Opplevelsespakke for verdens høyeste klatretårn
Av Lene Bekkemellem og Sara Eggan Djurhuus

Sammendrag: I dette prosjektet er det utviklet en opplevelsespakke til verdens
høyeste klatretårn – OVER Agder i Lillesand. Oppgaven er en videreføring av et
forprosjekt som ble gjennomført høsten 2020. Løsningen strekker seg over flere
fagfelt fra bachelorstudiet i multimedieteknologi og -design, blant annet grafisk
design, video, foto og animasjon. Løsningen inneholder en blanding av grafiske
plakater og videoer med ulike tema basert rundt klatretårnet eller klatring.
Pakken er rettet mot alle besøkende til tårnet, men spesielt mot de som ønsker
å besøke tårnet uten å klatre. Siden målgruppen er såpass stor er det fokusert
på innhold som kan treffe mange på tvers av aldersgrupper, interessefelt eller
forhåndskunnskaper. Det er også satt et stort fokus på universell utforming for å
sørge for at informasjonen er så tilgjengelig som mulig. I oppgaven har det vært
viktig å jobbe med tanke på visuell identitet, slik at pakken er med på å bygge
oppunder merkevaren OVER Agder.
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Forord
Denne oppgaven markerer avslutningen på vårt bachelorstudie i multimedieteknologi
og -design ved Universitetet i Agder våren 2021. I oppgaven har vi jobbet med å
produsere en opplevelsespakke for klatretårnet OVER Agder i Lillesand. Oppgaven
har vært utrolig spennende og har utfordret oss på mange av fagene fra
utdanningen.
Vi vil rette en stor takk til våre veiledere Kåre Mosgren og Arne-Thomas Aas
Søndeled for god veiledning, konstruktiv kritikk og all hjelp vi har fått gjennom
prosjektperioden.
Vi vil også rette en takk til alle som har stilt til intervju og hjulpet oss med å samle god
informasjon og tilegne oss kunnskap om temaer vi selv ikke hadde god oversikt over.
Spesielt takk til professor Thomas Gjesteland for hjelp med vitenskapelig innhold til
både tyngdekraftplakaten og film, samt mekatronikkstudent Morten Rolstad for enkel
og grunnleggende fysikkundervisning, slik at vi fikk større forståelse av innholdet på
plakaten. Takk til sivilingeniør og fagekspert Torstein Evensen i SWECO for hjelpen
med innhold til det byggetekniske ved tårnet. Trond Are Gjone, styreleder i stiftelsen
Over Agder for å stille til intervju, Tore Helleland Næss for hjelp til informasjon om
klatring, Trygve Løland for hjelp til å finne fjelltopper og stedsnavn til utkiksplakatene
i toppen og tekstforfatter Heidi Løland-Andersen for korrekturlesning av alle
plakatene og hjelp med teksten til «hvorfor verdens høyeste klatretårn».
Til slutt vil vi gi en stor takk til klatretårnet OVER for oppgaven og tilliten dere har hatt
til oss. Dette har vært et veldig morsomt prosjekt som vi er stolte over å få ha vært
med på.
Grimstad, 23.mai 2021
Lene Bekkemellem og Sara Eggan Djurhuus
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1 Innledning
I bachelorprosjektet var oppgaven å utforme en opplevelsespakke for verdens
høyeste frittstående klatretårn – OVER Agder i Lillesand. Denne pakken skulle bestå
av grafiske plakater og videoer med temaer relatert mot klatretårnet eller klatring.
Formålet med denne pakken var å skape et spennende og interessant tilbud til
besøkende som ønsker å utforske tårnet og gå trappene mot toppen, istedenfor å
klatre i tårnet.
Bachelorprosjektet er en videreføring av et forprosjekt som ble gjennomført av begge
gruppemedlemmene i faget DAT-215 IKT-prosjekt, høsten 2020. Resultatet av
prosjektet endte i til sammen 16 plakater som plasseres i og utenfor tårnet, samt en
videopakke med planer, ferdige animasjoner og b-rull som kan brukes for å
produsere ferdige videoer. Det har også blitt utformet en plakatmal som klatretårnet
får utdelt og kan bruke til nye plakater de skal lage i fremtiden. Hovedfokuset
gjennom prosjektet har ligget på god og tydelig informasjonsformidling, bruk av
grafiske elementer og løsninger som engasjerer de besøkende

1.1 Bakgrunn
Bacheloroppgaven består av to hoveddeler: En grafisk del og en videodel. I de
forskjellige delene er det tatt i bruk ulike arbeidsmetoder, men noen av
arbeidsmetodene kan også brukes på tvers av fagfeltene. Det grafiske arbeidet har
vært fokusert rundt typografi, tegning av grafikk, fargevalg og layout for å utvikle en
visuell identitet for merkevaren, men også spesielt rettet mot universell utforming.
I videodelen har arbeidet handlet om valg av teknisk utstyr, planlegging av opptak,
ulike opptaksteknikker slik som slow motion og bruk av ulike videokodeker og
formater. Prosjektet har også dratt nytte av flere inspirasjonskilder både for video og
grafisk design [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]. Vi har tatt i bruk programpakken Adobe Creative
Cloud [8] for å løse oppgaven.
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Bachelorprosjektet bygger videre på forprosjektet som ble gjennomført av gruppen i
høstsemesteret 2020 i faget DAT-215 IKT-prosjekt. I dette prosjektet ble
planleggingen av opplevelsespakken gjennomført. Forprosjektet tok for seg hva
pakken skulle inneholde, hvordan de ulike elementene i pakken skulle presenteres,
plasseringen av pakken i tårnet og oppgaveformulering for bachelorprosjektet. I dette
prosjektet har det derfor vært fokusert på selve gjennomføringen av pakken basert
på vurderingene fra forprosjektet.

1.2 Problemdefinisjon
Oppgaven skulle løses med fokus på grafiske plakater og videoer. Siden prosjektet
er delt i to ulike fagområder er prioriteringslistene delt ut ifra fagområde.

1.2.1 Plakater
Prioritet 1: Kartlegge og velge typografi og farger med tanke på visuell identitet og
universell utforming, få hjelp av fagkyndige til innhold på plakater som omhandler
fysikk og byggeteknisk informasjon, ferdigstille plakatene og sende de til trykkeriet.
Prioritet 2: Lage designhåndbok, lage mal for plakater, få plakatene korrekturlest av
tekstforfatter, gjennomføre testprint og vurdere typografiske elementer, tegne
nødvendig grafikk.
Prioritet 3: Lage ekstra grafikk, få vurdering fra veiledere og gjøre endringer deretter.

1.2.2 Video
Prioritet 1: Gjøre opptak, postproduksjon, ferdigstille filmene og sende til
oppdragsgiver
Prioritet 2: Lage storyboard, skrive manus, ta kontakt med fagkyndige for å få inn
ekstra informasjon innen ulike fagfelt, gjøre research for valg av opptaksutstyr.
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Prioritet 3: Lage animasjoner og ekstra grafikk.
Siden flere av arbeidsprosessene i begge fagområder bygger på hverandre, vil ikke
de ulike prioritetene foregå kronologisk.

1.3 Forutsetninger og begrensninger
En viktig forutsetning for prosjektet har vært tilgangen på fagpersoner som har
hjulpet til med relevant informasjon, korrekturlesning og faktasjekking av plakater og
videoer. Dette har vært nødvendig da gruppen selv ikke innehar alle de
kvalifikasjonene som trengs for å formidle denne informasjonen på egenhånd.
Gruppen har bærbare maskiner som har kunnet utføre det meste av arbeid. I tilfeller
der det har vært nødvendig med ekstra datakraft har gruppen hatt mulighet til å låne
stasjonærmaskiner eller ta i bruk datamaskinene på universitetet. For å gjennomføre
prosjektet har gruppen måttet ha tilgang på alle nødvendige programvarer. Dette har
vi hatt gjennom aktive abonnement på Adobe Creative Cloud [8].
Blant begrensningene har koronasituasjonen blant annet lagt restriksjoner på antall
nærkontakter og møteplasser. Mye av arbeidet har derfor måtte foregå digitalt, noe
som har ført til noe lengre responstid mellom ulike ledd i prosjektet.
Den største begrensningen i prosjektet har vært at tårnet fortsatt har vært under
konstruksjon gjennom prosjektperioden. Dette har begrenset gruppen sin tilgang til
tårnet og alle besøk har måttet bli nøye planlagt. Her ble blant annet videodelen lagt
til de siste to ukene av prosjektet, i håp om at tårnet skulle bli ferdig i første del av
mai. Dette var en helt nødvendig forutsetning for gjennomføringen av begge de
planlagte videoene.

Side 6

Opplevelsespakke til verdens høyeste klatretårn

1.4

Bacheloroppgave DAT-303

Lene Bekkemellem og Sara Eggan Djurhuus

Litteraturstudie

For å gjennomføre prosjektet har gruppen satt seg inn i mange ulike temaer og
arbeidsprosesser. Først og fremst har gruppen tatt i bruk store mengder av kunnskap
fra tidligere emner på bachelorstudiet. De mest sentrale har vært DAT-104
multimediedesign, DAT-222 Visuell design [9], DAT-228 Lyd [10], DAT-229 Video [11],
DAT-230 Authoring software [12] og DAT-227 Foto [13]. Ved siden av dette har det
også blitt tatt i bruk mange kurs, videoer og artikler på nett for å gjennomføre
oppgaven. Gruppen har også fått mye hjelp av fagpersoner og lokalkjente for å
samle informasjon til de ulike plakatene og videoene.

1.4.1 Typografi
For det typografiske arbeidet ble først kurset «Graphic design foundations:
Typography» av Ina Saltz [14] på LinkedIn learning gjennomgått. Her fikk gruppen
frisket opp en del kunnskap om typografi, samt lære mer om viktige temaer som
linjeavstander, skriftstørrelser, ulike skriftfonter og hvordan kombinere ulike fonter.
Et av de viktigste punktene på plakatene var at informasjonen måtte være lettlest og
tilpasset i henhold til universell utforming. Her ble informasjonssidene til
blindeforbundet [15] tatt godt i bruk. Hvilke fonter og størrelser som skulle brukes på
plakatene ble blant annet bestemt basert på denne informasjonen.
For å sikre god lesbarhet er det også viktig med tilstrekkelig linjeavstand. Her ble
nettsidene «Building a design system – where to start” av Shane P Williams [16] og
“Best UX practices for line spacing” av Tom Clarke/justinmind [17] brukt. Her fikk også
gruppen mye hjelp av veileder Kåre Mosgren.

1.4.2 Designhåndbok
Det ble utviklet en designhåndbok for å ha klare retningslinjer på designet. Denne
boken leveres også til oppdragsgiver, hvis de i fremtiden vil produsere flere skilt i
samme stil. For å finne inspirasjon og se hvordan dette har blitt løst av andre ble
designhåndboken til Stortinget [18] og Jernbaneverket [19] tatt i bruk.
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1.4.3 Grafisk arbeid
For det grafiske arbeidet ble det funnet mye inspirasjon fra internett. For tegning av
grafikk tok gruppen inspirasjon fra «astronaut in space vector» av Poyd [5], «lovley
hand drawn astronaut character Premium Vector» av freepik [6], «speed vs
resistance» av EN Min Shen [3], «people avatars illustration premium vector» av
freepik [2], «Black diamond half dome helmet Bd orange» på fjellsport.no [20], «Singing
rock versa II» på fjellsport.no [21], «black diamond momentum women’s climbing
shoes merlot» fra fjellsport.no [22] , «link skrukarabiner, grå» fra XXL.no [23],
«Zekeringsapparaten.jpg» fra Wikimedia commons [24], klatre hjelm galeos fra pgm
[25]

, La sportiva Finale Vs Women’s Grey/Coral fra fjellsport.no [26], “Free climbing»

av getty images [7], «How to make seamless striped patterns in illustrator» av
Cristina/Elan Creative Co [27], «flat character design: illustrator tutorial» av Cosmin
Serban [4] og «How to work with 3D effects | Adobe Illustrator» av Howcast [28]
For det grafiske arbeidet ble det også gjort research på grafisk design generelt med
fokus på kreativ prosess, oppsett og teori om farger. Her ble kildene «Introduction to
graphic design» av Tony Harmer på LinkedIn learning [29], “Graphic design theory #1
– color part 1” av Yes I’m a designer på YouTube [30] brukt.
Deler av det grafiske arbeidet er basert et materialarkiv [31] vi fikk fra oppdragsgiver
med grafisk materiale slik som logo og bilder vi kunne bruke på plakater og i
videoene.
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1.4.4 Foto og bildebehandling
Bilder på plakaten “Hvorfor verdens høyeste klatretårn?” er fra utdelt materiale fra
oppdragsgiver [31] og navnene til fotografene står skrevet under hvert bilde på
plakaten. For utkiksplakatene på toppen har gruppen selv tatt bilder. Her ble det blant
annet gjort research på high dynamic range(HDR)-fotografi gjennom disse videoene
på YouTube: “HDR photography Beginners Guide – How to create Realistic HDR
Photos” av Anthony Turnham [32], “How To make an HDR image in 2 minutes!” av
Peter McKinnon [33] og «How to do an HDR panorama in Lightroom» av Serge
Ramelli photography [34].

1.4.5 Byggeteknisk, fysikk, bakgrunnen for tårnet og utkiksplakater
For flere av plakatene og videoene måtte det innhentes informasjon og innhold fra
fagfelt gruppen ikke hadde forkunnskaper om. Her ble mye av informasjonen hentet
direkte fra fagpersoner innen de ulike feltene. For byggeteknisk om tårnet hadde
gruppen samtaler med Torstein Evensen fra SWECO [35] som selv var med å tegnet
og bygget tårnet. For hjelp med fysikkdelene i tyngdekraftplakaten og videoen «hva
skjer om du kaster en melon fra toppen» hadde gruppen flere møter med professor
Thomas Gjesteland [36]. For å lære mer om fysikk og få større forståelse av feltet var
Morten Rolstad til god hjelp. Videoene «Introduction to gravity» [37] og «Would a brick
or a feather fall faster?» [38] fra Khan academy ble også brukt.
For hjelp med å finne stedsnavn og navn på fjelltopper til plakatene i toppen fikk
gruppen hjelp av Trygve Løland, styremedlem i Lillesand og omegn turistforening og
veileder Kåre Mosgren. På plakaten «hvorfor verdens høyeste klatretårn» skrev
gruppen tekst basert på intervju med Trond Are Gjone [39], styreleder i stiftelsen Over
Agder.
På hver høydeplakat står det oppgitt hvor mange trappetrinn du har gått. For å finne
dette var gruppemedlemmene selv i klatretårnet og telte trappetrinnene. De ble telt
tre ganger for å kontrollere at tellingen var riktig.
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1.4.6 Opptak og etterbehandling av video
For å lære mer om hvordan gjøre opptak i slow motion med Sony A7 SII brukte
gruppen videoene «How to shoot, organize, and edit slow motion video | Premiere
pro CC tutorial» av Becki and Chris [40], «Sony mirrorless: Switch between NTSC and
PAL» av that1cameraguy [41] på YouTube, «PAL vs NTSC – WHY DOES IT
MATTER? 120fps vs 100fps» av Looped pictures [42], «The difference between NTCS
and PAL» av BliiNK [43] og «NTSC & PAL in the Sony A7iii» av Mike Smith [44] på
YouTube.

1.4.7 Animasjon i after effects
I noen av videoene skulle Adobe after effects [45] brukes for å lage animasjoner. For å
løse dette brukte gruppen tutorialen «Falling in Adobe after effects» av ECAbrams [45]
og “Text drop animation effects – After Effects Tutorial” av Brooker Films [46] for å
lage animasjon av et objekt som faller.
“How to make an animated Number counter in Adobe After Effects CC (Tutorial/how
to)” av Justin Odisho [47] er brukt for å lære hvordan man utfører telling med
expressions. “How to create “Fish ninja” video like fruit ninja by After Effects”
Octopus Effects [48] er brukt som inspirasjon for hvordan animere et objekt som blir
delt i to.

1.4.8 Teksting av video
For teksting av video tok gruppen i bruk retningslinjene for NRK [49] og retningslinjene
fra Språkrådet [50]. Gruppen fikk også tilgang på læringsvideoer fra Morgan
Konnestad [51] om teksting av video.
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1.5 Problemløsning
For å løse oppgaven ønsket gruppen å ta i bruk ulike fagområder fra bachelorstudiet
og kombinere disse for å skape et interessant innhold. De mest sentrale
fagområdene har vært grafisk design, video, 2D-animasjon og foto. Det ble bestemt å
dele oppgaven i to deler og først jobbe med grafisk design og deretter video for å
effektivisere prosessen og gi mulighet for å ferdigstille en del før vi startet på den
neste.
Gruppen ønsket å ta i bruk både kjente og nye arbeidsmetoder for å løse oppgaven,
men ønsket i størst mulig grad å ta i bruk programvarer og utstyr som allerede var
tilgjengelig, da det ikke var noe budsjett for å skaffe nytt. På bakgrunn av dette planla
gruppen å ta i bruk Adobe Creative Cloud [8] som programvare og utstyr tilgjengelig
på skolens AV-lager for å løse oppgaven.
På plakatene i tårnet var det ønsket å ha mer fokus på grafikk fremfor tekst for å
gjøre plakatene mer spennende og for å engasjere yngre besøkende. Det var også
et stort ønske fra klatretårnet å utvikle en visuell identitet til tårnet. Det ble derfor
utformet en designhåndbok der den visuelle identiteten ble bestemt. Denne
designhåndboken, samt designmaler ble deretter tatt i bruk i det grafiske arbeidet for
å holde en rød tråd gjennom designet.
For innholdet på plakatene var det viktig å ha et godt og informativt innhold, som
samtidig er tilpasset en stor målgruppe. Her har det vært viktig å ta i bruk
fagpersoner for å samle nødvendig informasjon for deretter å forenkle denne
informasjonen slik at den er like interessant for både vokse og barn.
For videodelen var det fokus på å lage korte og informative videoer med spennende
innhold. Mange av kravene til videoene er de samme som på plakatene, blant annet
at innholdet må være rettet mot en stor målgruppe, det må være fokus på universell
utforming, og videoene bør i så stor grad som mulig stå i stil med den visuelle
identiteten. Videoene ble først planlagt gjennom storyboard og deretter
gjennomføring av testvideoer for å teste storyboardet og kamerautstyr. Når
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storyboardene var satt ble det laget manus, opptaksplaner og avtaler med eventuelle
programledere og andre som skulle være med i filmen.
Gjennom prosessen har det vært viktig for gruppen å levere et godt resultat som
viser en god kompetanse innen de ulike fagfeltene, samtidig som at produktet er noe
klatretårnet selv er fornøyde med og ønsker å presentere seg selv med.

1.6 Prosjektplan
Prosjekttittelen for oppgaven var «Opplevelsespakke til verdens høyeste klatretårn».
Oppgaven ble gitt av stiftelsen OVER Agder ved daglig leder Tore Helleland Næss
og gjennomført av Sara Eggan Djurhuus og Lene Bekkemellem. Prosjektarbeidet har
vært delt likt mellom gruppemedlemmene og begge har jobbet med både den
grafiske- og videodelen av prosjektet. Arbeidet har tidvis blitt delt inn i
ansvarsområder for å effektivisere arbeidsprosessen. Her har for eksempel hvert
gruppemedlem hatt ansvar for utforming og ferdigstilling av hver sine plakater eller
videoer, basert på maler og retningslinjer gruppen sammen har fastsatt.
Det endelige produktet leveres inn til oppdragsgiver og deretter plasseres i tårnet
som en opplevelsespakke til de besøkende. Sammen med denne pakken, skal det
også plasseres en videopakke fra Rikard Amodei ved Amodei Visual i tårnet. Amodei
Visual sin produksjon har ikke sammenheng med dette prosjektet og disse to
oppgavene er derfor separate fra hverandre.
For å ha jevn fremgang i prosjektet og oversikt over oppgavene som måtte gjøres,
ble det i starten av prosjektet utformet en prosjektplan med gantt-diagram. Denne
planen kan sees i sin helhet i kapittel 8 – vedlegg B. I planen er det listet opp
milepæler gjennom prosjektet med start- og sluttpunkt. På denne måten kunne
gruppen alltid ha oversikt over fremdriften i prosjektet og hvilke tidsfrister som måtte
overholdes for å kunne ferdigstille prosjektet i tide. Prosjektplanen ble fulgt gjennom
hele prosjektet, med unntak av endringer mot slutten av prosjektperioden. Mer om
dette i kapittel 4 - diskusjon.
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1.7 Rapportstrukturen
Rapporten er delt inn i 5 hovedkapitler. Kapittel 2 – teoretisk bakgrunn tar for seg
forarbeidet som har blitt gjort for bachelorprosjektet. Her blir det skrevet om blant
annet valg av programvarer og utstyr, samt forarbeid som ble gjort i forkant av det
praktiske arbeidet.
Kapittel 3 – løsning tar for seg den praktiske delen av prosjektet. Her blir det skrevet
om utførelsen av prosjektet og alle valgene som ble tatt gjennom prosjektperioden.
Dette kapittelet handler om hvordan oppgaven ble løst i praksis og hvilke teknikker,
arbeidsmetoder og verktøy som ble tatt i bruk gjennom prosjektet. Det endelige
resultatet står også beskrevet i dette kapittelet.
I kapittel 4 – diskusjon blir løsningen av prosjektet diskutert. Her blir det tatt opp
hvilke problemer som dukket opp underveis og hvilke endringer som måtte gjøres.
Det blir diskutert i hvilken grad oppgaven er løst og om den når opp til
oppgavebeskrivelsen.
Kapittel 5 – konklusjon blir den endelige konklusjonen av hele prosjektet i sin helhet
dratt. I kapittel 6 og 7 ligger referanselisten og vedlegg til oppgaven.
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2 Teoretisk bakgrunn
Forprosjektet for bacheloren ble gjennomført høsten 2020. Store deler av forarbeidet
for bachelorprosjektet var derfor allerede gjennomført i det bachelorperioden startet. I
forprosjektet ble det kartlagt og planlagt hvilke temaer som skulle formidles i pakken,
hvordan den skulle presenteres i tårnet og hvor den skulle plasseres. På grunn av
dette var det mulig å starte direkte på utformingen av opplevelsespakken da
bachelorprosjektet startet opp våren 2021.
Til de ulike delene av prosjektet er det tatt inspirasjon fra flere forskjellige kilder. For
de grafiske plakatene er det i stor grad tatt inspirasjon for tegning av grafikk [2] [3] [4] [5]
[6] [7] [20] [21] [22] [23] [24] [25].

Det er også tatt i bruk mange digitale læringsressurser, blant

annet gjennom LinkedIn learning [14] [29] og YouTube [1] [4] [27] [30] [32] [33] [34] [40] [41] [42] [43] [44]
[45] [46] [47] [48]

for å lære mer om ulike teknikker, stiler og tips for gjennomføring.

2.1 Forarbeid
2.1.1 Anslag – Video
«Hva skjer når en klatrer faller»
Filmen starter med totalbilder som viser helheten av klatretårnet OVER. Kameraet
går nærmere inn på klatreveggen og en klatrer er på vei opp veggen. Klatreren
glipper tak i klatretaket og faller. Gjennom kjappe klipp vises hånden som mister
taket, foten som glipper og klatrebremsen som strammes. Bildet går i svart og
teksten «hva skjer når en klatrer faller?» vises.
«Hva skjer om du slipper en vannmelon fra toppen av tårnet»
«Forskerne» står på toppen av klatretårnet, og introduserer seeren for forsøket som
skal utføres. Seeren ser utsikten fra tårnet bak forskerne og det er lagt på b-rull, slik
at seeren forstår hvor høyt oppe vi faktisk er.
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2.1.2 Storyboard
I prosjektet ble det produsert to filmer, en film som handler om hva som skjer når en
klatrer faller og en der det blir sluppet en melon fra toppen av tårnet. Et storyboard gir
oversikt og struktur på hvordan filmen skal utføres og gjør arbeidet mye enklere på
opptaksdagene. Storyboardene tok utgangpunkt i klatretårnets ønsker og gruppens
egne idémyldringer rundt filmene.
Storyboardmalen ble laget i Adobe InDesign [52]. Malen er delt opp i tre deler: anslag,
hoveddel og avslutning. Hver scene har et illustrerende bilde, beskrivelse av scenen,
bildeutsnitt, varighet, lyd, manus og hvordan scenen kan filmes. På enkelte scener er
det også lagt inn notater og inspirasjon, om det trengs mer detaljerte beskrivelser for
scenen.

Bilde 1: Utklipp fra storyboardet til “Hva skjer når en klatrer faller?”

Mot slutten av prosjektperioden kom beskjeden om at filmen «Hva skjer når en
klatrer faller?» ikke kunne gjennomføres, grunnet at tårnet ikke ville stå klart før i juni.
Klatretårnet OVER vil derfor fullføre filmen selv på et senere tidspunkt. Gruppen la
derfor inn enda mer detaljer og notater slik at OVER kan bruke storyboardet om de
ønsker det.
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2.1.3 Virkemidler
Grafisk
Alle plakatene følger spesifikke retningslinjer. Oransje er hovedfargen og skal
fremheves mest på plakatene. Blå er kontrastfargen og kan brukes i grafiske
elementer for å skape kontraster eller for å forsterke hovedfargen. Blå er
komplementærfargen til oransje og disse to fargene passer derfor godt sammen.
Marger skal være i en lysegrå tone og bakgrunnen skal være hvit. Skriftfargen skal
være sort, med mindre bakgrunnen er oransje, da skal skriften være hvit. Ved å ha
bestemte fargekoder som går gjennom alle plakatene, gir det en rød tråd og får
plakatene til å stå i stil med hverandre.
Målgruppen for opplevelsespakken er stor og det ble derfor satt spørsmål rundt
“hvordan designe plakater som skal interessere alle målgruppene?”. Konklusjonen
endte opp med: mer grafiske illustrasjoner og mindre tekst. Først og fremst vil
plakatene bli mer interessante og morsomme å se på, og med små tekstbokser
fremfor store blokker med tekst, vil stoffet bli lettere å lese. Dette vil gjøre det enklere
og morsommere for flest mulig i målgruppen å se, lese og lære av plakatene.

Foto
For utkiksplakatene ble det tatt HDR-panoramabilder. HDR er en fototeknikk for å
sette sammen flere bilder i ulike eksponeringer. Det fremhever mer detaljer og dybde
i bildet, enn ved å ta kun ett bilde. Til utsiktsplakatene på toppen av tårnet var det
umulig å ta bilde av hele landskapet med kun ett bilde. Det ble derfor tatt flere bilder
langs utsikten som deretter ble satt sammen til ett.
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Video
Bruk av ulike kameraperspektiv ble brukt for å fremheve flere utrykk og påvirke
seerens oppfatninger til de ulike scenene. Tårnet er motivet for begge filmene, og
ved hjelp av ulike perspektiver kan høyden eller størrelsen på klatretårnet forsterkes.
I fugleperspektiv ble kameraet plassert ovenfra motivet. I dette perspektivet vil
objektene på bakken se små ut, og kan fremheve følelsen av høyden på tårnet.
Kanskje det til og med kan gi seeren det suget i magen av å se tårnet ovenfra.
Med normalperspektiv ser man motivet fra øyeperspektiv. I scener der
programledere snakker til kamera, kan dette perspektivet gi seeren følelsen av at
programlederne snakker direkte til dem. I froskeperspektiv står kameraet på
bakkenivå og filmer opp mot objektet. Dette er et godt virkemiddel å bruke for å
forsterke størrelsen på tårnet.
Ved å bruke ulike utsnitt kan videoene bli mer visuelt fortellende, gjennom å vise det
vi vil at seeren skal fokusere på. I totalutsnitt ser man hele motivet, og kan brukes for
å presentere lokasjonen. I halvtotal går vi litt nærmere motivet og det er mer fokus på
hovedobjektet fremfor omgivelsene. Dette ble brukt i for eksempel filmen “hva skjer
når en klatrer faller?”. Her er ikke omgivelsene interessante, men det er det klatreren
som skal være i fokus.
Halvnær er enda nærmere og tilsvarer portrettutsnitt. For eksempel i filmen med
melonkastet er det to “forskere”, når en av personene tar ordet kan halvnær brukes
for å fokusere på den som snakker. I nær går vi inn på detaljer. I «hva skjer når en
klatrer faller» er hovedpoenget at man skal få en nøyere beskrivelse av hva som
skjer med klatreren og klatreutstyret når personen faller. Nært utsnitt gir en detaljert
visualisering av hendelsen, som for eksempel hånden som glipper klatretauet eller
taubremsen som stopper tauet.
Hard cut ble brukt for å skifte raskt mellom scener, og ble brukt som et virkemiddel
for spenningsformidling. I anslaget på “hva skjer når en klatrer faller” skiftes scenene
brått med korte klipp for å fange oppmerksomheten og trigge seeren til å ville se mer.
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I vanlig hastighet kan enkelte ting gå så fort at øyet ikke rekker å ta inn alle detaljene.
Med slow motion sakkes farten ned og det er enklere å ta innover seg det som skjer.
For eksempel når en klatrer faller, skjer bevegelsene raskt og ved å bruke slow
motion kan det gi en nærmere beskrivelse på hva som skjer med klatreren og
utstyret i fallet.
I filmen der en melon skal bli kastet ned fra tårnet, inneholder det noe faglig stoff om
energi. For å tydeliggjøre informasjonen er det produsert animasjon i Adobe After
Effects [53] som skal legges på som b-rull i videoen. Videoen vil også avsluttes med et
resultat av forsøket, denne konklusjonen vil ha animasjonen som viser det
«forskeren» forteller. Alle videoene i prosjektet blir også tekstet for å gjøre innholdet
tilgjengelig for folk med hørselsutfordringer eller om lyden blir svekket på grunn av
vind eller nedbør i tårnet.

2.2 Valg av utstyr
2.2.1 Programvare
Det ble bestemt å ta i bruk Adobe Creative Cloud [8] som standard programvare i
prosjektet. Gjennom den treårige bacheloren har gruppen tilegnet seg omfattende
kunnskap om de ulike programmene i pakken, noe som ga mulighet for en effektiv
gjennomføring, uten at gruppen var nødt til å sette seg inn i nye programmer.
Adobeprogrammene er også en typisk bransjestandard, så ved å bruke disse
programmene vil gruppen tilegne seg verdifull kunnskap for det fremtidige
arbeidslivet.
Gjennom Adobepakken [8] har gruppen tilgang på de aller fleste programmene som
var nødvendig for prosjektet. Dette var svært gunstig da det betydde at gruppen ikke
trengte å skaffe andre typer programmer, da dette ikke lå innenfor oppgavens
budsjett. Programmene som ble tatt i bruk var InDesign [52], Illustrator [54], Premiere
Pro [55], After Effects [53], Photoshop [56] og Lightroom [57].
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2.2.2 Lyd
Filmen «hva skjer når man kaster en melon fra toppen av tårnet?» skal ha to
programledere, derfor er det spesielt viktig å ha riktig utstyr for god lyd. Det ble
bestemt å ta i bruk mygg-mikrofon av typen Sennheiser EK-100. Denne mikrofonen
kan festes på programlederen og derfor komme tett på lydkilden. Mikrofonen er også
trådløs, som gjør at programlederne kan bevege seg fritt og utføre forsøket uten å
måtte forholde seg til andre mikrofoner, eller snakke i en bestemt retning.
En utfordring er at det kan oppstå mye vindstøy på tårnet, og dette må ligge i
baktankene ved opptak. For å løse dette kan mikrofonen skjermes for vind ved hjelp
av klær eller lignende. Det kan og hjelpe å endre desibelsensitiviteten på mikrofonen,
men det vil kun fungere til en viss grad. Myggen må plasseres slik at vinden ikke
treffer direkte på mikrofonen under opptak.
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2.2.3 Kamera – video
Sony NEX FS700
For opptakene til video ble det vurdert ulike kameraer ut ifra bruksområde. Gruppen
startet med å teste Sony NEX FS700 for slow motion. Fordelen med dette kameraet
er at det er spesielt egnet for slow motion og har et eget oppsett kun for dette, kalt
«super slow motion». Kameraet kan filme 120fps og 240fps i HD-kvalitet, deretter
480fps og 940fps, men da med tap av kvalitet [58]. Siden kameraet kan ta såpass
mange bilder i sekundet, vil det kunne gi en veldig god slow motion-effekt.
Ulempen med dette kameraet var bildekvaliteten. I «super slow motion» var det ikke
mulig å justere ISO lavere enn 2000 og ved opptak i såpass høye frame rates krever
kameraet store mengder med lys på grunn av den veldig høye lukkerhastigheten.
Bildene fra dette kameraet ble derfor veldig kornete og uklare.

Sony A7 S II
Sony A7 SII kan filme opp til 120fps [59], det ble derfor testet å gjennomføre slow
motion med dette kameraet for å sammenligne det med NEX FS700. A7 S II har ikke
mulighet for innebygd slow motion, men man kan likevel filme slow motion ved å
filme i klippet i en høy frame rate og deretter spille det av i en lavere frame rate i
postproduksjon.
Ulempen med dette kameraet fremfor NEX FS700 er at A7 S II ikke kan filme i like
høye frame rates og slow motion-effekten vil derfor ikke bli like jevn. Den store
fordelen er at bildekvaliteten ble mye bedre, og forskjellene mellom slow motionbildene og delene med programleder vil bli mye mindre. Dette gir bedre kontinuitet i
videoen. Basert på dette ble det bestemt å bruke A7 S II for hele produksjonen.
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NTCS vs PAL
I kameraet kan det bestemmes om det skal filmes i NTCS eller PAL. Dette er to ulike
fargekodesystem som stammer fra analog-tv og varierer rundt om i verden. NTCS er
standarden i Nord- og Sør-Amerika, mens PAL er standarden i Europa. Standardene
er i hovedsak utviklet for å passe overens med strømfrekvensen på de ulike
kontinentene, for å blant annet å være i synk med innendørsbelysning. Å filme med
feil kodek kan derfor gi lysflimmer ved filming innendørs, NTCS har også noe lavere
kvalitet enn PAL.
I denne produksjonen ville kodeken i hovedsak ha betydning for hvilke frame rates
som var tilgjengelige. NTCS regnes i par på 30, mens PAL regnes i par på 25.
Høyeste frame rate ved PAL på A7 SII er derfor 100fps, mens i NTCS er det 120fps.
Siden vi i slow motion-klippene ønsket så høy frame rate som mulig, ble det planlagt
å filme alle videoer med slow motion i NTCS. Siden videoene skulle filmes utendørs,
var ikke lysflimmer et problem og etter testing ble det også vurdert at kvalitetstapet
ved NTCS heller ikke var av stor betydning.
Etterhvert ble det klart at «hva skjer når en klatrer faller?» måtte utgå og kasting av
melon fra tårnet ikke kunne gjennomføres. Da var det ikke lenger aktuelt å filme i
slow motion og alle klipp ble derfor filmet i PAL. Dette ble gjort slik at klatretårnet kan
ta i bruk alle videoklippene som ble filmet og kombinere disse med egne klipp, uten å
måtte ta hensyn til ulike frame rates og kodeker, siden deres kamera mest
sannsynlig vil være satt til PAL og 25fps automatisk.

Videokodek
A7 S II tilbyr fire ulike videokodeker [59], mp4, AVCHD, XAVC S HD og XAVC S 4K.
XAVC S 4K var i denne produksjonen ikke et alternativ, da kodeken produserer
veldig store filer og det ikke var nødvendig med såpass høy oppløsning på disse
videoene. Mp4 blir ofte sett på som nybegynner-kodeken. Den produserer små, lette
filer, men det går ofte på bekostning av videokvaliteten. Valget sto derfor mellom
AVCHD og XAVC S HD. Det ble bestemt å bruke XAVC S HD, denne kodeken
produserer noe større filer enn AVCHD, men har bedre bildekvalitet, spesielt i høye
frame rates, noe som var viktig her.
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2.2.4 Kamera – stillbilder
Bildene for plakatene i toppen ble tatt med Nikon D3200. Her var det viktig å ta bilder
med høy oppløsning, slik at bildene ikke blir kornete og uklare når de blir trykket i
store formater. For å sikre så mye bildeinformasjon som mulig ble bildene tatt i RAW.
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3 Løsning
3.1 Krav til løsningen
For å gjennomføre prosjektet med godt resultat ble det satt ulike krav til løsningen. Et
av de viktigste kravene som ble satt til prosjektet var å ta hensyn til universell
utforming. Her ble det satt krav til typografi, fargebruk, teksting av videoer med mer
ved hjelp av blant annet Blindeforbundets temasider om universell utforming [15].
Kravene til typografien var at fontene måtte være uten seriffer, hver bokstav må være
sammensatt av tegn med lik tykkelse og bokstaver og tall må være enkle å skille fra
hverandre. Teksten må også ha tilstrekkelig størrelse og god linjeavstand, samt gode
kontraster mellom tekst og bakgrunn [15]. Ved å sikre alle disse kravene blir teksten
lettlest og gjør det enklere for mennesker med for eksempel dysleksi, nedsatt
synsevne og fargeblindhet å lese teksten.
Videoer skal vises på de besøkendes mobiltelefon, det var derfor viktig å ha gode og
tydelige bilder uten for små detaljer, siden skjermen ikke er så stor. For å ta hensyn
til folk med syns- eller hørselshemminger ble det satt krav til lyd og teksting på
filmene. Filmene skal være informative, men likevel ha et godt innhold som fenger en
stor målgruppe. Siden videoene skal publiseres på YouTube er det viktig å bruke
musikk, lyd og bilder vi selv eller tårnet har rettigheter til, slik at dette ikke blir et
problem ved publisering.
Oppdragsgiver hadde et ønske om å utvikle en visuell identitet til klatretårnet. Her ble
det derfor satt krav om å skape en identitet ved videreutvikling av det grafiske
materialet klatretårnet allerede hadde. Krav til denne identiteten var at den skulle
være gjenkjennelig og godt synlig på alt av videoer og grafisk materiale i tårnet. Den
visuelle identiteten skal være med å bygge oppunder merkevaren «klatretårnet
OVER» og skal få besøkende til å kjenne igjen merkevaren.
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3.2 Metoder og verktøy
3.2.1 Tegning av grafikk
Alle de grafiske elementene på plakatene er tegnet av gruppen selv. Grafikken er
tegnet i Adobe Illustrator [54] og eksportert ut som .png-filer. Det ble valgt å ta i bruk
Adobe Illustrator [54] da dette er et kraftig verktøy for tegning av grafikk. En av de
største fordelene med programmet er at grafikken blir tegnet som vektorer. Dette
betyr at grafikken er basert på matematiske utregninger og mister derfor ikke kvalitet
om du skalerer den. Siden grafikken ble eksportert i .png ble grafikken laget i stort
format og deretter skalert ned på plakatene, for å være helt sikre på å unngå
kvalitetstap. .png kan eksporteres med transparent bakgrunn, som var en fordel da
det meste av grafikken skulle ha gjennomsiktig bakgrunn. .png mister heller ikke
kvalitet for hver gang det blir åpnet, lukket eller lagret på nytt, til sammenligning med
for eksempel jpg.
Det ble brukt forskjellige arbeidsmetoder for å tegne grafikk. De fleste elementene er
bygd opp av enkle former for eksempel sirkler og firkanter. Dette gjelder for eksempel
på karakterene på tyngdekraft-plakaten. Siden disse karakterene ikke skulle være så
store, ønsket gruppen å bruke et minimalistisk og enkelt design uten for mange
detaljer.

Bilde 2: Grafikk fra tyngdekraftplakaten.
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Ved grafikk der det var ønsket litt mer detaljer, for eksempel av en klatrer i veggen,
ble det først startet med å skissere et utkast på ark, deretter overføre tegningen
digitalt og bruke den som en mal for tegningen i Illustrator [54].

Bilde 3: Steg for steg fra skisse til grafisk

Noen objekter var så spesifikke og detaljert at det var nyttig å finne gode
bildereferanser. Disse bildene ble enten tatt selv eller det ble funnet gode referanser
på nett. Dette gjaldt spesielt slik som illustrasjonene av klatreutstyr [20] [21] [22] [23] [24] [26].
Disse objektene ble tegnet slik at de skulle passe inn i designet, men likevel ha nok
detaljer til å stå i stil med de realistiske objektene fra referansebildene.

Bilde 4 og 5: Grafikk av klatreutstyr
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På noe av grafikken var det ønsket å tegne i 3D, for eksempel på plakaten «hvorfor
faller ikke tårnet ned?». Her ble «extrude and bevel» tatt i bruk. For å tegne denne
grafikken ble fremgangsmåten i «How to Work with 3D Effects | Adobe Illustrator» av
Howcast [28] tatt i bruk. Grafikken ble tegnet ved bruk av enkle former som firkanter og
sirkler som deretter ble gjort tredimensjonale ved hjelp av dette verktøyet. Til slutt ble
de sammensatt og gruppert til et objekt.

Bilde 6 og 7: Grafikk fra «hvorfor faller ikke tårnet ned?»

Adobe InDesign [53] har gode innebygde guide lines, som gjør det enkelt å plassere
bilder og tekstbokser riktig i forhold til hverandre. I noen tilfeller var det nødvendig å
plassere ekstra linjaler i designet for å plassere ting helt riktig. Dette ble spesielt brukt
på “velkommen”-plakaten. For å sjekke at bokstavene i OVER-logoen hadde lik
høyde som resten av teksten, ble det satt linjer på toppen og bunnen av bokstavene.

Bilde 8: Viser hvordan linjalene (de blå strekene) er brukt for å justere plasseringen av logoen i forhold
til teksten.
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3.2.2 Sammensetting av plakater
Innholdet til plakatene ble satt sammen og utformet med Adobe InDesign [52], et
program som spesialiserer seg på layout og tekstdesign.
Gruppen lagde en standardmal for alle plakater, for å sikre at alle plakatene følger en
rød tråd. Malen ble produsert med utgangspunkt i fargekode-, typografi- og
logobestemmelser fra designhåndboken. De ulike elementene har bestemte plasser
på malen og plasseringene er satt slik at oppsettet er oversiktlig og brukervennlig. De
lysegrå margene er plassert på en eller begge sidene av plakatene og gir en ryddig
oppdeling av informasjonen. Overskriften er midtstilt og understreket med en oransje
linje for å gjøres ekstra tydelig og logoen har bestemt plass på bunnen i høyre
hjørne. Her er den ikke forstyrrende for innholdet, men blir likevel tydelig markert.
Logoen har en størrelse på 6x2cm.
Plakatene hadde en margavstand på ca. 2cm og alt av grafikk og tekst ble plassert
innenfor disse margene. Dette er satt for å unngå at innholdet kommer under
skruene som skal festes på hvert hjørne av plakatene, samt være sikker på at ikke
noe innhold skulle bli kuttet i trykkeprosessen. På flere av plakatene skulle det
formidles mye informasjon på et begrenset område. For å formidle denne
informasjonen ble det bestemt å bruke så mye grafikk som mulig og begrense bruken
av tekst. Dette ble gjort for å gjøre plakatene så spennende som mulig for flere av de
besøkende. Dette er gjort spesielt med tanke på yngre besøkende. Her ble det
fokusert på minimalistisk design, samt ta i bruk fargene fra den visuelle identiteten for
å skape et helhetlig inntrykk.
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3.2.3 Universell utforming og typografi
Et av de viktigste kravene ved arbeidet var å ta hensyn til universell utforming. Dette
var svært viktig da klatretårnet skal være et sted alle kan besøke og det er
selvfølgelig ønskelig at alle skal få glede av opplevelsespakken.
For å gjennomføre dette på best mulig måte ble de gjennomført kurs på nett, samt
tatt hensyn til Blindeforbundets sine retningslinjer ved utforming av tekst og grafikk
[15].

Ut ifra dette ble det bestemt hvilke fonter, linjeavstander og fargekombinasjoner

som skulle brukes i designet.
Det ble bestemt å bruke Arial regular i størrelsen 16 punkt(pt) og med 23pt
linjeavstand som brødtekstfont. Denne fonten var også en av de som var anbefalt av
Blindeforbundet [60]. Teksten er sort og plassert på hvit bakgrunn, noe som gir god
kontrast mellom tekst og bakgrunn. Linjeavstanden ble valgt ut ifra research som ble
gjort på nett [16] [17], tilbakemeldinger fra veiledere og fysisk utprøving ved å
gjennomføre testprint. Her ble det fastslått at en linjeavstand på 130%-150% var det
mest optimale. Linjeavstanden på 23pt ga godt med luft mellom linjene, slik at det er
enkelt å skille mellom hver tekstlinje, men ikke så stor at du faller av og må «lete»
etter neste linje.
Det siste som ble gjort for å sikre god lesbarhet på brødteksten var å passe på at
hver linje med tekst ligger mellom 50-70 tegn. Dette var det som var anbefalt av Ina
Saltz i kurset «Graphic design foundations: typography» [14]. Er hver tekstlinje for
lang, kan det bli vanskelig å finne neste linje i teksten, mens hvis linjen er for kort, blir
øyet fort slitent av å lese, siden det må bytte linje så ofte.
I hovedoverskriftene ble fonten Montserrat Bold i størrelsen 50pt tatt i bruk. Denne
fonten nådde kravene til Blindeforbundet [15], samtidig som den skiller seg litt fra Arial,
slik at man enkelt kan skille mellom overskrift og brødtekst. Siden overskriften var
satt til bold og caps lock ble trackingen, altså bokstavmellomrommet, satt til 50. Dette
ga litt mer luft mellom hver bokstav og sørget for at ingen bokstaver tok borti
hverandre. Oversikt over de ytterlige overskriftene og tekstene på plakatene kan
sees i tabellen under. Ved å sette alle disse kravene til teksten, ble det sørget for god
lesbarhet og at teksten er tilgjengelig for et så bredt publikum som mulig.
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Type tekst

Font

Størrelse

Linjeavstand

Tracking

Hovedoverskrifter

Montserrat Bold

50pt

-

50

Mellomoverskrifter

Montserrat Bold

20pt

-

50

Overskrifter brødtekst

Montserrat Bold

16pt

23pt

50

Brødtekst

Arial regular

16pt

23pt

20

Grafikktekst

Arial regular

14pt

21pt

20

Visste du at..?

Montserrat Bold/Arial

16pt

23pt

20

Se film

Montserrat Bold/Arial

16pt

23pt

20

Tabell 1: Oversikt over ulike tekster i designet, tatt fra designhåndboken.

Systemfonten Arial er stort sett forhåndsinstallert på alle datamaskiner, den er også
en del av Adobepakken [61]. Montserrat er også en del av typografibiblioteket til
Adobe [61], men kan også lastes ned gratis gjennom Google fonts [62]. Montserrat er
gratis for kommersielt bruk, det samme gjelder Arial så lenge du har en datamaskin
der Arial er forhåndsinstallert eller programvare der Arial følger med, det vil gjelde for
de aller fleste som eier en datamaskin. På den måten er det sikret at det er lov å ta i
bruk disse fontene på plakatene og videoene, samtidig som de er enkle og
tilgjengelig for klatretårnet, dersom de ønsker å ta i bruk disse fontene til egne
produksjoner ved en senere anledning.
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3.2.4 Designhåndbok
Det ble utformet en designhåndbok for å sikre en rød tråd gjennom hele designet.
Denne boken blir også utlevert til oppdragsgiver, slik at de har den tilgjengelig
dersom de ønsker å produsere flere plakater i samme stil på et senere tidspunkt.
I designhåndboken er det samlet informasjon og beskrivelser av designvalgene som
er blitt tatt i prosessen. Her finner man blant annet informasjon om typografi,
fargekombinasjoner, fargekoder og bruk av logo. Denne boken var svært nyttig i
designprosessen og var med og sikret at designet på alle plakater stemte overens,
uavhengig av hvem som hadde ansvar for å produsere plakaten.
Designhåndboken ble produsert i InDesign [52] og inneholder bilder og eksempler
sammen med beskrivelsene, slik at den skal være enkel å forstå og innholdet skal
være enkelt å ta i bruk. Oppsettet på designhåndboken ble laget etter inspirasjon fra
designhåndbøkene til Stortinget [18] og Jernbaneverket [19].

Bilde 9: Skjermbilde fra designhåndboken.
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3.2.5 Visuell identitet
Oppdragsgiver hadde et ønske om å utvikle en visuell identitet til klatretårnet. Fra før
hadde klatretårnet fått utdelt syv ulike logoer i ulike farger fra en grafisk designer. I
samarbeid med daglig leder for klatretårnet ble det bestemt å plukke ut en logo og en
hovedfarge for å styrke den visuelle identiteten. Gruppen foreslo å ta i bruk logoen
med navnetrekk og bruke oransjefargen i logoen som hovedfarge i tårnet. Den
oransje fargen passer godt til tårnet siden den skiller seg ut, er tydelig, livlig og leken.
Alle disse tingene er noe tårnet ønsker å assosieres med. Fargen fra den blå logoen
ble bestemt som kontrastfarge og kan brukes i sammenhenger der det er ønskelig å
ha en kontrast eller fremheve noe viktig. Blå er komplementærfargen til oransje og
passet derfor godt.

Bilde 10: Logoen med navnetrekk i oransje. Utdelt materiale fra klatretårnet [31].

3.2.6 Videoopptak
Under planleggingen for video ble det laget en opptaksplan for hvordan filmen om
melonforsøket skulle utføres på innspilingdagen. Denne planen tok for seg
rekkefølgen på hva som skulle spilles inn scene for scene, hva de ulike kameraene
skulle filme, hvordan det skulle gjøres og ansvarsfordeling. Med opptaksplanen
hadde gruppen en god oversikt og strategi for innspillingsdagen.
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Bilde 11: Utklipp av opptaksplanen

På opptaksdagen ble det bestemt at det ikke skulle slippes melon fra toppen av
tårnet, da klatretårnet fortsatt var under arbeid. Dermed var det ingen grunn til å filme
slow motion, og det var kun innledning, avslutning og b-rull som ble utført. Det ble
brukt to kameraer for opptak, et for å filme programlederne og et for b-rull. Begge
kameraene var satt til PAL og ble innstilt for opptak i vanlig hastighet.
Kamerainnstillingene som ble brukt:
-

25 fps

-

Lukkerhastighet: 1/50

-

Hvitbalanse: 5600

-

ISO: 100

Kameraet for programlederopptak hadde et 50mm objektiv med liten blender for å få
med mye av bakgrunnen bak programlederne. Det andre kameraet brukte
teleobjektiv som kunne filme nærbilder av programlederne og detaljer av tårnet på
avstand.
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Etter ønske fra oppdragsgiver ble videoene gjort tilgjengelig for publikum gjennom
QR-koder på plakatene. Ved å scanne QR-kodene med mobilen har besøkende
mulighet til å se på videoene når og hvor de vil. Løsningen er kompatibel med de
fleste mobiler og gir også mulighet for å ta i bruk for eksempel egne høretelefoner for
å se videoen. Under videoopptak og -redigering, samt i animasjoner er det fokusert
på lyse farger og klare kontraster, slik at videoene skal være så tydelige som mulig
og være så optimalisert som mulig for å kunne sees på mobilskjerm, selv i sterkt
sollys.

3.2.7 Videoredigering
For redigering av video ble Adobe premiere pro [55] tatt i bruk. Dette er et av de mest
brukte programmene i bransjen og er derfor godt dokumentert. Gruppen har også
jobbet med dette programmet gjennom bachelorløpet og derfor god kjennskap til det.
Klippene ble importert inn i Premiere Pro [55] og ble klippet ved å markere inn- og utpunkter, før de ble lagt inn på tidslinjen. For at klippene skulle være så like som
mulig, ble det gjort små justeringer på hvitbalansen, eksponering, kontrast og
highlights. Videre ble det lagt på b-rull av tårnet og animasjon om energi. B-rullen
utdyper det programlederne snakker om og gjør videoen mer interessant å se på.
I det programlederne starter å prate, kommer navnet deres opp ved siden av dem.
Dette er gjort ved å legge til tekst med bakgrunnsfarge, og deretter lagt på effekten
“Film Dissolve” for at navnet skal fade inn og ut på skjermen. Samme effekt er lagt til
på overgangen fra avslutningsklippet til sluttbilde med rulletekst.
Eksportering
Videoen ble til slutt eksportert i H.264, med bitrate encoding satt til VBR, 2 pass.
Target bitrate er satt til 5 og maximum bitrate på 20.
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3.2.8 After effects
Animasjonene til filmen «hva skjer om du kaster en melon fra toppen?» er produsert i
Adobe After Effects [53] . Programvaren er spesielt egnet for etterbehandling av
video og kan blant annet brukes for å lage animasjoner. Ulempen med After Effects
[45]

er at det kan kreve en del datakraft ved bruk av avanserte effekter og i

renderingen. Siden det i dette prosjektet ikke skulle være omfattende bruk av After
Effects [45], fungerte de bærbare maskinene til gruppen fint.
Det er tatt i bruk to ulike fremgangsmåter for å produsere de to animasjonene.
Animasjonen om energi er laget ved hjelp av videoen «Falling in after
effects» av ECAbrams på Youtube [45]. Her er alle objektene laget ved å bruke ulike
shape tools, som deretter er animert ved å bruke position-keyframes eller
expressions for å flytte og manipulere objektene. Til slutt er det lagt på ulike effekter
for å få animasjonene til å se realistiske ut.
Animasjonen består av tre compositions som til slutt er satt sammen til en full
animasjon. Bakgrunnen på animasjonen består av firkanter som blir beveget ved å
bruke expressionet «[wiggle(5,25)[0],value[1]]». I første scene når den oransje
firkanten faller fra toppen, er det det lagt på motion blur for å skape et mer realistisk
uttrykk. I scene to er expressionet «wiggle(5,5)» lagt på sammen med «loopOut()» på
den måten får man effekten av at objektet rister og effekten gjentas helt til scenen er
over.
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For å øke effekten av at objektet faller, er det lagt på hvite streker over animasjonen
som illustrerer luft i høy fart. Disse er laget ved å keyframe hvite streker som beveger
seg gjennom bildet. Strekene er transparente i topp og bunn, men er helt hvite i
midten for å gjøre de luftigere. Disse blir deretter repetert gjennom scenen ved å
bruke «loopOut()». For de mindre strekene i bakgrunn er effekten «CC particle world»
lagt på et hvitt solid layer på toppen av animasjonen. Effekten har «lens convex»partikler som deretter er redigert ved bruk av «producer», «velocity», «gravity», «birth
size» og «size variation»-valgene i effektpanelet for å skape ønsket resultat. Til slutt
er det lagt på et «directional blur»-filter for å skape effekten av at de blåser fort forbi
skjermen.
Teksten i animasjonen er fadet inn og ut ved hjelp av expressions for å sikre at
resultatet er likt på hver animasjon. Expressionet som ble brukt var:
𝑓𝑎𝑑𝑒𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 0.5;
𝑓𝑎𝑑𝑒𝐼𝑛 = 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟(𝑡𝑖𝑚𝑒, 𝑖𝑛𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡, 𝑖𝑛𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡 + 𝑓𝑎𝑑𝑒𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛, 0, 100);
𝑓𝑎𝑑𝑒𝑂𝑢𝑡 = 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟(𝑡𝑖𝑚𝑒, 𝑜𝑢𝑡𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡 − 𝑓𝑎𝑑𝑒𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑜𝑢𝑡𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡 , 0, 100);
𝑓𝑎𝑑𝑒𝐼𝑛 – 𝑓𝑎𝑑𝑒𝑂𝑢𝑡;
Denne koden ble funnet i videoen «Tip 029 - How To Fade In & Out Based On Layer
In & Out Points in After Effects» av ukramedia på YouTube [63]
For animasjonen om resultatene av forøket er YouTube videoene “How to create fish
ninja video like fruit ninja by After Effects” [48] og “How to make an animated number
counter in Adobe After Effects cc (Tutorial/How to)” [47] blitt brukt.
Her ble vannmelonen tegnet i Adobe Illustrator [54] og deretter importert inn i Adobe
After Effects [53]. Denne animasjonen skal spilles av på samme bilde som
programlederen, og animasjonen er derfor sidestilt. Også her er det tatt i bruk
position, rotation og opacity keyframes for å animere objektene.
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Ved å bruke position-keys blir objektene animert til å flyttes rundt i animasjonen.
Målebåndet er laget ved å bruke «trim paths» og sette start-keyframes som kjøres fra
null til hundre prosent. Tallene er animert ved å keyframe «slider control» fra
«expression controls» på tekstlaget fra null til 43,5. For å sette kun ett desimal ble
expressionet «effects(«Slider Control»)(«Slider»).value.toFixed(1)» brukt. Teksten
ble deretter linket sammen med slider for at de skulle fungere sammen.
Melonen ble duplisert i tre lag. Den originale vannmelonen spilles helt fram til
millisekundet før den treffer bunnen av skjermen. Fra der blir den gjennomsiktig, og
de to andre lagene blir synlige samtidig. I det andre laget av melonen er det tegnet
en rød oval for fruktkjøttet av melonen. Den er plassert i midten av melonen og er
maskert ut sammen med den halve melonen. På siste laget ble “inverted” huket av i
masks og er det resterende av vannmelonen.
Resultatanimasjonen skulle ferdigstilles etter videoopptak, siden informasjonen i
animasjonen skulle stemme overens med resultatet i videoen. Siden denne videoen
ikke kunne gjennomføres som planlagt, kunne heller ikke animasjonen ferdigstilles
med den riktige infoen.

3.2.9 Lyd
I filmen «hva skjer når en klatrer faller» ble det bestemt å bruke voice over. Denne
voice overen ble spilt inn av Kåre Mosgren. Kåre Mosgren har sørlandsdialekt, noe
som ga et fint og lokalt preg på filmen. Han har også tilgang på profesjonelt
opptaksutstyr, noe som ga oss god og profesjonell lyd.
For videoen “Hva skjer om du slipper en vannmelon fra toppen av tårnet?” ble
etterarbeidet gjennomført i Adobe Premiere Pro [55]. Det var sterk vind under
innspillingen noe som ga utfordringer med lydstøy under opptakene. Dette ble forsøkt
fikset ved å dekke til myggene med klær og justere ned desibelsensitiviteten på
myggene. Med disse justeringene ble lydopptakene gode, og det var mulig å
redusere noe av lydstøyen i etterbehandlingen.
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På tidslinjen ble videoene klippet opp slik at lydsporet kunne endres i audio channel,
ut ifra hvilken mygg som ble brukt. For å hindre at lyden skulle vrenge seg, ble audio
gain satt til -6db. Enkelte steder i videoen var lydnivået mellom programlederne ulikt,
samtidig som det kom inn noe vindstøy. For å forbedre dette ble det satt keyframes i
lydfilen og volumlinjen ble justert der det var nødvendig. Den samme metoden ble
brukt for å fade inn og ut lyden på innledning og avslutningen. Lyden på b-rull
klippene ble fjernet.

3.2.10

Teksting

For å ta hensyn til universell utforming på videoene, var det viktig å kunne tekste
videoene. Å ha teksting på videoene er viktig for at mennesker med
hørselsnedsettelser også skal få muligheten til å få glede av videoene. Tårnet er
også svært utsatt for vindstøy, og det kan derfor være aktuelt med teksting på svært
vindfulle dager.
Det ble gjort mye research på teksting i forkant av filmopptakene [49] [50] [51]. Det ble
først vurdert å tekste filmene direkte i Premiere Pro [55], men etter samtale fra
oppdragsgiver ble det bestemt å publisere videoene via YouTube fremfor å legge de
ut direkte på nettsiden. Da dette var fastsatt, ble det bestemt å tekste videoene
gjennom tekstingsverktøyet til YouTube.
Det er flere fordeler ved å tekste gjennom YouTube. Først og fremst vil det være en
fordel ved at de besøkende kan bestemme selv om de vil ha tekst eller ikke på filmen
ved å trykke på tekstingsknappen til YouTube. Det vil også være mulig for
klatretårnet å legge til tekstinger på fler språk. Dette er en veldig stor fordel da det er
håp om at klatretårnet skal bli en stor turistattraksjon.
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Utkiksplakater

Utkiksplakatene ble laget ved å ta flere bilder av utsikten og sette de sammen til et
panoramabilde i Adobe Lightroom Classic [57]. Bildene ble tatt ved å panorere
kameraet over utsikten og passe på at en del av det forrige bildet også ble med i det
neste, på den måten har kan Lightroom [57] automatisk finne referanser i bildene og
sette de sammen basert på dette. For å sikre at bildene ble så skarpe som mulig ble
bildene tatt med kamera på stativ.
I landskapet bildene ble tatt var det stor kontrast mellom de lyseste og mørkeste
partiene i landskapet. For å unngå at bildene ble over- eller undereksponerte ble det
tatt bilder som ble satt sammen som HDR. Dette ble gjort ved å ta tre bilder med tre
ulike eksponeringer, for deretter å sette de sammen til ett bilde. På denne måten får
bildet mer dynamisk rekkevidde, derav navnet high dynamic range, og det er mulig å
få frem gode detaljer i både lys og skygger, som man vanligvis ikke ville fått med på
et vanlig bilde.
Bildene ble også tatt i RAW-format for å sikre så mye bildeinformasjon som mulig.
Dette skaper større bildefiler, men gir samtidig større muligheter i
redigeringsprosessen, da bildet ikke er komprimert.
Lightroom classic [57] har avanserte funksjoner for å skape HDR- og panoramabilder.
Ved å velge de aktuelle bildene og sette de sammen ved å bruke HDR-panorama
funksjonen i Lightroom [57] blir bildene automatisk satt sammen som et HDRpanorama. Videre ble bildene redigert ved å bruke develop-panelet i Lightroom[57].
Bildene er redigert slik at de skal virke så naturtro som mulig, slik at plakatene
matcher utsikten så godt som mulig. Videre ble bildet eksportert ut og lagt inn i
InDesign [53] her det ble tilpasset den riktige plakatstørrelsen og det ble lagt på navn.
Til slutt ble plakatene lagret på samme måte som de andre plakatene og levert til
oppdragsgiver.
Disse plakatene ble levert senere i prosjektet enn de andre plakatene. Dette ble gjort
fordi det var ønskelig å ha bilder med grønne blader på trærne for å gjøre utsikten litt
penere. Bildene til disse plakatene måtte derfor tas etter at det var blitt grønt ute.
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Interaktive elementer

Sammen med den ferdige opplevelsespakken har gruppen også kommet med flere
forslag til løsninger som vil gjøre pakken mer interaktiv og kanskje gi større utbytte
for de besøkende. Dette er elementer gruppen ikke har hatt ansvar for å produsere
selv, men er ideer gruppen har hatt og presentert til oppdragsgiver. Flere av disse
elementene er bestemt å ta med videre i tårnet og er allerede laget, mens andre
deler fortsatt er i planleggingsfasen.
Blant disse tingene er det å plassere ut ulike stasjoner der besøkende for eksempel
kan forsøke å knyte sin egen klatreknute eller studere ulikt klatreutstyr. Ved en av
stasjonene under glassverandaen på tårnet skal det settes opp en stasjon der det er
mulig å tegne med kritt på asfalten, for deretter å gå opp i tårnet og se på tegningen
fra toppen av tårnet. Det blir også stilt ut solsenger i tre, slik at det er mulig for
besøkende å sette seg ned for å studere klatrerne i veggen. Blant de interaktive
elementene inngår også QR-kodene på plakatene som de besøkende selv må
scanne for å kunne se videoer og annet innhold på sin egen mobiltelefon.
Baktanken for en del av disse planene er at noen besøksgrupper, for eksempel små
barn kan fort bli utålmodige av å bare se på plakater, og at ved å legge til flere
aktiviteter vil besøket kanskje bli litt mer interessant for denne målgruppen. Selv om
barn har vært hovedmålgruppen for disse planene, tenker gruppen at disse
aktivitetene også kan være interessante for de aller fleste.
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3.4 Testing
Gjennom hele prosjektperioden har gruppen hatt et tett samarbeid med
oppdragsgiver. Oppdragsgiver har fått komme med kommentarer og tilbakemeldinger
gjennom hele prosessen slik at de får levert et produkt de er fornøyde med. Gruppen
har tatt utgangspunkt i disse tilbakemeldingene og kombinert de med kunnskapen de
innehar rundt de aktuelle fagfeltene for å levere et så godt resultat som mulig.
Underveis har også arbeidet blitt vurdert av veiledere for å få tilbakemeldinger og
sikre at arbeidet ikke har feil eller mangler gruppen kan ha oversett.

3.4.1 Plakater
Før plakatene ble sendt til trykkeriet ble det gjennomført ulike testprint for å garantere
kvaliteten på det endelige resultatet. Her ble det lagt vekt på tekststørrelser,
linjeavstander, mellomrom mellom hver bokstav og størrelsen på ulik grafikk. Den
originale planen var å få sendt plakatene til trykkeriet for å gjennomføre profesjonelle
testprint i forkant av den endelige innleveringen. Dessverre hadde ikke trykkeriet
kapasitet til å gjennomføre disse testprintene, og gruppen ble derfor nødt til å gjøre
dette på egenhånd ved hjelp av tilgjengelige printere på universitetet.
Siden plakatene var såpass store og i et format som ikke passet overens med
vanlige papirstørrelser var det nødvendig å ha en kreativ innfallsvinkel på testingen.
Først ble teksten testet hver for seg. Dette ble gjort ved å opprette et nytt dokument i
InDesign [52] i A3-størrelse. På dette arket ble det lagt inn overskrifter i ulike størrelser
og med ulike trackinger, deretter brødtekster i ulike størrelser, trackinger og
linjeavstander. Når disse arkene ble skrevet ut ble de ulike tekstene vurdert av
gruppemedlemmene og valgt basert på lesbarhet.
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Plakatene ble deretter vist frem til veiledere og oppdragsgiver for tilbakemelding. Her
var alle stort sett fornøyde og det ble deretter kun gjennomført småjusteringer fra
disse møtene. Til slutt ble plakatene sendt til tekstforfatter Heidi Løland-Andersen for
gjennomgang av teksten og korrekturlesning. Dette var med på å sikre et godt
resultat.

3.4.2 Video
For valg av kamera ble mye av arbeidet gjort i forprosjektet i IKT-prosjekt høsten
2020. Her testet gruppen ulike kameraer og landet på hvilke kameraer som skulle
brukes i bachelorprosjektet. Som nevnt i kapittel 2.2 valg av utstyr ble det bestemt å
ta i bruk Sony A7 SII som hovedkamera for film og Nikon D3200 for bilder.
For videoen «hva skjer når en klatrer faller?» ble det laget en amatørversjon av
filmen for å teste ut hvordan idéene fra storyboardet ville se ut på film. Da gruppen
fortsatt ikke er så erfarne med å tegne egne storyboard var dette veldig lurt, da det
var enklere å plukke opp ting som burde endres og gjøres om på storyboardet. Etter
denne testingen ble storyboardet oppdatert med nye endringer fra erfaringene som
gruppen gjorde seg ved testopptak.
For begge filmene var det nødvendig å teste opptak og redigering av slow motion, da
gruppen ikke hadde brukt Sony A7 SII-kameraene til dette før. For å lære mer om
opptak og redigering i slow motion tok gruppen i bruk videoen «How to shoot,
organize and edit slow motion video | Premiere Pro CC tutorial» av Becki and Chris
[40]

på YouTube. Det ble gjort to typer testopptak, ett opptak med ett av

gruppemedlemmene som hopper ned fra en liten høyde for å illustrere fall fra en
klatrevegg og ett opptak av egg som treffer bakken og knuses for å illustrere
vannmelonen som treffer bakken.
Testopptakene gikk etter planen og slow motion-klippene var av god kvalitet.
Kvaliteten kunne blitt hevet noe ved bruk av kamera med høyere frame rate for å få
jevnere slow motion, men som beskrevet i kapittel 2.2 var A7 SII det beste av de
tilgjengelige kameraene til denne oppgaven.
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4 Diskusjon
Bacheloroppgaven vår gikk ut på å produsere en opplevelsespakke til verdens
høyeste klatretårn i Lillesand. Oppgaven ble delt inn i to hoveddeler: En grafisk del
og en videodel. I den grafiske delen ble det produsert plakater til bruk i tårnet og i
videodelen skulle det produseres videoer som de besøkende kunne se ved å scanne
QR-kodene som er plassert på plakatene.
Stort sett har prosjektet gått etter planen og det meste er blitt gjennomført som
planlagt. Prosjektet har hatt en god og jevn flyt og alle tidsfristene på prosjektet har
blitt overholdt. Dette takket være god planlegging på forhånd. Spesielt har
prosjektplanen med gantt-diagrammet vært til stor hjelp for å holde prosjektet i gang.
Her har vi gjennom hele prosjektet hatt oversikt over alle viktige gjøremål og dermed
alltid visst hvilke oppgaver som må prioriteres til enhver tid. Dette var spesielt bra da
klatretårnet ønsket å få levert plakatene tidligere enn vi hadde regnet med. Siden
prosjektet ble planlagt såpass godt var det derfor ikke noe problem å endre litt på
planene for å få ferdigstilt plakatene tidligere.
Det grafiske arbeidet gikk stort sett som planlagt og de problemene som dukket opp
fikk gruppen ordnet opp i raskt. Det største problemet som dukket opp var at vi ikke
fikk gjennomført testprint hos trykkeriet. Da vi hadde tenkt å ta testprint fikk vi vite at
trykkeriet hadde 14 dagers ventetid for testprint og dette fikk vi derfor ikke tid til. Her
kunne vi vært tidligere ute for å høre når trykkeriet måtte ha testprintene inne og hvor
lang tid dette ville tatt, da hadde vi kanskje rukket å bli ferdige enda tidligere slik at vi
hadde fått gjennomført dette. Vi fikk likevel til å gjøre noen provisoriske testprint som
funket veldig greit og fikk testet det viktigste. Selv om dette tok ekstra mye tid å finne
ut av, var det en god avgjørelse å gjennomføre disse printene. Her plukket vi opp
flere småfeil og endringer vi ville gjøre for å gjøre designet bedre, blant annet gjøre
teksten større og øke linjeavstanden mer enn vi først hadde tenkt. Dette førte til at
designet ble bedre, og ikke minst økte lesbarheten på plakatene.
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Da plakatene ble sendt til trykk ble det oppdaget at stripen som går gjennom
designet på «hvorfor faller ikke tårnet ned» ble helt sort istedenfor lysegrå slik den
egentlig skulle bli. Vi ble varslet av trykkeriet og fant ut at det her hadde blitt tatt i
bruk et semi-transparent objekt, som skapte problemer i trykken. Dette ble raskt
ordnet opp i og plakaten ble sendt tilbake til trykkeriet.
Gjennom hele prosjektperioden har tårnet vært under bygging, noe som førte til
problemer mot slutten av prosjektperioden. Originalt var planen at tårnet skulle stå
ferdig i løpet av første del av mai og alt av opptak til filmer ble derfor lagt til de siste
ukene før innlevering. Alt av forarbeid ble gjort i forkant, slik at prosessen kunne gå
så effektivt som mulig når opptaksdagene nærmet seg. Dessverre ble
bygningsarbeidet utsatt på grunn av værforhold og koronapandemien. Dette førte til
at det ikke var mulig å gjennomføre alle opptakene som planlagt. Først måtte filmen
«hva skjer når en klatrer faller» utgå helt siden klatreveggen ikke stod ferdig. Videre
ble det ikke mulig å gjennomføre forsøket med å slippe en vannmelon ned fra tårnet,
siden området rundt tårnet fortsatt var en byggeplass. Disse videoene måtte filmes
på det ferdig konstruerte tårnet, og det var derfor ikke mulig å ta i bruk en alternativ
lokasjon eller flytte opptaksdagene til et tidligere tidspunkt for å få gjennomført
opptakene.
Sammen med oppdragsgiver ble vi enige om å gjennomføre de opptakene som lot
seg gjøre og levere disse sammen storyboard, opptaksplan og allerede fullført
tilleggsmateriale. På den måten har de et godt utgangspunkt for å kunne fullføre
videoene på egenhånd senere. Siden videoene ikke ble ferdige var det heller ikke
mulig å gjøre mer arbeid med tanke på teksting. Her vil vi videreformidle researchen
vår til oppdragsgiver, og anbefale de den løsningen vi kom frem til.
Sett bort i fra videoene som ikke kunne gjennomføres som planlagt har prosjektet
ellers gått etter planen og resultatet tilfredsstiller kravene som ble satt av både
gruppemedlemmene og oppdragsgiver.
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5 Konkusjon
Dette har vært et stort og spennende prosjekt som gruppemedlemmene har hatt stort
utbytte av. Kravene fra oppdragsgiver var at vi skulle produsere en opplevelsespakke
som ville engasjere besøkende og få de til å ønske å tilbringe mer tid i og ved tårnet.
De ønsket at pakken skulle øke verdien av besøket og gi mer tilbake til de
besøkende, spesielt med tanke på de som ønsket å gå trappene fremfor å klatre i
tårnet.
Dette er noe vi mener vi har oppnådd og ut ifra tilbakemeldingene vi har fått fra
oppdragsgiver virker de svært positive og fornøyde med leveransen. Plakatene
baserer seg på fargerike, spennende og lekne designprinsipper. Det er fokusert på
grafikk fremfor mye tekst og gruppen har kommet med forslag til fler interaktive
elementer som kan løfte pakken enda mer. Videoene som er planlagt har
interessante temaer og inneholder spennende fagkunnskap som blir presentert på en
morsom måte, samtidig som det skal være forståelig for alle. Opplevelsespakken vi
leverer fra oss dekker behovet til klatretårnet, samtidig som det appellerer til en bred
målgruppe og er designet rundt universell utforming for å være tilgjengelig for så
mange som mulig.
På grunn av forsinkelsen på byggingen av klatretårnet ble det dessverre ikke mulig å
levere videoene slik som vi hadde planlagt. Dette var veldig synd da vi tror det hadde
hevet resultatet en god del. Likevel er alle planene for disse videoene lagt og vi
leverer derfor alt av forarbeid som er gjort, sammen med animasjoner og videoklipp
som har blitt filmet. Denne videopakken vil gi klatretårnet et godt grunnlag for å
fullføre videoene på egenhånd.
Vi er godt fornøyde med leveransen vår og håper og tror mange besøkende ved
klatretårnet vil få glede av innholdet som har blitt laget.
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