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Om projektet
Period: 2015-05-01 - 2018-02-28
Projektägare: Peak Region AB
Finansiärer: Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (Tillväxtverket), Peak Region AB, Östersunds
Kommun, Åre Kommun, Svenska Skidförbundet, Svenska Skidskytteförbundet, Destination
Östersund, Åre Destination, Destination Funäsfjällen samt Destination Vemdalen.

Bakgrund
Besöksnäringen är en basnäring i region Jämtland Härjedalen och vintern är den säsong som ger
högst omsättning och bäst lönsamhet för de flesta små och medelstora företag inom branschen.
Anledningen är de många och starka vinterdestinationerna, de starka traditionerna till skidsport och
de många tävlingsarrangemangen i alpint, längdskidåkning och skidskytte.
Idrottsevenemangen är en upplevelse som lockar besökare och med fler och större evenemang ökar
volymen besökare och därigenom också de turistekonomiska effekterna. Tävlingar som arrangeras av
idrottsförbund och organisationer medför ett stort behov av varor och tjänster och skapar därmed
sysselsättningsmöjligheter för SMF. Det stora mediegenomslag som ett attraktivt evenemang ofta
har ökar också kännedomen om destinationerna och skapar förutsättningar att uppleva regionen
även i andra sammanhang.
Besöksnäringen är dock en känslig bransch, och förutsättningarna och spelplanen ändras snabbt.
Klimatförändringarna gör klimatet allt varmare vilket medför risker för aktiviteter som baseras på
natursnö. I Jämtland kommer antalet snötäckta dagar år 2100 minskat med 45-75 dagar och det
maximala snötäcket minskat från ca 300 mm till 200 mm (Klimatanalys för Jämtlands län (SMHI
2013)). Redan idag ser vi tecken på mildare vintrar och de nya krav som då ställs på arrangörer av
vinteridrottsevenemang.
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För att vara konkurrenskraftig i framtiden krävs ett aktivt arbete för att skapa tidig, säker och
högkvalitativ snö. Allt högre krav kommer från besökarna, då konkurrensen med andra destinationer
ökar, samt från förbunden som behöver vara trygga i att regionen kan leverera evenemang så som
världscuper etc. Genom att säkerställa högkvalitativa vinterprodukter skapar vi också en möjlighet
att ta internationella marknadsandelar då klimatförändringarna slår ännu hårdare mot
alpdestinationer.
Skäl till projektet är att företag i regionen som är beroende av tidig, säker och högkvalitativ snö för
sina verksamheter inte arbetar tillräckligt kostnadseffektivt och når inte full kvalitet inom området.
Orsak;
1.Företag i regionen saknar tillräcklig kunskap om hur de ska arbeta kring tidig, säker och
högkvalitativ snö.
2.Företag utbyter inte erfarenheter i tillräckligt hög utsträckning och samarbetar inte tillräckligt bra
kring dessa frågor med andra regionala aktörer.
3.Avsaknad av kvalificerade testmöjligheter baserade på kunskap och samarbete.
Följder;
1.Företag har onödigt höga kostnader och risker i sina affärsverksamheter och har därmed svårt att
öka lönsamheten.
2.Företag når inte full kvalitet på sina produkter och tjänster vilket försämrar förutsättningarna för
en nationell och internationell tillväxt. Horisontella kriterier: Fler och större insatser kring snö kan
även komma att påverka miljön. Flertalet av regionens arenor och destinationer ligger inom Natura
2000-områden vilket medför att miljöfrågan kommer att vara central inom projektet för att
säkerställa att alla insatser görs på ett så miljövänligt sätt som möjligt.
Jämställdhet, likabehandling och icke-diskriminering är frågor som kommer att adresseras i projektet
dels genom samarbetet med Svenska Skidskytteförbundet som arbetar med att göra evenemangen
tillgängliga för alla, dels genom det samarbete som PI har med Parasport Sverige. Projektet
behandlar ett område som traditionellt är mansdominerat och vi kommer att påverka processen för
jämställdhet genom en jämn fördelning män/kvinnor inom projektets aktiviteter och ledning.
Bakgrundstexten är från den ansökan som skrevs 2015, med någon justering.

Mål
Övergripande mål: Företag i regionen (SMF) som verkar direkt eller indirekt inom besöksnäringen
har ökat sin lönsamhet och stärkt sin konkurrenskraft, framförallt på den internationella marknaden.
Projektmål: Företag (SMF) som är beroende av tidig, säker och högkvalititativ snö har ökat sin
lönsamhet genom att arbeta kostnadseffektivt och ha hög kvalitet på sina produkter och tjänster.
Delmål:
Delmål 1. Identifierat och skapat tillgång till, samt möjliggjort nyttjandet av den senaste och bästa
kunskapen om tidig, säker och högkvalitativ snö.
Delmål 2. Deltagande företag ingår i ett kluster för erfarenhets- och kunskapsutbyte kring frågorna
regionalt med goda kontakter och stor synlighet nationellt och internationellt.
Delmål 3. Deltagande företag har förbättrat kvaliteten på sina befintliga och nya produkter och
tjänster genom genomförandet av tester baserade på kunskap och gemensamma erfarenheter.
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Målgrupp:
Primära målgrupper är regionala företag (SMF) som är beroende av tidig, säker och högkvalitativ snö
för sin verksamheter (ex. skidanläggningar, evenemangsaktörer och organisationer inom ex.
längdskidåkning, skidskytte, alpina grenar, snowboard samt företag med specialtjänster inom t.ex.
byggandet av hopp/banor för big jump och slopestyle, halfpipe och skicross och upplevelseföretag).
Sekundära målgrupper är företag som säljer boende och tjänster på vinterdestinationerna och i
samband med vinterevenemang.

Förväntade resultat
Ökad lönsamhet och internationell konkurrenskraft hos deltagande företag. Höjd och aktuell
kompetens hos de regionala aktörer som arbetar med snö genom ett etablerat samarbete kring tidig,
säker och högkvalitativ snö. Projektmålet ska mätas genom årliga (projektstart, efter ett år och vid
projektslut) intervjuer och enkäter med deltagande företag. Avsikten är att mäta hur de
delar/områden hos deltagarna utvecklas avseende risk, kostnadseffektivitet, lönsamhet, tillväxt och
internationella affärer som påverkats av projektet aktiviteter.
Ett kluster ska ha bildats med direkta kopplingar till spetskompetens inom området och som
möjliggör att kompetenshöjande insatser inom projektet bibehålls och även att bidra till fortsatt
samverkan och lärande av varandra. Bättre kvalitet på tjänster och produkter som bygger på snö i
regionen.
Deltagande företag har en god medvetenhet om hur man kan se på verksamheten ur ett
jämställdhets och icke-diskriminerande perspektiv och använder denna kunskap i sitt arbete.
Kunskapen om miljökraven har omvandlats till förändringar i arbetet med tidig, säker
och högkvalitativ snö vilket ger en mindre miljöpåverkan.
En plan för det fortsatta regional utvecklingsarbetet kring ämnet, med fördjupning i identifierade
områden, ska finnas.

Förväntade effekter på lång sikt
Projektets resultat kommer att ge företagen och aktörerna ökade förutsättningar att skapa affärer
och samverkan kring området snö. Regionen är känd nationellt och internationellt för sin kompetens
kring snö och de aktörer som söker kompetens vänder sig hit. "Den innersta kretsen" med
spetskunskap kring tidig, säker och högkvalitativ snö har formerat sig som (del av) ett institut eller
liknande och driver på kommersiell bas världsledande utveckling av tidig, säker och högkvalitativ snö.
De aktörer som är baserade här upplever en ökad konkurrenskraft genom att vara lokaliserade i
regionen.
Projektets förväntade bidrag till hållbar regional tillväxt: Vår region är en av de i landet som har störst
andel besöksnäring i förhållande till folkmängd. En stark besöksnäring bidrar till ökad tillgänglighet i
infrastruktur, möjlighet till arbetstillfällen i perifera områden som i sin tur skapar möjlighet till
service, bidrar till många indirekta företag/arbetstillfällen inom exempelvis hantverk, handel,
mäklare etc.
Projektets förväntade bidrag till målen Europa 2020: Arbetssättet smart specialisering, som är
centralt i Europa 2020, är en utgångspunkt i planeringen av projektet utifrån att besöksnäringen är
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Jämtland Härjedalens styrkeområde som också prioriteras i såväl RUS som
strukturfondsprogrammet.

Genomförda aktiviteter och resultat
Aktivitet: Tillgång till kunskap
Aktiviteten ”Tillgång till kunskap” har handlat om att identifiera och skapa kontakter med
forskningskompetens, expertis och relevant industrikompetens för att uppnå delmål 1: Identifierat
och skapat tillgång till, samt möjliggjort nyttjandet av den senaste och bästa kunskapen om tidig,
säker och högkvalitativ snö. Delaktiviteter inom detta beskrivs nedan.
Delaktivitet: Omvärldsanalys
Har innefattat kartläggning av regionala, nationella och internationella aktörer och insatser av
området genom följande aktiviteter:
Intervjuer genomförda under 2015 med företag som antogs beröras av projektets genomförande, i
syfte att identifiera deras behov och kompetens samt möjliggöra uppföljning av deras upplevda nytta
med projektet. Intervjuernas resultat har utgjort en grund för projektets inriktning, i val av inriktning
av kunskapsinhämtning likväl som inriktning av tester senare i projektet (se senare beskrivning),
vilket i sin tur möjliggjort större projektnytta för företagen och bidragit till uppfyllelse av
projektmålet relaterat till företagens kvalitet på produkter och tjänster samt kostnadseffektivitet.
En Samhällsekonomisk analys av snötillverkning i Östersund togs fram under 2016 som
presenterades på konferensen Peak Days i maj samma år, via publicering och pressmeddelande
under hösten, på kommunstyrelsens sammanträde i november samt under ett seminarium i
samband med Världscupen i Skidskytte i december. Rapporten togs fram för att höja kunskap kring
snötillverkningens kostnader och nyttor, samt miljöpåverkan och avsåg därmed bidra till delmål 1. De
resultat som rapporten genererat är främst i form av att utgöra ett konkret diskussionsunderlag för
att driva frågan framåt, vilket vid rapportens publicering hösten 2016 kom lägligt då frågan blev
omdiskuterad politiskt och i media i Östersund. Det kan antas att rapporten även på ett indirekt sätt
bidragit som underlag för de beslut som Östersunds Kommun tagit under projektets senare del
avseende fortsatta satsningar på skidstadion (digitalisering, träningsturism, vattenledningen från
Storsjön) samt inför VM 2019 som kommer innebär affärsmöjligheter för de företag som nyttjar
stadion som arena för sina verksamheter. Den kan därmed på ett indirekt sätt sägas ha bidragit till
uppfyllelse av projektmålet avseende lönsamhet för företag. Rapporten har även väckt intresse hos
andra nationella skidanläggningar där frågan varit aktuell, och därmed bidragit till måluppfyllelse till
delmål 2 om nationella kontakter och synlighet för det regionala kunskapsklustret kring snö i vår
region.
Rapporten ”Climate Change sensitivity and adaptation of cross-country skiing in Northern Europe”
togs fram under 2016 i samverkan med Köpenhamns Universitet. Den fokuserar på
längdskidsportens känslighet och anpassning till klimatförändringar i Nordeuropa, och arbetet var en
masteruppsats där även Nina Lintzén från Luleå Tekniska Universitet var handledare. Rapporten har
spridits till olika intressenter för projektet (ca 70 nordiska skidanläggningar, regionala intressenter)
samt har även använts som del av underlag för Östersunds kommun i deras process att revidera sina
spåravgifter inför säsongen 2017-2018. Under 2017 färdigställdes en populärversion av rapporten
som har spridits via hemsida, sociala medier, via Jämtland Härjedalen Turism, snögruppen, m.m.
Rapporten togs främst fram för att uppnå delmål 1 kring framtagande och spridning av kunskap. Den
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kunskap som rapporten genererat har resulterat i konkret nytta för vissa av projektets deltagande
företag, som har kunnat omvandla kunskap om klimatförändring som affärsnytta och
införsäljningsmöjlighet för deras produkter och tjänster.
Delaktivitet: Uppstart av samarbeten
Har innefattat att formalisera samverkan med nyckelpersoner och knyta kontakter nationellt och
internationellt för tillgängliggörande av kunskap/expertis genom följande aktiviteter:
Regional arbetsgrupp – Snögrupp
En regional arbetsgrupp, kallad ”Snögruppen”, har satts samman under projektets gång och
successivt utökats med fler deltagare. Grupperingen har främst skapats för att uppnå delmål nr 2
relaterat till samverkan, men har likväl kunnat användas för kunskapsöverföring för delmål 1 samt
behovsanalys och utförande av tester kopplade till delmål 3. Ett resultat av uppstarten av gruppen är
att den fungerat som en effektiv kanal för kunskapsspridning av ovan nämnda kunskapsmaterial och
testresultat, samt för deltagarna att dela kunskap och erfarenheter sinsemellan. På så vis har den
bidragit till måluppfyllelse för delmål 1 kring avseende kunskapsspridning, som i sin tur möjliggjort
att vi även uppnått övergripande projektmål om höjd lönsamhet för deltagande företag genom ökad
kvalitet och kostnadseffektivitet relaterat till deras produkter och tjänster. Kontakterna sinsemellan i
gruppen har också för vissa företag lett till rena affärer då de kunnat rekommendera varandra för
uppdrag.
Samarbete med andra forsknings- och kunskapsmiljöer relaterat till snö
Detta har innefattat NTNU-SIAT (Norges Tekniske-Naturvitenskaplige Universitet), LTU (Luleå
Tekniska Universitet), Mittuniversitetet (Sport Tech Research Centre), Davos WSL Institute for Snow
and Avalance Research, IDM Südtirol i Bolzano samt Smart Textiles i Borås (inom Högskolan i Borås).
Arbetet med uppstart av dessa samarbeten har skett via besök, möten över telefon/Skype, samt
utbyte av rapporter och material via e-post och har gjorts i relation till delmål 1 om att identifiera och
tillgängliggöra kunskap relaterat till snö. Resultat som blivit av dessa samarbeten är att vi
kontinuerligt fått tillgång till kunskap om snö som framtagits av andra forsknings- och
innovationsmiljöer, att vi omvänt kunnat dela med oss av den kunskap projektets rapporter och
testresultat gett upphov till samt att vi haft andra kunniga parter att diskutera kunskapsbehov och
upplägg inför våra tester med. Dessa samarbeten har även resulterat i att vi kunnat nyttja LTU,
MIUN, NTNU-SIAT och Smart Textiles som samarbetspartners i de tester vi genomfört, vilket bedöms
ha höjt kvalitet och akademisk höjd i testernas design, genomförande och analys, som i sin tur ger
mer nytta för deltagande företag.
Samarbete med andra projekt
Samarbete med andra projekt relaterade till snö har genomförts i relation till delmål 1 för att främja
kunskapsinhämtning- och spridning. Detta har innefattat samverkan med projektet ”Snow for the
future” som drivs av bl.a. Norska Skidförbundet och SINTEF, där vi uppdaterat varandra om våra
verksamheter i projekten. Detta relaterar till delmål 1 om kunskapsinhämtning- och spridning genom
att det exempelvis har resulterat i ömsesidigt kunskapsutbyte, samt uppslag för nya
samarbetsformer efter projektets slut. Vi har även startat samarbete med projektet ”Energismarta
idrottsanläggningar”, ett Interregprojekt som drivs av regionala Idrottsförbunden i Jämtland,
Västernorrland och Tröndelag. Resultat av det är framför allt att projekten gemensamt, tillsammans
med SLAO och NTNU-SIAT arrangerade konferensen ”Energieffektiv snöhantering” i maj 2017. Vidare
har projektet samverkat med Bruksvallarnas projekt ”Snow Factory”, som bl.a. handlat om att
komma igång med snölagring, som resulterat i att vårt projekt kunnat nyttja deras snölager som plats
för snölagringstester (se senare beskrivning). Vårt projekt har även samverkat med projektet ”Säkra
Snö” som drivits i Ulricehamn (bl.a. i relation till deras Världscup), som främjat ömsesidigt
kunskapsutbyte. Det samarbetet, där även Smart Textiles är involverade, resulterade exempelvis i att
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vi bjöds in att hålla en föreläsning om projektet och dess resultat i januari 2017, som i sin tur
resulterade i att Borås Skidstadion erbjöd sig att dela med sig av sin erfarenhet inför genomförandet
av våra saltningstester.
Samarbete med organisationer
Under projektets gång har både SLAO (Svenska Skidanläggningars Organisation) och Svenska
Skidförbundet i olika skeden varit centrala samverkansparter utifrån att uppfylla delmål 1 om
kunskapsinhämtning- och spridning genom deras kontaktnät hos svenska skidanläggningar för både
alpin och längdskidåkning. Resultat av detta samverkansarbete är att båda organisationerna spridit
kunskap framtagen i projektet gentemot sina anläggningar och medlemmar, samt att det
möjliggjorde att vi tillsammans med bl.a. SLAO kunde genomföra konferensen ”Energieffektiv
snöhantering” i maj 2017 och lyfta kunskapsspridningen till ett stort antal deltagare, även på
nationell nivå. Samverkan med dessa organisationer har även resulterat i måluppfyllelse av delmål 2
avseende att det regionala klustret kring snö nått nationell synlighet. Dessutom har det resulterat i
att vi kunnat genomföra saltningstesterna i samarbete med Svenska Skidförbundet, och därmed höjt
kvalitet och relevans på testerna och möjliggjort större spridning av resultaten (delmål 3, att företag
förbättrar kvalitet på produkter och tjänster genom genomförandet av tester). Under projektets
senare del har vi även haft dialog med SLAO, Skistar och SMHI angående möjlighet för att ta fram
klimatprognoser för snöproduktion, vilket vi i slutändan beslutade att inte göra utifrån
kostnadseffektivitet. Detta har dock resulterat i att vi identifierat ett kunskapsbehov som vi ser över
att kunna tillgodose i andra samverkansformer efter projektets slut.
Delaktivitet: Möten/konferenser
Har innefattat deltagande vid möten och konferenser för inhämtning av senaste kunskapen och
forskning. De konferenser som vi deltagit på för kunskapsinhämtning (för bidrag till uppfyllelse av
delmål 1) är:
• 2015: Snö té vintern (Trondheim), Snow farming in alpine regions (Bolzano), Åre
Sustainability Summit.
• 2016: Frozen (Luleå), Maqs Sport Law Arena (Göteborg).
• 2017: Vintersport 2025 (Borås), Protect our winters lunchseminarium (Östersund),
Klimatseminarium (Östersund).
De större konferenser vi själva varit med och anordnat har även utgjort tillfällen för
kunskapsinhämtning (och kunskapsspridning) i linje med delmål 1. Dessa innefattar:
• Snökonferensen 2015, Östersund
• Peak Days 2016, Östersund
• Energieffektiv snöhantering 2017, Åre
Vårt deltagande på ovanstående konferenser bedöms ha resulterat i att vi fått ta del av ny kunskap
från forskning och expertis relaterat till snö som gjort att projektet kunnat förhålla sig till omvärlden,
hålla relevans i våra aktiviteter samt styra projektets inriktning för exempelvis tester. I tillägg har de
resulterat samverkan med andra aktörer som bidragit till uppfyllelse av delmål 2.

Aktivitet: Samverkan
Aktiviteten ”Samverkan” har handlat om att skapa samverkan och forum för att uppnå delmål 2:
Deltagande företag ingår i ett kluster för erfarenhets- och kunskapsutbyte kring frågorna regionalt
med goda kontakter och stor synlighet nationellt och internationellt. Delaktiviteter inom detta
beskrivs nedan.
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Delaktivitet: Regional arbetsgrupp – Snögrupp
Har innefattat att komplettera och formalisera arbetsgruppen med representanter för projektets
målgrupp. Den regionala snögruppen sattes samman vid projektets start 2015 och har successivt
utökats med fler deltagare längs projektets gång. Arbetet med att sätta samman gruppen, kalla till
träffar, driva diskussion och kunskapsöverföring har haft tydliga syften mot ovan beskrivna delmål 2.
Gruppen bestod vid projektets slut av representanter från Östersunds Kommun och Östersunds
Skidstadion, Skidskytteförbundet/Biathlon Events, Bruksvallarna BRA Fjäll, Vålådalens Fjällstation,
SMI Snowmakers AB, SLAO och Svenska Skidförbundet. Andra deltagare har även varit delaktiga i
Snögruppen i projektets tidigare skeden, som exempelvis Åre Kommun. Träffar med Snögruppen har
genomförts några gånger per år under projektets gång och träffarna har haft olika syften.
Grupperingen har i stor utsträckning resulterat i ett fungerande regionalt kluster där alla deltagarna
har hög kompetens relaterat till snö. Gruppen har skapat erfarenhets- och kunskapsutbyte som även
fortskridit parallellt längs projektets gång utanför de mötestillfällen som projektet anordnat. Ett
annat resultat är att deltagarna i gruppen utbytt nationella kontakter och tagit hjälp av varandra vid
förfrågningar utanför regionen som i hög grad stärkt delmål 2 avseende klustrets kontakter och
synlighet nationellt. Detta har även för vissa deltagande företag genererat affärer.
Delaktivitet: Regionala samverkansworkshops
Har innefattat regionalt kunskapsutbyte med fokus på innovativa lösningar i samverkan med extern
kompetens (utifrån tidigare beskrivna omvärldsanalys) genom följande aktiviteter:
Workshop om projektets testverksamhet 2015-11-04
Halvdagsworkshop med Snögruppen kring de tester vi ville genomföra inom projektet. Nina Lintzén
från LTU deltog för att tillföra akademiskt perspektiv och exempel från andra tester, samt Jean-Marc
Chabloz som delgav gruppen vad som hände på konferensen ”Snowfarming” i Bolzano. Genomfördes
för att bidra till uppfyllelse av delmål 2 om samverkan, samt delmål 3 om tester och till viss del
delmål 1 relaterat till kunskapsspridning. Workshopen bedöms ha resulterat i erfarenhetsutbyte
mellan aktörerna, stärkt samverkan i Snögruppen samt konkreta förslag på vilka tester som gruppen
önskade genomföra i vår region.
Saltning med John Ålberg 2015-11-24
Workshop om saltning där 13 personer från bl.a. VC-skidskytte, Östersunds Skidstadion och Svenska
Skidförbundet deltog. John Ålberg, som är en kunnig profil på området och bl.a. tagit fram en manual
om saltning för Norska Skidförbundet ledde workshopen. Dagen resulterade i stärkt samverkan
deltagarna emellan (delmål 2), likväl som ökad kunskap kring saltning och bearbetning av
längdskidspår vid plusgrader (delmål 1). Kunskapen har även kunnat användas senare i projektet som
underlag för tester kring saltning (delmål 3), se senare beskrivning.
Snölagring och mätning med sensorteknik 2016-01-27
Workshop om snölagring som anordnades i samarbete med Interregprojektet GIRAF (mätning och
sensorteknologi). Syftet med workshopen var att genom Fiber Optic Valleys kompetens kring
sensorteknik tillsammans med ledande aktörer inom snölagring och snötillverkning utreda om man
kan effektivisera lagring av snö genom mätningar gjorda med hjälp av sensorteknik. Workshopen
bedöms i första hand ha stärkt delmål 2 om samverkan. En efterföljande workshop med en mindre
grupp planerades i maj samma år, men då GIRAF-projektet avstannade under en period gick vi inte
vidare med det. Tankarna kring sensormätning av snölagringshögar har dock tagits vidare i projektets
testverksamhet och bidragit till att uppnå delmål 3 om tester.
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Seminarium ”Vad är snö värt? – Samhällsnyttor och kostnader med snölagring i Östersund” 201612-02
Med anledning av de diskussioner kopplade till snötillverkning i Östersund som fördes under hösten
2016, samt den uppmärksamhet och spridning som rapporten “Samhällsekonomisk analys av
snötillverkning i Östersund” fått (som tagits fram inom snöprojektet), anordnades ett seminarium
tillsammans med författarna av rapporten (Scott Cole och Fredrik Gisselman). Syftet med seminariet
var att ge kommunen, företag, organisationer och allmänhet chans att ställa frågor till rapportens
författare, att belysa olika aspekter (miljö/klimat, framtida investeringar, önskemål på framtida
undersökningar, m.m.) och i gemensam diskussion lyfta olika synsätt på frågan. Seminariet
genomfördes för att uppnå delmål 2 om samverkan, där det resulterade i intressanta diskussioner
mellan olika typer av aktörer relaterade till skidstadion, tävlingar och snö som bedöms ha främjat
ömsesidig förståelse för olika aktörers behov. Presentationen av själva analysen genomfördes även
för att uppnå delmål 1 om kunskapsspridning där fler aktörer fick chans att ta del av den kunskap
som tagits fram till rapporten.
Övriga mindre möten med snögruppen där syftet mer varit avstämning om projektaktiviteter och
generell samverkan har inte räknats in i ovanstående, liksom större konferenser som beskrivs i en
kommande punkt.
Delaktivitet: Lärande resor
Har innefattat kunskapsinhämtning i form av besök hos identifierade inom området framgångsrika
aktörer.
Davos och Bolzano 2016-04-26 - 2016-04-28
En läranderesa har genomförts inom ramen för projektet, till Davos och Bolzano i april 2016.
Förutom projektpersonal deltog representanter från snögruppen. Resan genomfördes för att uppnå
delmål 2 i projektet om att stärka regionala klustret kring snö, samt stärka dess kontakter och
synlighet nationellt och internationellt. Resan syftade till att skapa internationella kontakter samt
vidare till att inhämta kunskap från inom området från framgångsrika aktörer, vilket även stärker
delmål 1 om kunskap. Resan resulterade i kunskap samt kontakter som vi inte hade kunnat
tillförskaffa oss utan att besöka personerna och företagen på plats. Resan gav oss viktiga uppslag om
vad för kunskap som finns i Alperna om både snötillverkning och om snölagring.
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Ett av de viktigare resultaten av resan var också att vi fick bekräftat att Skandinavien och framförallt
vår region ligger relativt långt före vad gäller kunskap och utveckling för snölagring. Däremot har vi
inte mätt och forskat på våra metoder utan kunskapen sitter hos de som under många år har
experimenterat och provat sig fram. Resan ledde således till insikt om att om vi börjar dokumentera
den samlade kunskap som finns i vår region och knyta forskning till den har vi goda möjligheter att ta
en position som ledande inom snölagring, i Europa likväl som övriga världen. Vi har även fortsatt
under projektets gång haft kontakt med t.ex. Davos för avstämningar kring exempelvis våra tester.
Studieresan och de tillfällen för “bollande” och erfarenhetsutbyte som den innefattade för
snögruppen har även lett till konkreta resultat för deltagarna. En av dem genomförde exempelvis
tack vare resan förändringar och investeringar på sin anläggning som till viss del lett till högre kvalitet
på produkter och tjänster samt lönsamhet.
Delaktivitet: Snökonferens
Har genomförts som verktyg i processen för bred samverkan och kunskapsbildande samt för
positionering som en nod i utvecklingen inom området snö och därmed kunna öka och bibehålla
affärsnyttan. Följande konferenser har genomförts:
Snökonferens 2015-05-07
Fungerade som ett startskott för projektet, där resultatet av diskussionerna sedan legat som grund
inför utformningen av en detaljerad aktivitetsplan för att mål och delmål i projektet skulle uppnås,
inklusive arbete med de horisontella kriterierna. Ett 60-tal personer (nationella och internationella)
deltog. Erfarenhetsutbyte, ny kunskap och samarbete var i fokus under dagen.
Peak Days 2016-05-26
Peak Innovation arrangerade den nationella konferensen Peak Days, som innefattade flera
seminarier som anordnades inom ramen för snöprojektet. Syftet med konferensen (den
snörelaterade delen) var att ha en uppföljning på tidigare års konferens, främja samverkan, samt att
positionera regionen som ledande inom området snö (relaterat till delmål 2 om klustersamverkan,
synlighet och positionering). Fokus låg på de utmaningar som uppstår för evenemang,
besöksanläggningar och kommuner i och med ökade kostnader för snötillverkning. Då konferensen
även fokuserade på kunskapsspridning, av exempelvis rapporter som tagits fram i projektet
(Klimatförändringens påverkan på längdskidsporten samt den Samhällsekonomiska analysen om
snötillverkning i Östersund), bidrog den även till att uppnå delmål 1 om kunskap.
Energieffektiv snöhantering 2017
Konferensen genomfördes i syfte att sprida inspiration och kunskap för att kunna arbeta mer
energieffektivt med snöhantering, samt få underlag inför framtida investeringar som kan minska
snöhanteringens miljöpåverkan och samtidigt öka anläggningars lönsamhet. För snöprojektets del
var syftet mer specifikt att arbeta mot delmål 1 avseende kunskap, delmål 2 (klustersamverkan och
nationell/internationell synlighet inom området snö för vår region) samt horisontellt kriterium för
klimat- och miljöaspekter. Konferensen anordnades i samverkan med SLAO, NTNU SIAT samt
Interregprojektet Energismarta Idrottsanläggningar. Avseende delmål 1 bedöms konferensen ha
resulterat i att deltagarna fått ta del av den senaste kunskapen kring snöhantering som möjliggör
förlängning av säsonger, mindre energiförbrukning, bättre lönsamhet och mindre miljöpåverkan.
Avseende delmål 2 (samverkan) möjliggjorde konferensen i hög grad samverkan mellan deltagarna,
exempelvis att många av de nationella (och internationella) deltagarna uppsökte personal från
Östersunds skidstadion under konferensen för att rådfråga om deras framgångsrika snölagring.
Konferensen innebar även ett bra tillfälle för deltagarna i den regionala snögruppen att träffas och
utbyta tankar och erfarenheter. Vi bedömer att arbetet inför och under konferensen i hög grad även
har främjat samarbetet mellan oss organisationer som arbetat med konferensen och kommer
underlätta för att kunna samverka i liknande frågor framöver.
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Aktivitet: Kvalificerade tester
Aktiviteten ”Kvalificerade tester” har handlat om att genomföra tester och pilotprojekt tillsammans
med projektets målgrupp för att uppnå delmål 3: Deltagande företag har förbättrat kvaliteten på
sina befintliga och nya produkter och tjänster genom genomförandet av tester baserade på kunskap
och gemensamma erfarenheter. Delaktiviteter inom detta beskrivs nedan.
Delaktivitet: Tester och pilot
Har innefattat genomförandet av tester för nya, optimerade och miljövänliga metoder för förvaring,
preparering och bearbetning av snö.
Övertäckningsmaterial för snölagring – laborationstester på Mittuniversitetet
Laborationstesterna genomfördes vid årsskiftet 2016/2017 i syfte att öka kunskap som kan
effektivisera snölagring hos vintersportanläggningar och därmed öka deras konkurrensfördelar och
lönsamhet med tidig skidsäsong (kopplat till delmål 3). Testerna genomfördes i laborationslokal på
Sport Tech Research Centre, Mittuniversitetet i samarbete med Luleå Tekniska Universitet. Tillverkad
och lagrad snö från Östersunds snölagringsplats användes till testet och lades på cellplastskivor och
täcktes med olika täckmaterial och tjocklekar av täckmaterial, både traditionsenliga träbaserade men
även innovativa material och textilier. Temperaturer registrerades, smältmängd och
förångningsmängd av snön. Kunskapsmässiga resultat från studien var exempelvis att sågspån
bekräftades som effektivt material både på grund av pris och användarvänlighet. Materialet quartzen
visade sig vara det mest isolerande materialet,
men dock för dyrt för skidanläggningar att
kunna använda i den omfattning som skulle
krävas. Testerna resulterade även i kunskap
om dukars prestationsförmåga för isolering,
och kunskapen från detta användes vidare i
utformning av de testdukar som användes i
fält för tester i Bruksvallarna senare under
2017. Ett pressmeddelande gick ut från både
Peak Innovation och Mittuniversitetet med
mycket gott gensvar, med uppåt 30 inslag i
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både regional och nationell media och bedöms därmed ha bidragit till att uppnå delmål 2 om det
regionala klustrets synlighet nationellt. Resultaten presenterades även på snökonferensen i Åre i maj
2017, vilket också bedöms ha bidragit till delmål 2, samt även delmål 1 om kunskapsspridning.
Saltning
Under våren och sommaren 2017 arbetade Svenska Skidförbundet, på uppdrag av Snöprojektet, med
saltningstester av längdskidspår. Testerna genomfördes relaterat till delmål 3 om tester för att
exempelvis de företag som anordnar skidtävlingar skulle kunna förbättra sin kompetens kring
saltning och därmed öka sin snökvalitet vid milda temperaturer. Arbetet innefattade både
omvärldsanalys och intervjuer med olika experter, samt praktiska tester. Testerna utfördes både i
Östersund, Bruksvallarna samt Göteborg (Nordic Wellness Skidome) och olika typer av salter och
tekniker jämfördes. Efterfrågan på saltningstester kom från projektets samarbetspartners,
exempelvis Svenska Skidskytteförbundet, där bakgrunden också är den tidigare beskrivna
saltningsworkshop som genomfördes i slutet av 2015.
Exempel på slutsatser från testerna var vikten av att snön är blöt nog (ska gärna gå att krama en
snöboll som droppar) för att saltning som metod ska kunna hjälpa och att man även måste beakta
vindens påverkan då den “torkar ur” snön. Natriumklorid visade sig mer effektivt än kalciumklorid
och konstgödsel och av de olika varianterna av natriumklorid som testades hade vanligt vägsalt bäst
resultat. För att effektivisera saltningen bör en saltspridare användas, i dessa tester användes en
automatisk fröspridare som fungerade bra för ändamålet, där 40 kg salt per km visade sig vara en
tillräcklig volym. Testerna visade också att man kan vattna snön innan man saltar för att få den att
binda ihop om den är för torr och att det går bra att salta flera gånger per dag och även att upprepa
saltningen flera dagar i följd. Saltningens miljöpåverkan undersöktes även, där natriumklorid har den
lägsta energiåtgången vid produktion, och dess påverkan på omgivande miljö (vegetation, vattendrag
etc) beräknas som begränsad. Testresultaten ledde exempelvis till att Svenska Skidskytteförbundet
kunde höja sin kompetens kring saltning, och var vid världscupen 2017 redo att arbeta mer aktivt
med saltning om det skulle behövas (vilket det inte gjorde). De har även inrättat en plan för att kunna
tillämpa saltning vid behov för VM 2019. På samma sätt har kunskapen varit betydelsefull för
Bruksvallarna och deras tävlingsarrangemang, där man nu är mer bekväm med att nyttja saltning för
att höja kvaliteten på sina tävlingsspår vid milt väder. För en annan tävlingsarrangör har kunskapen
från saltningen minskat deras risker kopplat till spårkvaliteten på deras tävlingar, och beräknas på
sikt leda till lönsamhet. Kunskapen kring saltning har även spridits internt hos Svenska Skidförbundet
och nått ut nationellt, vilket bedöms ha bidragit till delmål 2 om förstärkning av regionens position
som kluster med expertis kring snö, likväl som delmål 1 om kunskapsspridning.
Mätningar av snölagring i Östersund
Under 2017 genomfördes mätningar av snölagret i Östersund. Syftet med testerna var att bidra till
delmål 3, genom att öka förståelsen för de olika processerna som påverkar avsmältning och
snökvalitet, för att i framtiden kunna optimera snölagring på ett sätt som minskar avsmältningen,
samt att kunna förbättra den sparade snöns kvalitet. Studien genomfördes i samarbete mellan
Snöprojektet och Östersunds kommun. Temperatursensorer placerades ut i snöhögen och i
täckmaterialet, för att logga temperaturen under snölagringsperioden och värdena skickades och
lagrades kontinuerligt. En klimatstation placerades vid snölagringsplatsen för att dokumentera
temperatur, luftfuktighet, vindhastighet och vindriktning. Utöver temperaturmätning gjordes även
drönarmätning av snöhögarna för att kunna se hur högen förändras under lagringsperioden. I början
och i slutet av snölagringen togs även stickprover av snön ut med en borrkärnsborr för att kunna
mäta snöns densitet, snökristallernas kornstorlek och definiera dess kvalitet. Den viktigaste
slutsatsen från testerna var att eftersom snötemperaturen inne i högen visat sig varmare än vad man
tidigare trott (runt 0 grader), oavsett om lufttemperaturen när man sprutar är betydligt kallare,
indikerar det att vattenbildning i snöhögen har betydelse för att temperaturen höjs. För att förhindra
vattenbildning föreslås att producera torrare snö, samt låta snökanonerna röra sig i sidled under
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produktion för att snön ska hinna frysa till bättre innan det landar mer på exakt samma ställe. Dessa
metoder tillämpas i viss mån redan i Östersund, men kommer optimeras utifrån denna kunskap.
Resultaten visar även att tidigare rutin om att alltid eftersträva en så snabb övertäckning av högarna
som möjligt efter att de tillverkats, inte har så stor betydelse som man trott. Testresultatet visar även
att toppen på snöhögarna är ett utsatt område och att man därför kan vinna på att lägga ett extra
tjockt lager sågspån där. Jämförelserna med snön som sparats i två år, respektive från förra
säsongen, visar även att det inte är rekommenderat att spara snö längre än en säsong då
snökvaliteten försämras samt att snön blir mer tidskrävande att bearbeta. Mätningarna visade även
att en stor mängd is bildas i botten av högarna, där vidare tester skulle behövas för att förstå orsaker
och hur man kan förebygga det. Förutom att isen blir oanvändbar, krävs även mycket resurser och
arbetstid för att fräsa bort den med maskiner. Resultaten från testerna har spridits i snögruppen och
bedöms leda till förbättring av kvalitet i produkter och tjänster för Östersunds Skidstadion likväl som
de övriga anläggningarna som använder snölagring, samt för SMI Snowmakers.

Övertäckningsmaterial snölagring – fälttester i Bruksvallarna
Testerna i Bruksvallarna genomfördes under 2017 i syfte att uppnå delmål 3 i projektet, för att ökad
kunskap om snölagring, smältprocesser samt prestandan på en ny prototypduk för övertäckning
skulle bidra till att deltagande företag kunde öka kvaliteten på sina produkter/tjänster. Upplägget av
testerna byggde på tidigare resultat från laborationstesterna. I testerna användes tre mindre
snöhögar, varav en täcktes med spån, en med geotextil (två lager av den typ som redan används i
stor utsträckning på marknaden) och en med en ny prototypduk som sattes samman av Smart
Textiles i Borås. Testerna installerades i april/maj och avsmältningen registrerades och
dokumenterades under sommaren och hösten med hjälp av drönarfoto/gps-mätning samt
temperatursensorer i högarna. En väderstation installerades även på snölagringsplatsen för att
registrera temperatur, luftfuktighet, vindstyrka och vindriktning. Testet avslutades den 18 september
2017. Slutsats från testerna var att prototypduken fungerade minst lika bra som den existerande
geotextilen, men att vidareutveckling krävs för att den praktiskt ska fungera samt bli mer
kostnadseffektiv, exempelvis vid applicering. Just vikten av att övertäckningen praktiskt fungerar
smidigt är också en viktig lärdom av testerna för att processen ska kunna vara effektiv.
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Sågspån visade sig dock, som väntat, mest effektivt i sin isoleringsförmåga samt i kostnad.
Dokumentationen av smältprocesserna av högarna resulterade i flera intressanta övriga resultat,
exempelvis att andra faktorer än lufttemperatur, såsom nederbörd, luftfuktighet och solinstrålning
har högre betydelse för smältningen än vad man tidigare trott. Testerna gav även ökad kunskap om
varför sågspån fungerar så pass bra, där sågspån exempelvis har en bättre förmåga än dukar att
buffra låg temperatur, samt att avdunstningen ger en avkylande effekt på sågspånet. Testerna
bedöms ha bidragit till måluppfyllelse till delmål 3 i projektet genom att de anläggningar som deltagit
i projektet, som redan tillämpar snölagring, fått bekräftat att för att maximera kvalitet på sina
produkter/tjänster relaterat till sin snölagringsprocess är sågspån mest effektivt för att övertäcka
snölagringshögar och att ingen av de testade dukarna är aktuella att byta till. Testerna visade även
att ökad tjocklek av sågspånet inte leder till en så pass stor ökning i isoleringsförmåga att det
motiverar de extra kostnaderna i arbetstimmar och material. Kunskaperna har kommunicerats till
deltagande företag och anläggningar och kommer därmed finnas med deras rutiner för 2018 års
snölagring och framåt och kan därmed säga ha bidragit till deras kvalitet och kostnadseffektivitet.
Resultaten indikerar även att vidare tester på metoder för att skydda högarna från exempelvis
nederbörd kan vara intressanta att gå vidare med i kommande snöprojekt, samt kostnadsmodeller
som visar vid vilka förutsättningar det kan ge mer att byta till duk som övertäckningsmaterial och
kompensera smältningen med att istället göra större snöhögar. Vidare tester kring prototypdukar
som resultatet möjliggör, som tas vidare efter projektet kan således på sikt tänkas leda till att
deltagande företag kan byta ut sågspånet till mer effektiva dukar och därmed öka sin
kostnadseffektivitet, men att det är för tidigt att säga än. Se vidare reflektioner kring testernas
resultat i avsnitt 16. Diskussion och slutsatser.

Diskussion och slutsatser
Framgångsrika delar av projektet
Regional samverkansgrupp
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Det som deltagande aktörer själva i intervjuerna lyfter som mest framgångsrikt i projektet är
möjligheterna till samverkan och nätverkande. Nätverkandet i exempelvis snögruppen har resulterat
i givande erfarenhetsutbyten som för flera aktörer lett till ökad kvalitet i produkter och tjänster, nya
investeringar, ökade affärsmöjligheter samt minskade risker. Samverkan i gruppen har även ökat
förståelsen mellan olika behov som finns hos olika typer av aktörer. Vi är måna om att kunna arbeta
vidare med detta regionala kluster som nätverk och kommer även i hög grad att användas den vidare
i kommande snöprojekt för olika tematiska arbets-/referensgrupper.
Nationell positionering och samverkan
Vi som arbetat i projektet har märkt en tydlig utveckling av regionens nationella positionering vad
gäller området snö. Under projektets senare del har exempelvis förfrågningar om samarbeten,
kontakter till regionala experter och framtaget kunskapsmaterial riktats mot projektorganisationen
från ett flertal aktörer runt om i landet. Detta tyder på att Jämtland Härjedalen börjar ses som en
kunskapsnod kring snöfrågor, med Peak Innovation i koordinerande roll. Media har genom hela
projektet visat stort intresse för projektets aktiviteter, där även nationell media ett flertal gånger
rapporterat om de tester och konferenser som skett inom projektet. Detta är ett tydligt resultat av
de kommunikationsinsatser vi gjort (pressmeddelanden, publicering av material osv) samt tack vare
de nationella samarbeten vi haft, exempelvis Skidförbundet, SLAO, LTU och Smart Textiles i Borås. Vi
anser att den nationella positioneringen är något vi fortsatt ska värna om och vidareutveckla för
tillväxt och arbetstillfällen, vilket bl.a. kommer göras i kommande projekt (se mer information om
detta nedan under punkt 17).
Kunskap och intresse för miljö- och klimatfrågor relaterat till snö
Alla de intervjuade aktörerna uttrycker att deras deltagande i projektet bidragit till ökad
medvetenhet eller kunskap om miljöpåverkan relaterat till snö. Några menar även att projektet
bidragit till att de minskat sin miljöpåverkan i sin verksamhet. Detta kretsar mest kring
transportfrågor runt snöhanteringen, exempelvis kring att optimera logistik kring snöutläggning med
att ha så korta avstånd som möjligt, miljövänliga bränslen, osv. Flera av de deltagande aktörerna har
även fått större intresse och kunskap för klimatförändringar och dess konsekvenser för branschen via
projektet, och för vissa har kunskapen även kunnat användas som införsäljning och marknadsföring.
Även miljöfrågor relaterade till saltning av längdskidspår uppgavs i intervjuerna som betydelsefullt
och kunskapen om att saltning inte nödvändigtvis har särskilt stor miljöpåverkan (om man väljer rätt
typ av salt) som man ofta tror. På samma sätt har projektet, via den samhällsekonomiska analysen
om snöproduktion i Östersund, bidragit till att motbevisa den vanliga uppfattningen att snölagring
medför stor miljöpåverkan, vilket inte var fallet. Vår lärdom av detta är vikten av att vid kommande
satsningar inom snö hålla kvar fokus vid miljö- och klimatfrågor relaterat till snö i allt som görs och
inkludera perspektivet närhelst möjligt, både för branschens långsiktighet men även för att
deltagande aktörer är väldigt intresserade av frågorna, samt att det är nära sammankopplat med
lönsamhet för företag genom resurseffektivitet.
Tester
De mest framgångsrika aspekterna av de genomförda testerna i projektet bedömer vi är de
samverkansformer och dialoger som själva genomförandet gett upphov till mellan universitet,
anläggningar (både offentliga och privata) samt idrotten i form av Svenska Skidförbundet och
Skidskytteförbundet. Mest konkret nytta upplever vi att saltningstesterna gett för de
tävlingsarrangörer som varit knutna till projektet (Biathlon Events/Svenska Skidskytteförbundet,
Bruksvallarna), samt Svenska Skidförbundet. De tester som gjorts kring övertäckningsmaterial för
snölagring har varit efterfrågade från projektets deltagare och väckt stort engagemang och intresse i
Snögruppen, samt media och nationella aktörer, men har kanske i lägre omfattning redan under
projekttiden genererat konkreta resultat i form av ändringar av rutiner och investeringar hos
deltagande företag (se vidare reflektion kring detta nedan). För många aktörer har dessa tester i
varje fall bidragit till bekräftelse att deras övertäckningsrutiner med sågspån fortsatt är det bästa och
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att själva experimentera med byten till dukar inte skulle leda till ökad kvalitet för deras produkter
och tjänster. Testerna har även i stor mån bidragit till att regionen fått uppmärksamhet från
nationellt håll och bidragit till nationell positionering som kunskapsnod för snöfrågor. Den data som
testerna har samlat in, samt den kunskap som de gett upphov till är också viktiga underlag för
kommande satsningar inom snö, som nu kan användas vidare i kommande tester samt forskas vidare
på. Testernas genomförande har även gett viktiga underlag för vad som är möjligt att ta reda på, hur
man bäst designar testerna för att få önskvärd data samt vad som är relevant att undersöka vidare
för att företag och skidanläggningar ska kunna få mer konkret nytta av resultaten. Alla dessa
lärdomar tas vidare in i framtida tester kring snö som exempelvis planeras i kommande projekt.
Branschöverskridande kunskapsöverföring och samverkansmöjligheter
Projektets aktiviteter har gett upphov till idéer och förfrågningar om samverkansmöjligheter med
andra branscher som också arbetar med snö, men för andra ändamål än skidåkning. Exempel på
detta är kylanläggningar som nyttjar snölagring för kylning av fastigheter (som vid Sundsvalls sjukhus
och Gardemoens flygplats), mätningar och analyser av snö och is för vägbanor för trafik och biltester
(som LTU arbetar med) samt metoder för att samla eller distribuera snö (t.ex. med hjälp av vindskydd
och passager, där kompetens från järnväg och vägbanor kan vara av hjälp). Att betrakta snö som ett
material som flera branscher arbetar med för olika ändamål, och där det finns goda chanser för
synergieffekter är ett oväntat, om än intressant resultat av projektet som vi kommer jobba vidare
med efter projektets slut.
Arbetssätt
De arbetssätt och rutiner som använts i projektet upplever vi i många fall som framgångsrika, både
vad gäller ledning av aktiviteter och rutiner för administration och rapportering. Ända sedan
projektstart har ambitionen varit att ha en hög involvering och påverkansgrad från näring och idrott,
vilket format projektets aktiviteter och upplevs ha bidragit till att många aktörer anser att de fått ut
nytta av projektet. Arbetssättet med Snögruppen har varit en viktig pusselbit för att säkra projektets
relevans. Att vi värnat om att skapa och bibehålla kontakt med aktörer utanför regionen, genom
exempelvis studieresa, deltagande på konferenser och möten och varit öppna för samverkan med
andra projekt tror vi även varit en framgångsrik del i projektarbetet mot regionens positionering
inom snö (även om vi bedömer att en ännu högre grad av t.ex. internationell samverkan hade varit
bra, se senare punkt). Vi upplever även att vi lyckats kommunicera projektets aktiviteter på ett bra
sätt, där vi vid större händelser använt pressmeddelanden och i vissa fall tagit hjälp av
kommunikationsbyrå för att nå ut bredare med våra nyheter. Att samverka och nyttja andras kanaler
för informationsspridning, t.ex. SLAO, Skidförbundet och Mittuniversitetet har även gett goda
resultat.
Vad gäller rutiner kring redovisning och rapportering upplever vi att vi haft framgångsrika arbetssätt
kring att exempelvis skriva interna månadsvisa sammanfattningar, förtydliga större aktiviteter i
aktivitetsrapporter, samla länkar från medierapportering samt formulera avtal med leverantörer och
samarbetspartners. Kontakt med Tillväxtverket avseende lägesrapporteringar, rekvisitioner,
budgetändringar och liknande upplever vi även har fungerat bra.

Projektets brister och vad som kunde gjorts annorlunda
Fler rapporter och analyser inom kunskapsområdet
De rapporter och kunskapsunderlag vi tagit fram inom område 1 Tillgång till kunskap
(samhällsekonomiska analysen om snötillverkning, samt längdskidsportens anpassning och påverkan
från klimatförändringar) har varit uppskattade och har även bidragit till konkret nytta för projektets
aktörer som beslutsunderlag inför förändringar av exempelvis spåravgifter och investeringar. Vi
önskar att vi hade kunnat arbeta ännu mer med detta område och kunnat ta fram fler analyser och
rapporter relaterat till snö på andra teman, exempelvis prognos om framtida möjligheter för
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snöproduktion för skidanläggningar eller en vidareutveckling av den samhällsekonomiska analysen.
Projektets tid och resurser räckte dock inte till detta, men hade vi vetat detta tidigare i projektet
hade vi kanske kunnat omfördela i planering och budget för att möjliggöra det. Vi tar med oss denna
lärdom inför kommande projekt, där vi tror att planering och mer detaljerad budgetsättning för
denna typ av aktiviteter kan vara bra för att maximera vad vi får ut av tid och resurser.
Mer internationell samverkan
En ännu högre grad av internationell samverkan för projektet hade varit önskvärd, inte minst för att
kunna bygga vidare på ännu fler samarbeten efter projektets slut, samt ännu tydligare positionera
vår region som kunskapsnod för snö i ett internationellt perspektiv. Kontakter som hade kunnat
arbetas med om vi prioriterat tid och resurser annorlunda hade exempelvis kunnat vara FIS, samt
anläggningar och forskningsmiljöer utanför Europa. I Finland finns även en hög grad av erfarenhet
kring snölagring och snökvalitet, där vi exempelvis hade kunnat göra en studieresa om vi hade hunnit
längre med att göra research på finska anläggningar samt etablera kontakter. Internationell
samverkan inom frågor kopplade till innovation och forskning inom snö är viktiga frågor för Peak
Innovation som vi kommer jobba ännu mer aktivt med framöver, och där är de kontakter vi redan har
tack vare snöprojektet, som NTNU i Trondheim, Davos, LTU, Borås etc strategiskt viktiga för att
kunna koppla deras internationella kontakter mot vår region.
Mer konkret nytta från testresultat
Som nämnts tidigare har genomförandet av testerna i projektet gett värdefulla resultat i form av
engagemang, regional positionering, nya samarbetsformer, underlag för vidare tester och analyser
samt värdefull data. Vissa tester har i större utsträckning än andra resulterat i konkret kunskap som
används vidare av deltagande företag och som tydligt förbättrar deras produkter och tjänster. Det
hade förstås varit ännu bättre om själva testresultaten från exempelvis testerna på
övertäckningsmaterial för snölagring, samt sensormätningarna på Östersunds Skidstadion, hunnit lite
längre och i större omfattning redan under projektperioden tillämpats av deltagande företag i form
av förändringar i rutiner, nya investeringar eller liknande som gett bättre kvalitet eller lönsamhet.
Testerna, och den data som nu finns, kommer dock i hög grad användas vidare i kommande
snöprojekt hos oss samt hos våra samarbetspartners, tex MIUN, NTNU, LTU och Smart Textiles för
analys, och bedöms på sikt kunna generera mer konkret nytta för deltagande företag. Att vi inte nått
det i ännu högre utsträckning under projektperioden beror till stor del på att processerna är långa,
och testerna avslutades så sent som hösten 2017. Hade testerna kunnat genomföras på samma sätt
redan 2016, och resurserna hade räckt till eventuella uppföljningstester och mer analys under 2017,
bedömer vi att vi hade nått dit. Detta hade dock inte varit möjligt utifrån projektets aktivitetsplan där
man vid projektets början inte visste säkert vilka tester som skulle genomföras. Projektets aktiviteter
var planerade till att utformningen av tester skulle tas fram utifrån de möten och
kunskapsinhämtning som planlagts i projektets början, vilket gjorde att testerna inte kunde påbörjas
tidigare utan att först ha ett underlag för vad som skulle genomföras. De tester vi hunnit genomföra
har ändå genererat kunskap, intresse och uppslag för vidare tester som motiverar att arbeta vidare
med det i kommande projektsatsningar, där vi även tar med oss lärdomen om att testverksamhet
med fördel kan påbörjas tidigt i projektet och att gott om tid för analys, uppföljningstester samt
resultatspridning bör avsättas.
Fler tester
Att kunna genomföra fler tester med fler inriktningar hade även varit önskvärt, vilket även uttrycktes
av deltagarna i projektets uppföljningsintervjuer. Exempel på föreslagna inriktningar är vindens
påverkan på snön, metoder att digitalt mäta snödjup vid snöutläggning och preparering, tester på
hur man bäst preparerar utsatta delar av tävlingsbanor samt mer tester på snölagring (med faktorer
som solens påverkan, underlag på snölagringsplatsen, tjocklek på sågspån). Även kring saltning finns
flera utvecklingsområden, exempelvis frågor om vattning, där flera aktörer efterfrågar vidare tester. I
det ansökta Interregprojektet, med ansökt start i början på 2018, har vi planerat för en bredare
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forsknings- och testverksamhet där både tid och resurser avsatts för att kunna verkställa dessa
önskemål.
Jämställdhet och icke-diskriminering
Medan horisontellt kriterium relaterat till miljö och klimat varit framgångsrikt att arbeta med i
projektet har det upplevts som desto svårare att inkludera arbete kring jämställdhet och ickediskriminering i arbetet. I intervjuerna inför slutrapporteringen hade deltagarna svårt att härleda
huruvida de fått ökad medvetenhet eller kunskap om jämställdhet och icke-diskriminering från
projektet. Många arbetar dock själva aktivt med de frågorna och är engagerade i exempelvis
parasport och tillgänglighet samt arbetar för mer jämställda arbetslag. Vi har flera gånger under
projektets gång reflekterat över hur män och kvinnor ofta återfinns på olika typer av roller i relation
till snö. I själva snöhanteringen, med snölagring och pistning, återfinns många män, medan kvinnor
istället finns hos tävlingsarrangörer, förbund, akademi samt inom offentlig förvaltning. Konferensen
Hållbar Snöhantering i maj 2017 kan ses som ett exempel där jämställdhetsaspekten vad gäller
kvinnligt och manligt deltagande, i publik likväl som på scen, inte lyckats. En övervägande andel av
deltagarna och föreläsarna var män, och vi har i efterhand reflekterat kring vad vi kunde gjort för att
motverka detta. Bland experter och talespersoner relaterade till snö finns många kunniga kvinnor,
och några fler hade kunnat sökas upp som föreläsare. Bland de som arbetar mer praktiskt med snö,
de som på denna konferens kunde ses som målgrupp, är det dock en utmaning att nå fler kvinnor. Vi
tar i varje fall med oss dessa erfarenheter framöver i kommande projekt och hoppas kunna påverka
strukturerna genom att uppsöka en jämnare fördelning i deltagande, uppsöka kvinnliga experter och
talespersoner, osv.

Utfall indikatorer
Målvärden för projektets indikatorer
Företag som får stöd (annat stöd än ekonomiskt stöd): 20
Sysselsättningsökning i företag som får stöd: 5 st heltidstjänster
Ackumulerat utfall
Företag som får stöd (annat stöd än ekonomiskt stöd): 24
Sysselsättningsökning i företag som får stöd: 3 st heltidstjänster (2 män, 1 kvinna)
Kommentarer:
Avseende sysselsättningsökning baseras siffrorna på de företag vi genomfört med olika aktörer
relaterade till projektet. Sysselsättningsökningen baseras även på anställda inom projektet som finns
kvar när projektet upphör.
I tillägg uppskattar en deltagare (offentlig aktör) att projektet medfört en sysselsättningsökning för
dem på 0,5 heltidstjänster (män), men då de inte är ett företag har vi inte räknat med dem i
rapporteringen.
Målvärden har således uppnåtts för företag som får stöd, men inte för sysselsättningsökningen. Vår
lärdom av detta är att ökning av sysselsättning som kan härledas till företags deltagande i projekt är
svårt att uppnå under projekttiden. Flera av de intervjuade företagen uppgav att en större
sysselsättningsökning som kan härledas projektet kan komma att bli på längre sikt efter projektets
slut. Ett par av företagen uppgav även att projektet bidragit till insikt om att det behövs anställas fler,
eftersom projektet exempelvis medfört möjlighet att jämföra sig med andra anläggningar. Flera
företag hade även svårt att göra en sådan uppskattning, vilket gör att indikatorutfallet är svårt att
mäta samt påverkar talens reliabilitet och jämförbarhet med andra projekt.
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Avseende företag som får stöd har bara företag som på ett mer aktivt sätt deltagit i projektet räknats
med. Företag som deltagit på någon enstaka konferens eller seminarium, tagit del av rapporter eller
liknande har inte inkluderats.

Efter projektslutet
De aspekter som ovan beskrivits som projektets mest framgångsrika delar, samt lärdomar av vad som
kunde ha gjorts ännu bättre, utgör en viktig bas att bygga vidare kommande insatser och projekt
inom snö kring.
Peak Region har parallellt med projektet SNÖ drivit plattformen Peak Innovation, som bygger på
utveckling av regionens smarta specialisering kring turism, sport och friluftsliv relaterat till forskning
och innovation och som bl.a. finansieras av statliga Vinnova. Från och med 2018 ingår ”Snö som
resurs - Innovation för ökad tillgång till snö” som ett av tre fokusområden för Peak Innovations
verksamhet. Detta bör ses som ett direkt resultat av projektet, då de perspektiv och möjligheter som
projektet medfört för Peak Innovations fokusbranscher i regionen, samt de fortsatta behoven som
projektet synliggjort ligger till grund för beslutet att nu inkludera det som eget område inom Peak
Innovation. Detta steg möjliggör att vi på både regionalt och nationellt uppdrag kan bygga vidare på
projektets resultat, och växla upp nationella medel mot olika utvecklingsprojekt inom snö. Peak
Innovation har även sedan 2018 en ännu närmre samverkan med Mittuniversitetet och snö kommer
därmed integreras tydligare hos framför allt forskningsmiljön Sports Tech Research Centre.
Under 2017 genomförde Peak Region förstudien Hållbar snöhantering tillsammans med NTNU SIAT i
Trondheim. Genom det framgångsrika samarbetet som uppstod under snöprojektet påbörjades
diskussion om att kunna fördjupa arbetet med forskning och innovation inom snö i ett gränsregionalt
Interregprojekt, där förstudien var ett första steg för att skapa ett underlag för ansökan. Ett antal
aktörer på både norsk och svensk sida intervjuades under förstudietiden, och i januari 2018
lämnades en gemensam ansökan in till Interreg för projektet SNÖRIK – Snöforskning og innovasjon
over riksgrensen, med NTNU SIAT som norsk projektägare och Peak Region på svensk sida med
Mittuniversitetet som medsökande. Förstudien påvisade ett behov av att fördjupa inriktningen mot
forskning och innovation för att kraftsamla kring det gränsregionala innovationssystemet, koppla
samman NTNU och Mittuniversitetet samt de företag och testmiljöer som finns på båda sidor
gränsen. I projektet kommer flera resultat från föregående snöprojekt ligga till grund, exempelvis
testresultat och data, det regionala klustret kring snöfrågor i Jämtland Härjedalen som kontaktyta
mot anläggningar och företag, nationella och internationella samarbetspartners (exempelvis Svenska
Skidförbundet, SLAO och Svenska Skidskytteförbundet) samt nationella och internationella
forskningsmiljöer (SLF Davos och LTU). De branschöverskridande möjligheterna för kunskapsutbyteoch utveckling är även en viktig del i projektet. Vi kommer även arbeta vidare för att skapa en
samverkansform mellan forskningsmiljöerna MIUN, NTNU och LTU inom snö, för att kunna arbeta
mer effektivt med kunskapsutveckling och positionering internationellt och kunna ta sig an
gemensamma forskningsprojekt och samarbeten mot näringen. Dialog om denna samverkansform,
som kan komma att bli ett nätverksbaserat snöinstitut eller snöcenter, har redan påbörjats med Peak
Innovation i koordinerande roll.
Under projektets senare del har allt fler förfrågningar från nationellt håll kring snö riktats mot Peak
Region och Peak Innovation. Förfrågningarna har exempelvis handlat om att få ta del av testresultat
från projektet, samt kunskap om snölagring och klimatförändringar. Att dessa förfrågningar riktas till
oss ser vi som ett gott resultat, där man ser vår region som en kunskapsnod för dessa frågor, och
Peak Region och projektets personal som en kunskapsbas och kontaktyta vidare till regionens
experter. Förfrågningar som handlar om att ta del av metoder och kompetens kring exempelvis
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snölagring och snökvalitet riktas även fortsatt direkt till regionens anläggningar och företag, vilket vi
delvis bedömer kan härledas till projektet. Denna position tar vi, tillsammans med våra
samarbetspartners, vara på och vidareutvecklar genom exempelvis projektet SNÖRIK.
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