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Snö, dess egenskaper och 
vinteraktiviteter i ett föränderligt klimat 



Agenda 
•  Snöforskning 

•  Snö och dess egenskaper 
–  Natursnö och konstsnö 

•  Vinteraktiviteter i ett föränderligt klimat 
–  Tillvägagångssätt för att förlänga vintersäsongen 
–  Säkerställa snötillgång med snötillverkning / snölagring 

•  Snö och skidåkning 



Varför forskar man om snö? 
•  Laviner 

•  Snö på byggnader (last) 

•  Designa verktyg och fordon för att hantera snö  

•  Fordonstransporter på snö (bilar, däck etc.) 

•  Vägar som anläggs på snö och is 

•  Snö som konstruktionsmaterial (ICEHOTEL, Jukkasjärvi 
 Snow village, Finland etc.) 

 



Varför forskar man om snö? 

•  Klimatförändringar =>  

–  Kortare vintrar 
–  Snöfattigare vintrar 
–  Stora snömängder som faller på kort tid 
–  Tillverkning av konstsnö för att säkerställa skidåkning 

och vinteraktiviteter 
–  Snölagring 

  
•  Snökyla - minska CO2 utsläpp 

  



Vad är snö? 

•  En blandning av is, luft och vid temperaturer > 0°C, 
även vatten. 

•  2- eller 3-fas material 
 
•  Korn eller kristaller 

•  Ständigt föränderligt material – metamorfism 
 



Bildandet av snö 

•  Tre krav måste vara uppfyllda för att snö ska kunna 
bildas: 
o  Tillräckligt hög luftfuktighet 
o  Lufttemperatur < 0°C 
o  Kärnbildningsplatser som initierar bildningen av snökristaller 

•  Snökristaller kan bildas genom antingen 
o  Sublimering 
o  Frysning 

•  Former:  
o  Stjärnliknande formationer 
o  Plattor 
o  Pelare 





Metamorfism 



Snötillverkning 

•  Kryotekniska metoder 
•  Finfördela is till snö 
•  Jet-teknik – snökanoner 

eller lansar 



Skillnader mellan natursnö och konstsnö 
•  Natursnö 

- Vattenånga som fryser 

•  Konstsnö – maskintillverkad snö 
-  Vattendroppar som fryser 

 - Högre densitet 
 - Runda tätpackade korn 
 - Högre andel is i snön 
 - Hårdare (vid låga temperaturer) 
 - Motstår milda väderleksförhållanden och regn bättre 



ICEHOTEL, Jukkasjärvi 



Mekaniska egenskaper hos snö 
Balkförsök 



Mekaniska egenskaper hos snö 
Kompressionsförsök 



Deformationsegenskaper 

Mekaniska egenskaper hos snö 



Mekaniska egenskaper hos snö 

•  Många olika parametrar påverkar egenskaperna, bl.a. 
ü Densitet 
ü  Temperatur 
ü Storlek och form på kristaller och korn 
ü Bindningar mellan kristaller och korn 
ü Kornstorlek och kornstorleksfördelning 
ü Håligheter 
ü Sintring 
ü Vatteninnehåll 
ü Mekanisk bearbetning 
ü Hårdhet 
ü Deformationshastighet 
 



Mekaniska egenskaper hos snö 

•  Strukturen på snön är viktig för de mekaniska 
egenskaperna 

•  Strukturen på maskintillverkad snö kan påverkas: 
ü Tillverkningsteknik 
ü Förhållandet mellan luft och vatten i snökanonen 
ü Väderleksförhållanden (luftfuktighet, temperatur, 

etc.) 

•  Försök att tillverka “rätt” typ av snö för ändamålet. 



Vinteraktiviteter i ett föränderligt klimat 

   Östersund 
•  Högre årsmedeltemperatur 
•  Färre antal dagar med is på Storsjön 

   Sverige 
•  Vintern infinner sig senare 
•  Varmare och blötare 
•  Mer nederbörd, men snöfattigare vintrar 
•  Tropiska somrar 
•  Kortare period med varaktigt snötäcke i norra Sverige, 

inget varaktigt snötäcke alls i södra Sverige  



Vinteraktiviteter i ett föränderligt klimat 

   Globalt 
•  Glaciärer och polarisar smälter 
•  Stigande havsvattennivå 
•  Avsevärt höjda vintertemperaturer med nederbörd i 

form av regn istället för snö 
•  Minskat antal skiddagar på anläggningar => mindre 

intäkter 
•  Förödande för länder där en viktig nationell 

inkomstkälla kommer från aktiviteter relaterade till 
vinterturism 



Vinteraktiviteter i ett föränderligt klimat 

•  Klimatet – ett hot men också en möjlighet 

•  Marknaden behöver anpassas till nya förhållanden 

•  Studier visar att kunderna är villiga att: 
 – resa till destinationer med garanterad snö 
 – acceptera längre restider 
 – betala mer 

 
•  Hur kan marknaden anpassas? 
 



Vinteraktiviteter i ett föränderligt klimat 
•  Snötillverkning och/eller snölagring 

ü  Tidigarelägga skidsäsongen på hösten 
ü  Förlänga skidsäsongen på våren 
ü  Bibehålla skid- och vinteraktiviteter 

•  Skidanläggningar anpassar sina aktiviteter 
ü  Icke snörelaterade aktiviteter 
ü  Året-runt turism 

•  Snögaranti  - Vad innebär det?  
ü  Kvalitet på snön, snödjup, längd på spår och pister etc. 
ü  Hur många skiddagar kan man räkna med att ha varje år?  
ü  November till april? 

•  Turism är en industri, snö är en dyrbar och ibland 
sällsynt råvara 



Vinteraktiviteter i ett föränderligt klimat 



Snölagring 



Snölagring 



Snölagring – experiment i Arjeplog 

Allt smälte i början av juni Ca. 60% smälte Ca. 53% smälte 

•  Tre st. snöhögar – Volym ca. 200 m3  

•  Mätningar startade den 15/4 - 2013 
•  Sista mätningen gjordes 8/10 - 2013 

Slutsats: Täckmaterialets tjocklek och den initiala 
mängden snö av betydelse för den procentuella andelen 
kvarvarande snö 



Snölagring – experiment i Piteå och Arjeplog 
•  15/4 – 8/10 2013 

•  Initial volym Piteå: ca. 3400 m3 inkl. bark 
    Bottenytans area: 1200 m2 
 

•  Initial volym BMW: ca. 1600 m3 inkl. bark 
    Bottenytans area: 800 m2 

•  Rött = smält snö 
•  Blått = kvarvarande mängd snö 

•  Resterande volym Piteå: ca. 2400 m3 inkl. bark 
•  Resterande volym BMW: ca. 610 m3 inkl. bark 
 
•  Av betydelse för snösmältningen: 

Ø  Den initiala volymen av snö 
Ø  Geometrin på högen / area 
Ø  Täckmaterialets tjocklek 
Ø  Dränering 
Ø  m.m 

Ca. 60% smälte  Ca.30% smälte 



Snö och skidåkning 



Snö och skidåkning 



Snö och skidåkning 



Snö och skidåkning 



Snö och skidåkning 

•  Välj rätt typ av skida i förhållande till personlig färdighet 
•  Klassiskt / Skejt 
•  Terräng och åksätt (skejt, diagonalåkning, stakning etc.) 
•  Snöförhållanden (hårt, mjukt, torrt, blöt etc.) 

•  Struktur för att optimera glidet  
•  Vallning för att optimera glid (och fäste) 



Snö och skidåkning 

•  Korrelera spannkurvor till olika snöförhållanden  
•  Optimera strukturen 
•  Vad händer egentligen i belagets yta då det vallas? 
•  Hur länge bibehålls effekten av en vallning?  
    5 km, 50 km, …? 
•  Blir en vallad yta smutsigare än en ovallad? 
•  Skillnad mellan vallor? 
•  Belagsmaterial  



Tack ! 
Frågor ? 


