett fra siden



20 Veileder for snowboardpark

Hopp

1/4 Pipe

Siktlinje

Funboks

Siktlinje: Det er avgjørende viktig at man kan se så mye som mulig av parken fra startplatå. 
Parker helst bør bygges konkave i sin helhet, også med tanke på nedbremsing.

Bilde: Denne parken i Livigno har god siktlinje. Foto: ©espenlystad.com
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å ha i minne når man jobber med å planlegge og 
sette sammen et parkområde.
TRAFIKKFORHOLD
Hopp og linjer må ikke krysser hverandre verken 
i tilløpet til elementet eller i utløpet av landingen. 
For parker som har elementer med flere avsatser 
for ulike nivåer, men felles landing, kan det lønne 
seg å ha et felles startplatå for å unngå at folk 
kjører samtidig inn mot samme element. 
Opplysninger, skilting, merking og godt synlige 
elementer er viktig for å lose brukerne til rett linje, 
slik at det ikke er noen tvil om hvor de bør kjøre 
og også for å unngå saktekjørende, kryssende og 
uvøren trafikk.

Det er viktig å ha nok plass i parken, slik at de som 
vil kjøre utenom et hopp eller to har mulighet til 
det uten å komme i veien for noen. I store parker 
kan man ha flere utganger, slik at de som har forvil-
let seg inn, kan komme seg lettere ut.

FART, HELLING OG SLITASJE
Riktig helling i parken er viktig for at farten hos 
kjøreren skal være passe stor. Et bratt tilløp er bra, 
det gir kjøreren god oversikt og gjør bedømmelse 
av farten enklere enn i et langt slakt tilløp. Før selve 

elementet bør det være en riktig proporsjonert 
flate, slik at transisjonen mellom tilløpet og 

elementet blir lettkjørt og trygg. Selve elementet 
bør være utformet riktig i forhold til størrelse og 
fart. Utløpet etter landingen bør være flatt. Da er 
det lettere å redusere farten, og det gir bedre over-
siktlighet og mindre slitasje.

Blå parker bør være slake, slik at brukerne aldri må 
bremse ned før eller etter et hopp. Ved å legge tre 
hopp med perfekte proporsjoner på rekke i riktig 
helling får kjøreren ideell fart, og man får i prak-
sis bare ett utløp hvor kjøreren bremser i løpet 
av en linje. Problemet med slitasje gjelder også 
svarte linjer. Her er ofte hastighetene så store at 
det lønner seg å avslutte linjene med en quarter-
pipe eller en corner. Det vil si at utløpsområdet bør 
være flatt. 

UNNGÅ SKRENSING –  UNNGÅ SLITASJE –  MINDRE VEDLIKEHOLD
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Derfor: Unngå skrensing ved ikke å bygge mer fart 
i løypa enn det som trengs,  samtidig som farten 
må være tilstrekkelig uansett føre.
KATEGORISERING  AV ELEMENTER I PARKER
Kategoriene blå/rød/svart skal veilede brukerne 
slik at de kan gjøre riktige valg i forhold til elemen-
ter og linjer. På den måten får de mest ut av brett- 
eller skikjøringen med minst mulig risiko for å 
skade seg. Man får også hjelp til å unngå unødven-
dig trafikk. Dersom man har en funbox med flere 
hopp i forskjellige nivåer, bør man kanskje gradere 
disse. 

I store parker med flere linjer kan man dele opp 
linjene og informere brukerne om hvilke vanskelig-
hetsnivåer linjene har. I en svart linje vil det kanskje 
være et hopp eller to som er mer på størrelse med 
røde elementer, men de bør gå under kategorien 
til de mest krevende elementene i linjen. Dersom 
man har en rød linje med ett svart hopp bør man 
merke det svarte hoppet med skilt.

Det finnes mer å ta hensyn til når en vurderer 
vanskelighetsgrad enn elementenes størrelse. 
En funbox er for eksempel regnet som et mer 
krevende element enn et hopp. Derfor er en 
funbox med kortere platålengde gradert i samme 
kategori som et hopp med litt lengre platå. Hoved-
grunnen er at funboxene som regel har brattere 
take off enn hopp, det er ikke uvanlig med 34°. Det 
vil si at platålengden alene ikke vil kunne beskrive 
nivået. Hvis man for eksempel bygger en funbox 
med take off på 50°, fem meter høy transisjon, 42° 
landing og med seks meters platå, bør ikke dette 
merkes som et rødt element, men et svart. Er man 
i tvil om elementets vanskelighetsgrad, bør man 
velge å gradere det opp. 

Forholdet mellom hopp, platå og landing bør være 
det samme enten et hopp er stort eller lite. Når 

platået på et hopp øker bør også flaten før hoppet 
og transisjonsflata øke for å beholde muligheten 
for å gå trygt og komfortabelt av hoppet. Dette 
er svært viktig på de store hoppene. Men det er 
ingen grunn til å slurve med proporsjonene på de 
små hoppene. Blant annet er det oftere mer skade-
eksponerte kjørere i de blå parkene enn i de svarte.

Listene under skal ikke regnes som faste regler, 
men må forstås som en veiledning til hvordan 
parkene og elementene bør merkes. Husk at 
uansett om elementene er riktig merket i forhold 
til platålengde, er det også viktig at de har riktige 
proporsjoner i forhold til nivået de er merket som 
og at de er riktig bygget. For øvrig er alle brukere 
forpliktet til å besiktige parken/elementene før 
de tas i bruk, noe folk må gjøres oppmerksom på 
gjennom parkreglene (se vedlegg s. 66) som skal 

 
Dette kan være en pekepinn på fornuftige gjen-
nomsnittlige helningsgrader, i forhold til parkens 
vanskelighetsgrad:

BLÅ PARK:  ca. 10˚ i snitt

RØD PARK:  ca. 13˚ i snitt

SVART PARK:  ca. 16˚ i snitt

En parks gjennomsnittshelling er ikke det viktig-
ste, men derimot formen. Terrenget i løypa 
som kuler, hellinger og flate områder skal være 
avstemt i forhold til hverandre. 

•

•

•
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BARNEPARK

Beregnet for barn,  eventuelt også   
 snowskate.

Hopp-platå 0 til 3m.

Funbox-platå 0 til 2m.

Høyde på transisjonselement ca 1,5 m.

Rails og jibbs skal være lave,    
 brede og svært lettkjørte.

BLÅ PARK

Et tilbud som er ment for de fleste.

Hopp-platå 3 til 7 m.

Funbox-platå 2 til 6 m.

Høyde på transisjonselement 1,5 til 3,5 m.

Rails og jibbs skal være brede og lettkjørte.

RØD PARK

Rød park skal være tilpasset viderekomne  
 parkkjørere.

Hopp-platå 7 til 14 m.

Funbox-platå 6 til 9 m.

Høyde på transisjonselement 3 til 5 m.

Rails og jibbs kan være mer krevende,   
 lengre og smalere enn i blå park. I rød park  
 er det normalt å måtte hoppe inn på railen.

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

SVART PARK

Svart park er et tilbud til de mest rutinerte  
 parkkjørerne, som også ofte er de hyppig 
 ste gjestene i anleggene.

Hopp-platå 14 til 20 m.  
 Dette kalles bigjump.

Funbox-platå 9 til 16 m.

Høyde på transisjonselement 4 til 6 m.

Rails og jibbs er som oftest svært krevende.

PRO PARK

Pro parks har stort sett store elementer  
 som egner seg best til konkurranser,   
 fotoshoot eller oppvisning. 

I dag finnes ingen slike parker i Norge,   
 men det vil sikkert i fremtiden bli bygd pro  
 parks eller treningsarenaer der elementene  
 er i denne størrelsesorden.

Hopp-platå 20 m+.

Funbox-platå 16 m+.

Høyde på transisjonselement 5,5 m+.

Rails og jibbs som i svart park, bare enda  
 mer krevende.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



24 Veileder for snowboardpark

plasseringen og størrelsen er så riktig som mulig i 
forhold til alle slags føreforhold. Det krever en del 
erfaring å se, og det er viktig å prøve ut samsvaret 
mellom elementene på linjen. Alle hopp og transi-
sjoner skal ha en jevn og riktig bue uten dumper 
eller kinker. De skal også ha lengde og radius i 
forhold til elementet for øvrig, noe som er viktig 
for å få et komfortabelt og trygt hopp. Landinger 
skal være fine, jevne og riktige proporsjonert, uten 
dumper eller hull. 

SNØBRUK/MENGDER
Hvor mye snø man bruker til et element kan man 
regne ut ved å ta kvadratmeteren i snitt og gange 
med høyden. Her ser du samme element bygd 
på nærmest flat bakke og i helling. Det vil være 

Manglende eller få standarder for parker og 
elementer er positivt for sporten og utøverne fordi 
det gir store variasjoner - noe som gjør kjøringen 
mer moro og interessant. Samtidig vil sporten 
også være under stadig utvikling. 

På grunn av mangfoldet tar det mye tid å få over-
sikt over hvordan man bygger riktige og trygge 
elementer i forhold til terrenget, trafikken og 
andre situasjonsbestemte forhold. De kommende 
beskrivelser av elementene forteller hvordan man 
bør bygge, gir noen tommelfingerregler og noen 
eksempler.

Å bygge et element er sjelden veldig vanskelig, 
men når de ligger i linjer er det viktig at farten, 

3. OPPBYGGING AV 
PARKELEMENTENE

Skisse: Der funboxen ligger i en helling vil det gå med betraktelig mere snø. Jo brattere helling, 
jo mer snø går med til hvert enkelt element.
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Bilde: Björn Kjellen kjører parken i Trysil. 
Foto: Utefoto.no

Bilde: Torstein Horgmo drar en frontside 720 på bigjumpen under 
Sjeiken av Skeikampen. Foto: Tommy Solstad
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Det er viktig at landingen er lang nok, at den er 
rett, og at kulen har riktig progresjon. For progres-
siv kul kan være farlig, for lang kul kan være ubeha-
gelig. Grove konstruksjonsfeil vil lett medføre 
skader, også alvorlige. En riktig utformet kul bør 
gjøre landingen enkel og komfortabel å treffe.
Det er best at transisjonen og tilløpsflata er like 
lang som platålengden. Landingen bør helst være 
nærmere dobbelt så lang. 

mange variabler som veier inn når en regner ut 
bruken av snøbruk, som helning og terrengut-
forming i bakken der elementet blir plassert. 
Derfor lønner det seg å tenke grundig gjennom 
hvor hopp eller andre elementer plasseres.

HOPP 
Hopp er et svært populært element som man kun 
trenger en tråkkemaskin for å bygge, og når det er 
ferdig er det lett og billig å vedlikeholde. Når stør-
relsen på hoppene øker, øker også risikoen for at 
det oppstår mer alvorlige skader.

Svært progressiv / et hjørne

En myk progressiv kul

En alt for avrundet kul
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Skisse: Her er tre forskjellige hopptyper 
med ulik hopphøyde og transisjon

1) Ca. 21° transisjon på nivå 
    med platåhøyde

2) Ca. 26° transisjon på nivå 
     under platåhøyde  
  - bør ha litt mer sprett

3) Ca. 19° transisjon på nivå 
     over platåhøyde  
  - kan ha litt mindre sprett

Jo lavere hopp, jo mer sprett er nødvendig. Platået 
bør helle svakt nedover i retning av landingen. 
Bredden på platået og landingen bør være det 
som lengden på platået er fra hopp til landing.

Dette gjelder opp til størrelser som 20 meters platå 
fra hopp til landing.  Bredden på platået behøver 
ikke økes like mye etter hvert som man bygger 

større. Det er også mulig å sette to eller tre hopp 
på et platå hvis landingen er bred nok. På denne 
måten kan du dekke flere ferdighetsnivåer. Det som 
er viktig er at det ikke blir uoversiktlig i forhold til 
trafikken og at utøveren får god oversikt i tilløpet. 



28 Veileder for snowboardpark

Bildeserie: Her ser man Kenneth Lillemoen utnytte potensialet på bigjumpen i Hemsedal, som er et eksempel på 
en standard bigjump med god og lang landing. Kjøreren spinner 540 mute. Foto: Lars Eriksen
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Bildeserie: Her er Thomas Nilsen på vei over et big jump 
mens han tar en frontside 360 mute. Foto: Lars Eriksen
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HVORDAN BYGGE HOPP
Det første man må tenke på når man skal bygge 
et hopp er hvor det skal ligge. Det må være mulig 
å få tilstrekkelig fart, det må være oppbremsings-
muligheter etter landing, trafikken i bakken må 
ikke krysse elementet, og det må være tilgang 
til snø. Det lønner seg alltid å bygge hoppet et 
sted der man får hjelp av terrenget, eventuelt et 
sted der man allerede har gjort forberedelser om 
sommeren.

Snøtransporten blir enklest om snøen produseres 
eller kan hentes i overkant av stedet der hoppet 
skal ligge. Måten snøen transporteres på er viktig: 
ulike snølag har ulik konsistens, men ved maskin-
behandling skal de i størst mulig grad bli til en 
homogen masse med samme konsistens.
Første trinn i byggingen er å lage platået der 
hoppet skal stå, og så skyves snø ut og ned i 
landingen. Etter å ha brukt den snøen man tren-
ger her (eller eventuelt den man har til rådighet), 
skyver man inn noe snø nedenfra for å få en myk 
overgang nederst i landingen. Det vil også ofte 
være nødvendig å skyve snø til de ytre hjørnene 
i bunnen av landingen slik at resultatet blir en 
vifteform.

Kulen formes ved at man skyver snøen nedover 
mot landingen. Landingen bygges ved at man 
først tar den snøen man akkurat dyttet frem, fyller 
frontskjæret og former landingen ovenfra og ned. 

Det er viktig å ha nok snø i skjæret til at maskinen 
ikke sklir. Det kan være lettere å få et bra resul-
tat hvis man bruker vinsj. Neste steg er å bygge 
hoppet. Først dytter man opp snø til hoppet med 
riktig høyde og bredde (en tråkkemaskins bredde 
er bra). Fra tilløpet til hoppet ser man på avstand 
ut riktig retning på hoppet. Ved å sette beltespor 
på hoppet og kjøre ned, stikkes retningen ut. Med 
utgangspunkt i sporene kutter man sidene og 
fronten på hoppet.
Deretter justeres hoppet i forhold til landingen, 
noe som er best å se i profil. Hoppet finjusteres ved 
å dra frontskjæret tilbake i låst stilling.  Til slutt er 
det bare å frese hopp, platå og landing.
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FUNBOX 
På en funbox ligger hoppkanten på samme høyde 
som selve platået, og det er stort sett mer sprett 
enn i vanlige hopp. Dette gir bedre hangtime, 
som igjen gjør det lettere å utføre tricks. Det viktig 
at takeoffen skal være brattere enn landingen 
på funboxer. Funboxer egner seg svært godt til 
kombinasjonsbruk med for eksempel corner-
landing på siden.

For å bygge en funbox trenger man kun en tråkke-
maskin. Hvis den bygges riktig er den lett å 
vedlikeholde. En funbox egner seg best i flatt eller 
svakt hellende terreng. Den kan også bygges i 
helling men da går det med utrolig mye snø, en 
positiv ting ved dette er at landingen blir lengre. 

På funboxer skjer det både flere og mer alvorlige 
skader enn på vanlige hopp. Jo brattere transisjon, 
jo større fare er det for at noen skader seg. Mange 
undervurderer dette elementet fordi hoppkanten 
ligger lavt. Ofte er feil fartstilpasning grunnen til at 

folk skader seg. Men funboxene er også ofte de 
mest populære og brukte elementene i parkene.

Høyden på boxen er bra når den er fra ¼ til ½ av 
lengden på platået. Det er selvfølgelig mulig å gå 
utenfor disse rammene, men uansett er det viktig 
å ha riktig helling på hopp og landing i forhold til 
platåets høyde og lengde. Platået bør helle svakt i 
retning av landingen.

Eksempel på
funbox i profil

28 - 32 ° landing

30 - 34 ° takeoff

Bilde: Snowboardkjører Jens Hobbel på funbox, Hvalen i 
Hemsedal. Foto: Lars Eriksen
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Bilde: For å bygge et hopp trenger man kun en 
tråkkemaskin, her gjør Knut Grønneberg siste 
finish på et stort hopp. Hvis den bygges riktig 
er den lett å vedlikeholde. Foto: Lars Eriksen

Bilde: Finn Hobbel steller hoppet på en funbox. Foto: Lars Eriksen
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HALFPIPE 
En halfpipe er et halvt rør som ligger i en helling 
der utøverne kjører fra vegg til vegg og utfører 
triks. Hvis man planlegger å bygge en pipe er det 
viktig å bygge en som er tilpasset den kundegrup-
pen man har eller ønsker å ha. 
 
Å ha en god pipe er dyrt, vedlikeholdsmessig 
krevende og den trenger mye ettersyn. Det er 
samtidig et populært og svært viktig element for 
snowboardsporten, og det er heller ikke så ofte det 
er alvorlige skader knyttet til halfpipekjøring.

For å bygge en pipe trenger man en tråkkemaskin 
og et pipeskjær. For å oppnå best mulig resultat 
bør man ha vinsj på tråkkemaskinen når man 
bruker pipeskjæret. Med vinsjen oppnår man 
bedre stabilitet, økt kraftutnyttelse og en forhin-
drer at maskinen sklir. På den måten vil forutset-
ningene for å få en rett og bra pipe være gode. 
Det går også an å spa en pipe for hånd med hjelp 
fra tråkkemaskin og/eller gravemaskin, men for 
kommersielt bruk er det ikke å anbefale. 
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Bredden på pipen fra vertikal til vertikal kan være 
fra 15 til 23 meter, alt etter hvor stor halfpipen er. 
Hvis den er bygd opp i jord, noe som lønner seg, 
må man legge tilstrekkelig med snø i veggen slik 
at man ikke må bygge opp pipen på nytt for ofte. 
En optimal vert er ikke helt vertikal, men ca. 82°. 
Det vil variere noe fra pipe til pipe og bero på 
helning og hvordan pipen er bygget for øvrig. De 
to platåene bør minimum være fem meter brede 
og like høye på begge sider.

En god helling på en halfpipe er 16° til 17°. En 
konkurransepipe skal være minst 100 meter lang. 
Jo brattere pipen er, jo raskere vil bunnen av 
buene bli. 

I transisjonene/veggene er det viktig å ha én 
konsistens på snøen hele veien. Beste måten å 
oppnå dette på er å produsere snøen i overkant av 
pipen, slik at snøen under transport blander seg 
godt sammen og lufta blir presset ut av snøen. Det 
er også viktig at pipen er fra en halv meter til en 
meter smalere i buen fra vegg til vegg nederst i 
pipen. 

Snøbehovet i en halfpipe kan halveres ved nøye forarbeid 
og utgraving av jordvolder på sommeren. Jordvolden er her 
illustrert med skravert felt, og forskjellen i snøbruk mellom 
de to pipeveggene kommer tydelig frem.

Under følger et eksempel på utregning av snøbruk for pipe uten jordvolder*. Volumet er utregnet med utgangspunkt 
i en pipe med målene skissert i eksempelet ovenfor. Fremgangsmåten kan du bruke for hvilken som helst pipe med 
ulike mål for å anslå snøbruken.

(I) Volum pipevegg: 7 x 5 m (tverrsnitt snøhaug) x 100 m (lengde pipe) = 3500 m3.  
 Volum begge pipevegger: 3500 m3 x 2 (antall vegger) = 7000 m3

(II)  Volum flatparti (bunnen av pipen): 19,5 m (snitt bredde) x 0,62 m (snitt snødybde) x 100 m  
 (lengde pipe) = 1200 m3

Total snøbruk = (I) 7000 m3 + (II) 1200 m3 = 8200 m3

*Planlegges utgraving av jordvolder kan en regne ut volum av jordvoldene på samme måte og trekke dette tallet fra 
totalvolumet.
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Bilde: Barndonecchias OL-halfpipe ett år før lekene i Torino 2006. Foto: ©espenlystad.com
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Bilde: Gravemaskin kan benyttes til å bygge elementer. Her 
er Magne Haugo i gang med å utforme en quarterpipe.
Foto: Lars Eriksen

Bilde: Spesialmaskin for å frese ut halfpipe. 
Foto: Petter Levin
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Bilde: Kjersti Buaas i en høy slob i frontsideveggen til en pipe. Foto: Petter Levin
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Bilde: Erik-Johan Botner i en høy frontside 
stalefish. Foto: Carl Christian Østberg

Bilde: Kenneth Lillemoen tar her en tailgrab på ski i Kongsbergs halfpipe. Foto: Simen Berg
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og en riktig take off i forhold til størrelsen på buen 
og farten. På en quarterpipe med litt størrelse er 
ofte ca. 80° take off bra.

QUARTERPIPE MED HIT
På en quarterpipe med hit er det en definert 
landing, og en litt sidestilt take off-sone. Toppen 
av landingen har mindre vertikal enn i en halfpipe. 
Hoppet ligger litt skjevt i forhold til landingen. 
Landingen er 80 grader bratt, take offen omtrent 
78°.

QUARTERPIPE
En quarterpipe er et kvart rør, eller en halv halfpipe. 
For å bygge en quarterpipe bør man også ha et 
pipeskjær, men det er ikke absolutt nødvendig. Her 
kan man gjøre mye med en parkmaskin og spader, 
men man vil da som regel oppleve større slitasje i 
parken. Det kan lønne seg å bruke en gravemaskin 
til oppbygging. I quarterpipe er det få skader.

Det er viktig at quarterpipen ligger på tvers av 
fallretningen eller fartsretningen. I quarterpipe er 
landing og take off den samme buen. Her er det 
viktig å ha en mest mulig perfekt bue uten kinker 

Bilde: Her gjør Ingemar Backman en indy på en quarterpipe med hit. Han tar av på avsatsen (take off sonen) til venstre, får 
hangtime før han lander på fremsiden av de røde madrassene til høyre i bildet. Hemsedal. Foto: ©espenlystad.com

Bilde: Her er Kier Dillon som får godt med hangtime 
på en høy tailgrab to fakie på en stor quarterpipe i 
Hemsedal. En quarterpipe ligger på tvers av fartsret-
ningen og kjøreren tar av og lander i samme bue. 
Foto: Carl Christian Østberg
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Bilde: Her er toppen av en corner sett ovenfra. 
Fredrik Austbø  i ferd med å utføre en høy  
frontside alley-oop. Avsatsen er i forgrunnen,  
mens landingen skjer på høyre side av elementet.  
Foto: Carl Christian Østberg. 

CORNER
En corner er et hjørne hvor man hopper langset-
ter landingen. Landingen skal ligge 90°  i forhold-
til take off. Hoppkanten/hjørnet skal ligge på 
linje med landingen og platået kan ligge i vater 
eller med en svak helling nedover. Take off er fin 
mellom 50°  og 60°, og landingen ca. 52°. 

For å bygge en corner trengs en parkbully, shape-
spader og eventuelt en gravemaskin. En shape-
spade er en lang spade som er laget for å forme 
transisjoner. Corner er et populært element som 
er oversiktlig og fungerer bra, uansett hvilket nivå 
utøveren er på.

Bilde: Mads Jonsson tar en høy backside 180 indy på en corner i 
Trysil. Foto: ©espenlystad.com

Kjøreren

Forfra

90° 

Kjøreren

Fra siden

Landing ca. 52° 
Take off 50-60° 
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STEP UP 
Step up er et element der man hopper opp til 
landingen. Hoppet må ha nok sprett til at det 
peker opp og over kulen. Det er best å ha like høy 
transisjon (med dette menes den vertikale høyden 
fra bunn av transisjonen til take off ) som høyden 
fra hoppkanten og opp til toppen av kulen.

STEP DOWN 
Step down er et hopp der platået ofte er kortere 
enn høyden på hoppet. Landingen må være bratt, 
hoppet skal ha en svak sprett, for å få balanse ved 
take off. Bilde: Her en step down hvor Bjørn Mortensen kommer ut fra 

take off-sonen på toppen av bildet og tar en frontside 360 ned 
til landingen til venstre i bildet. 
Foto: ©espenlystad.com.

Bilde: Eero Ettala gjør en backside rodeo 720 opp en step 
up. Avsatsen kan sees i forgrunnen, kjøreren lander på 
toppen av bakken i bakgrunnen. 
Foto: ©espenlystad.com 
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SNØBOX/BUTTERBOX
Snøboxen er en rektangulær box med et kort platå 
og en landing bak. Først bygges og shapes en 
rektangulær box. Deretter bygges et hopp i forkant. 
Det er viktig at hoppet peker over boxen, og at det 
er en bratt nok landing slik at man ikke 
slår/skader seg. Avstanden mellom hopp og box og 
landing skal være ca. like stor. På snøbox 
gjøres jibbs /tricks, på vei opp til boxen, over den, 
og når man hopper av den igjen (for bilde av 
funbox se foto fra parken i Trysil s. 12).

TRANSFER HOPP 
Transfer hopp er to hopp eller to funboxer ved 
siden av hverandre, bygget slik at man kan hoppe 
fra det ene til det andre elementet hvis man ønsker 
det. Dette er en utfordring utover det vanlige, og 
man bør tenke seg om før man tilrettelegger slike 
muligheter. 

Bilde: Her et transfer-hopp i Trysil. Heikki Sorsa hopper fra 
avsatsen på det ene hoppet, tar en frontside 720 og lander i 
landingen på det andre hoppet. Foto: ©espenlystad.com
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SIKKERHET VED KONSTRUKSJON 
AV RAILS OG JIBBS
Rails og jibbs bør være platelagte hele veien, og 
enderør bør svinge ned i bakken, og ikke stikke 
ut og utgjøre risiko for skader. Det beste metallet 
å skli på er svart stål. På jibbeboxer er det vanlig 
å bruke peph-plater som gliflate, med en svak 
opphøyning (ca. 1 mm) av svart stål, som beskytter 
peph-platene mot skader fra stålkanter.
Det er viktig at elementer av typene rails og jibbs 
ikke har skarpe kanter eller andre uregelmessighe-
ter som kan skade utøveren eller utstyret.

Plastrør og liknende egner seg dårlig til rails pga. 
at stålkanter lett lager hakk og skader i plasten.

HVORDAN SETTE OPP RAILS 

En rail kan settes opp på mange måter. 
På følgende sider vises noen eksempler med ulike 
typer rails. Det er viktig å ikke sette opp rails for 
vanskelig kjøremessig, da det kan være en del 
skader knyttet til railkjøring. Til slutt i kapitlet 
kommer tre skisser som beskriver hvordan enkle 
rails kan konstrueres. 

KORT OM RAILS OG JIBBEBOXER 
Rails og jibbs er svært populært blant yngre kjørere. 
Rails er elementer kjøreren bruker for å skli på og 
utføre ulike tricks.  Rails kan kjøpes prefabrikkert, 
eller de kan lages i mange forskjellige utførelser og 
størrelser. Mangfoldet av rails blir stadig større. Her 
skal vi ta for oss noen få standard-railer og hvordan 
man setter dem opp. 

Vanskelighetsnivået på en rail avgjøres av stør-
relse og utforming og hvor/hvordan man setter 
den opp. Lettkjørte rails med enkle proposjoner 
er rails som er brede og ikke for lange eller høye, 
som har myke kurver og enkel innkjøring. Dette er 
den type rail en bør gjøre sine første rail-erfaringer 
på. For de rutinerte rail-kjørerne er railsene ofte 
større og det finnes et bredere utvalg av spennende 
konstruksjoner. 

Rails kan være vanskelig å kjøre, noe som gjør 
lettkjørte jibbeboxer svært populære. Jibbebokser 
blir lagd i stort sett alle de samme variantene som 
railene. Jibbebokser er bredere enn rails, noe som 
gjør dem lette å kjøre på. Ellers settes de opp på 
samme måte som railene. 

Wallride er også et svært populært element, en 
vegg som er satt opp på tvers av kjøreretningen 
som kjøreren kan skli opp på og utføre jibbericks. 
Veggen kan være lent ca. 70°, med et eller flere 
stålrør på toppen. Eventuelt kan også peph-plater 
brukes + kant/stålrør på toppen.

4. RAILS OG JIBBEBOKSER

Bilde: Flat rail Kenneth Lillemoen i Hemsedal. 
Foto: Lars Eriksen
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Her er railen satt flatt med et lite hopp foran og landing etter. Slik er det lettere å gjøre tricks når kjøreren 
går av railen. Hoppet foran railen har svak sprett/kick som ender litt under begynnelsen på railen, og gjør 

Railen er satt opp som om den sto i en trapp. Det er ikke hopp foran, men railen er plassert ved en knekk 
i løypa/terrenget der den starter, og her må man hoppe opp og inn fra siden. Dette er en rail-plassering 
som passer for viderekomne.

Her er railen satt i en slak nedoverbakke med snø helt frem til railen. Dette gjør at man lett kan kjøre 
direkte inn på railen uten å hoppe. Perfekt for nybegynnere på rails.

FLAT RAIL
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Bilde: For å gjøre rails mindre farlige kan man fylle opp snø på sidene 
slik at de blir lavere. Da blir også fallet lavere, som på dette bildet. Her 
vises en flat down rail, hvor det er fylt opp godt med snø på sidene. Kjører 
Kenneth Lillemoen. Foto: Lars Eriksen

Flat down rail
Flat down rail bør settes opp et sted der terrenget har en knekk (eventuelt på en kul). 
Denne railen kan man også sette opp med direkte innkjøring, hopp foran eller street style.
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Bilde: Ida Stensrud på flat down box på Geilo. En jibbebox er enklere å kjøre på fordi den er bredere enn en vanlig rail. 
Trickset på dette bildet kalles switch 50-50. Foto: Carl Christian Østberg.
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Kink
Blir stort sett satt opp i nedoverbakke og kan settes opp med direkte innkjøring, 
hopp foran eller street style.
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Bilde: Kink box i Hemsedal. Caroline Karlsen drar en backside crooks. Foto: Lars Eriksen



52 Veileder for snowboardanlegg



53Veileder for snowboardpark

Rainbow
En railbow rail ser ut som en regnbue. Rainbow 
railer er ofte høye, så det lønner seg å sette dem på 
en opphøyning med helling ned på sidene, i tilfelle 
man taper fart og må hoppe av eller faller.

Oppkjørselen til railen bør komme underfra, slik at 
det blir så myk overgang som mulig. En rainbow 
rail kan gjerne ende ned i snøen, men overgangen
bør være myk. Landingen til en rainbowrail skal 
være trekantet/vifteformet ut fra enden av railen. 

Bilde:  Thomas Harstad på rainbow rail 
i Big Bear, USA. Foto: ©espenlystad.com.
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C-rail og S-rail
Settes normalt opp i et flatt eller slakt parti. Hopp 
settes opp som for en flat rail.  Det samme gjelder 
S-rail. C- og S-railer er stort sett vanskelige/avan-
serte rails. Når de kommer som boxer har de lavere 
vanskelighetsgrad.

A-frame 
Settes opp som en rainbow rail bortsett fra at det 
her fungerer bedre om enden av railen er 20-30 
cm over landingen.

Bilde: S-rail på Stryn. Foto: ©espenlystad.comBilde: Fredrik Evensen tar trickset backside noseslide på en 
A-frame i Hemsedal. Foto: ©espenlystad.com
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Wallride
Wallride er en vegg som er satt opp for å kjøres 
på med brett eller ski. Settes opp på tvers av 
kjøreretningen.

Bilde: Lisa Beck drar en frontside boardslide 
på C-rail på Island. Foto: ©espenlystad.com

Bilde: Danny Larsen leker seg på en wallride på Skeikampen. Backside Lip.  
Foto: ©espenlystad.com
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Enkelt rør
diameter 5 cmd

503 cm

244 cm

1 m

61 cm

Standard finerplate
9 mm (må skjæres til)

Ører med 6 mm
gjengehull

Enkelt rør
diameter 5 cm

Dobbeltrør kan gjerne 
byttes ut med flatt 
rør på 5 x 10 cm

Liten flat rail Dobbelt rør 
diameter 
5 cm per rør
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Standard finerplate 
9 mm (må skjæres til)
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Bilde: Christoffer Gjerde på wallride i Hemsedal. Take off til venstre i bildet. 
Foto: Simen Berg
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SALTING
Når snøen blir våt og råtten er det fornuftig å salte. 
Halfpiper, quarterpiper, cornere og alle take offer 
bør saltes forsiktig for å kunne opprettholdes. 
Landinger bør ikke saltes. Ved fornuftig salting vil 
det være både mer komfortabelt og tryggere for 
brukerne. Man vil også spare tid på vedlikeholdet.

Det er viktig å ikke overdrive saltingen. Da kan 
de saltede flatene bli for harde, noe som fører til 
at elementene kan bli farlige. Salting bør gjøres 
av kyndig personell slik at det blir saltet riktig i 
forhold til snøen og været. 

VEDLIKEHOLD

VEDLIKEHOLD SKAL GJØRES HVER DAG PÅ  
LIK LINJE MED LØYPENE FOR ØVRIG. 

ALLE UJEVNHETER OG SPOR SKAL SLETTES 
OG ELEMENTENE SKAL UTBEDRES, SLIK AT 
PROPORSJONENE BLIR RIKTIGE.

VERKTØY OG UTSTYR FOR BYGGING OG 
VEDLIKEHOLD AV SNOWBOARDPARK

Viktig verktøy og utstyr for bygging og vedlikehold 
av snowboardpark er tau, markeringsspray, lang 
markeringsspraypistol, målebånd, spader, shape-
spade (spesialbygde lange spader for shaping av 
transisjoner), shaperake (spesiell rake for shaping 
av elementer), isbor, plaststaur (gjerne gamle 
porter som ikke splintrer opp/knekker), pelikan-
hakke, instrumenter for grademåling (finnes ulike 
varianter), salteøse (fungerer godt med avkappa 
flaske), fil, annet håndverktøy for vedlikehold av 
rails og motorsag (husk nødvendig verneutstyr).

5. OM STELL AV SNOWBOARDPARK

Bilde: Her er tau, markeringsspray som er viktig verktøy ved 
bygging og vedlikehold av park. Foto: Lars Eriksen.
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Bilde: På bildet ser du lang rake og shapespade. 
Foto: Lars Eriksen

Bildetekst: Halvor Lunn leker seg på bonketønne i parken på Geilo. 
Så enkelt kan det gjøres. Foto: ©espenlystad.com
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ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ANSVAR OG 
SIKRINGSTILTAK I SNOWBOARDPARKER
Tiltakene som beskrives i dette kapittelet er 
anbefalt av Alpinanleggenes Landsforenning. Det 
understrekes at redegjørelsen ikke er uttømmende 
og at sikringstiltak må vurderes konkret i hvert 
enkelt anlegg.

ANSVAR
Anleggseiers generelle ansvar
Anleggseier har et ansvar for at snowboardere og 
skiløpere (kjørere) ikke skader seg selv eller andre i 
anlegget. 

Ved etablering og drift av snowboardparker og 
parkelementer har anleggseier derfor en plikt til å 
markere, sikre eller fjerne de farer eller faresitua-
sjoner som det ikke er naturlig for en snowboarder 
eller skikjører å regne med eller oppdage under 
kjøring med normal oppmerksomhet. Det dreier 
seg altså om  markere, sikre eller fjerne feller eller 
atypiske farer.

Kjørernes generelle ansvar
Også snowboardere og skiløpere har et ansvar for 
at de ikke skader seg selv eller andre. Kjørernes 
generelle ansvar fremgår av ”10 regler for alpine 
skiløpere og snowboardere” utarbeidet av det 
Internasjonale Skiforbundet FIS (se vedlegg s. 67). 

Det innebærer bl.a. plikten til å følge anleggets 
skilting, merking og anvisninger.  I tillegg har ALF 
utarbeidet en informasjonsplakat ”Kjør sikrere 
på snowboard” (se vedlegg s. 65). Begge skilt skal 
være oppslått i anlegget.  

SIKRINGSTILTAK 
Avgrensing av park/element mot andre kjørere
Snowboardparker og/eller enkeltelementer må 
ikke fremstå som en fare eller felle for andre 
kjørere når parken/elementet plasseres i eller i 
umiddelbar nærhet av en ordinær nedfart. Det bør 
være en tydelig form for markering og/eller sper-
ring mot de ordinære nedfartene/bruksområdene. 
Bruk gjerne markeringsstaur med snor eller bånd 
mellom staurene. 

SKILTING, MERKING OG SIKRING  
AV PARKER OG ELEMENTER
Skilting  ved inngangen
Ved en hver inngang til en park eller et element 
bør det skiltes med tekst eller symboler at det her 
dreier seg om en snowboardpark eller et element 
tilrettelagt for snowboard. 

Ved inngangen til en park eller et element skal det 
settes opp to opplysningsskilt utarbeidet av Alpin-
anleggenes Landsforening: ”Kjørreregler i snow-
boardparker” og” For din egen og andres sikkerhet”. 
(Se s. 66). Ved inngangen til parken/elementet bør 
det etableres en sluse som leder kjørerne forbi skil-
tene slik at man ikke kan unngå å se teksten.
 
Merking av vanskelighetsgrad
En park kan merkes med en angitt vanskelig-
hetsgrad ved inngangen i form av en fargekode. 
Kjørerne har alltid en  plikt til å besiktige elemen-
tene slik det fremgår av skiltene ”Kjørreregler 
i terrengparker” og” For din egen og andres 
sikkerhet”.

Har du valgt å legge elementene i linje, kan du 
markere linjen med en fargekode som  angir 

6. OM SIKKERHET OG ANSVAR
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dårlig sikt. Som for vanlig kjøring er det viktig å ta 
utgangspunkt i informasjonsbehovet hos svakere 
og mindre øvede kjørere.

Rails og jibbs skal være platelagt hele veien og 
enderør svinge ned i bakken

Ved inngangen til elementer som kan være lite 
synlige og komme brått på (som for eksempel lave 
rails), kan det settes opp to markeringsstaur med 
riktig fargekode, en på hver side av inngangen. 

vanskelighetsgrad. Har du elementer i parken 
eller i linjen hvor vanskelighetsgraden ligger over 
den angitte fargekoden, og hvor elementer  kan 
utgjøre en spesiell fare, angis disse med fargekode 
for elementets vanskelighetsgrad. Det er også 
mulig å merke hvert enkelt element.

Markering og sikring av farer eller feller
Hopp, take offer og farlige punkter på elementene 
som kan komme brått på, markeres med spray-
maling.  Bruk gjerne farge i elementets vanskelig-
hetsgrad. Ikke minst er dette viktig ved flatt lys og 

Bilde: Her kan vi tydelig se at Hafjell Alpinsenter har avgrenset parken fra det øvrige løpyenettet. Foto: Hafjell Alpinsenter.

Bilde: Mikael Solstad drar frontside noseslide på  
rainbow rail i Saas Fee. Foto: Petter Levin.
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Det er altså ingen grunn til ikke å gjennomføre 
nødvendige sikringstiltak med begrunnelsen om 
at disse blir ignorert eller fjernet.

REGISTRERING AV SKADER
Registrering  av skader skal skje umiddelbart på et 
skaderegistreringsskjema. Et slikt skjema er utar-
beidet av Alpinanleggenes Landsforening. 

Generelle farer eller faresituasjoner i parken bør  
markeres – som i de ordinære nedfartene – med 
sorte og gule markeringsstaur. Disse kan settes i 
kryss eller med en snor i mellom. 

Stengt/sperret
Ønsker man å stenge park eller elementer benyt-
tes et eget skilt:  Stengt/Closed. Et annet alternativ 
er å benytte sorte og gule staur med snor mellom, 
eller sorte og gule staur i kryss.  For ytterligere å 
forhindre at folk tar seg inn i stengte områder kan 
det benyttes røde sperrenett.



65Veileder for snowboardpark

VEDLEGG

DAGLIG KONTROLL AV SNOWBOARDPARKER  

Følgende punkter skal kontrolleres:

PARK: 

Alle skilt er på plass og er frie for snø og is.

Elementene er merket med merkespray.

Elementene har ingen farlige uregelmessigheter, 

hvis de har det, er de stengt.

Elementene er ikke feilkonstruert, hvis de er det, er de stengt.

Rails og jibbs skal ikke ha noen uregelmessigheter som kan skade  

personer eller utstyr. 

Hvis de har det, er de stengt.

Sikkerhetsnett er på plass og er justert i forhold til snødekke.

Sperringer er på plass og er justert i forhold til snødekke.

Polstringer er på plass og er justert i forhold til snødekke.    

Disse elementene ble stengt + hvorfor:__________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Disse elementene ble utbedret + hvordan:_______________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

  

Kontroll og arbeid utført av:_________________

Fra kl. ___ til kl. ___ dato ___ mnd. ___ år ___

Signatur:______________________________

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v
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SKISSER  
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SKISSER  
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