
 

 
Sensormätningar Östersunds snölager  
Genomförande:  
Under 2017 så genomfördes en rad mätningar och analyser av snölagringen i Östersund i 
syfte att bättre förstå processerna runt snölagring för att kunna optimera och göra processen 
mer kostnadseffektiv. För att samla in klimatdata så placerades en väderstation på 
snölagringsplatsen för att kunna mäta temperatur, luftfuktighet, vind och nederbörd, 
dessutom hämtades solinstrålningsdata från Jämtkrafts mätstation bara någon kilometer 
bort. Utöver klimatdata så placerade 8 st temperatursensorer i snöhögen och i täckmaterialet 
för att logga temperaturen under produktion- och snölagringsperioden. Drönarmätningar 
utfördes av företaget Mapix vid 7 tillfällen 28/4, 3/6, 11/7, 22/8 13/10 mätes högarna med 
sågspån på och den 20/10 och 8/11 så mättes högarna utan sågspån. Vid de tre första 
mätningarna användes ett drönarflygplan av märket eBee med en Sony WX kamera, medan 
på de 4 sista mätningarna användes en drönarkopter av märket Phantom 3 professional. 
Drönarkoptern visade sig ha mindre mätfel ca 250 m3 mot 500 m3 för flygplanet.  I början och 
i slutet av snölagringsperioden så togs stickprover av snön ut med en borrkärnsborr för att 
kunna mäta snöns densitet, snökristallernas kornstorlek och definiera snöns kvalitet. Detta 
gjordes innan sågspånen applicerades på snöhögen och efter sågspånet hade tagits av 
snöhögarna samt när snön grävdes ut för att kunna ta prover på olika djup. Tyvärr visade det 
sig inte möjligt att dokumentera olika produktions förhållanden och relatera dem till specifika 
platser i snöhögen då det upptäcktes att snön blandade sig för mycket samt att det inte gick 
att dokumentera den exakta positionen och riktningen på snökanonen som man först trodde. 
Dock kunde snökvaliten undersökas och jämföras mellan den del av ena snöhögen som 
bestod av två-årig lagrad snö och den resterande snö som lagrats ett år. 
 



 

 
Figur 1: Visar vart snölagringsplatsen är belagd i förhållande till skidstadion. Norr är uppåt i bilden.  

 
Figur 2: Visar vilken hög som namngetts hög 1 och hög 2. Till vänster om hög 1 går Litsvägen och där 
ligger Östersunds Arena för referens.  
 



 

 
Figur 3: Visar positionerna för de 8 temperatur sensorerna som placeras i hög 2. Sensor 1 placerades 
vid backen mitt i högen och täcktes sedan av producerad snö, sensor 2 placerade sedan efter att 
halva högen hade blivit producerad således mitt i snöhögen och sensor 3 placerades i snön på 
toppen av högen ca 1 m ner i snön. Sensor 4 placerades på kanten av toppen av högen på 15 cm 
djup ner i snön, medan sensor 5 placerades i sågspånet 10 cm ovan snön, och sensor 6 placerades 
50 cm från snö och 25 cm under ytan på sågspånet, sågspånsdjupet mättes upp till 75 cm. Sensor 7 
placerades i sluttning på snön på 15 cm djup, medans sensor 8 placerades i sågspånet 10 cm ovan 
snön och 30 cm nedanför ytan av sågspånet, sågspånet mätt 40 cm på denna position.  
 

 
Figur 4: Position för snökörnsprover, 1.1-1.3 tagna på våren och 2.1-2.18 tagna på hösten. För djup 
på proverna se tabell 1. 



 

Resultat:  
 
Det man kan se från Tabell 1 är att två stora högar med snö har lagrats över sommaren och 
där hög 1 är något större än hög 2 (29500 m3 mot 24000 m3). Vid slutet av perioden och efter 
sågspånet hade tagit bort så hade volymen minskat till ca 25000 m3 och 21000 m3 en skillnad 
på 7000 m3 eller knappt 14%. Förändringen innan sågspånet avlägsnades var bara 10% för 
hög 1 och 11.5% för hög 2. Om man undersöker förändring över tidsperioden ser man att i 
början verkar högarna ha ökat i volym. Dock kan denna ökning vara inom mätfelet. Det går 
nog att konkludera att det åtminstone inte skedde någon volymminskning under första 
perioden 28/4 till 3/6 vilket också temperatursensorerna (figur 9 och 10) tyder på. Därefter är 
volymförändring klart störst under nästföljande period 3/6 - 11/7 medan volymförändringen 
avtar under det två följande perioderna.  
 
Värden saknas för 11/7/2017 för hög 1 på grund av tekniska problem. Den 13/10/2017 så 
gjordes den sista mätningen med sågspån på högarna varpå hög 2 avtäcktes och mättes 
utan snö den 20/10/2017 varpå den sedan lades ut på skidspåren. Hög 1 avtäcktes ca 2 
veckor senare och mättes utan spån den 8/11/2017. När mätningen gjordes hade 
utläggningen börjat av snön från hög 1 och en liten bit av högen saknades. Med hjälp av 
drönarbilderna så räknades det ut att denna bit var uppskattningsvis 460 m3. Jämför man 
hög 1 och 2 under den sista perioden så försvann betydlig mer av hög 1 under denna 
perioden än hög 2. Om detta beror på att hög 1 var utsatt för väder och vind två veckor 
längre (dock under en period då avsmältningen är relativt låg) eller om det beror på en 
underskattning av den redan bortforslade snön, eller en kombination av dessa. 
 

  
  
  
  
  
  
Hög 1 

Volym 
sågspån 
(m3) 

Fel 
marginal  
(m3) 

Volym 
snö 
(m3) 

För- 
ändring 
volym 
sedan 
start 
(m3) 

För- 
ändring 
snövolym 
sedan 
senaste 
mätningen  
(m3) 

För- 
ändring 
snövolym i 
procent 
sedan start 
(%) 

Procentuell 
förändring 
snövolym 
per dag 
sedan förra 
mätningen 
(%) 

2017-04-28 35627 534 29485 - - - - 

2017-06-03 36198 545 30056 571 571 1.94 0.05 

2017-07-11 - - - - - - - 

2017-08-22 33098 287 26956 −2529 −3100 −8.58 −0.13 

2017-10-13 32696 286 26554 −2931 −402 −9.94 −0.03 

2017-11-08 - 230 25302* −4183* −1252* −14.19* - 

        

Hög 2        

2017-04-28 28587 482 24044 - - - - 

2017-06-03 28810 465 24267 223 223 0.93   0.03 

2017-07-11 27262 485 22719 −1325 −1548 −5.51 −0.17 



 

2017-08-22 26531 264 21988 −2056 −731 −8.55 −0.08 

2017-10-13 25833 263 21290 −2754 −698 −11.45 −0.06 

2017-10-20 - 242 20842 −3202 −448 −13.32 - 

Tabell 1: Visar förändringen i snövolym över tid baserade på ortografiska bilder tagna med drönare. 
Värden som är markerade med * indikerar att det finns en lite osäkerhet kring beräkningen av 
värdena.  
 
Solinstrålningen var som högst i mitten/slutet av maj till början av juni sedan gick den ner lite 
i mitten av juni medan den gick upp igen och var relativt hög i början till mitten av Juni. 
Sedan avtar den ganska stadig tills slutet av september då den är nästintill obefintlig.  
 

 
Figur 5: Visar solinstråling per dag från Jämtkrafts mätstation i centrala Östersund ca 2 km från 
snölagret.  
 
Med hjälp av drönarmätningarna av snöhögarna kan man räkna ut var förändringen i höjd 
sker på snöhögarna. I den första bilden i figur 6 som avser skillnaden mellan den 28/4 och 
3/6 så ser man en höjdförändring på toppen och på de nedre delarna av snöhögarna. Medan 
kanterna på snöhögen inte har minska och i vissa fall ökat i höjd. Tendensen är densamma 
för de två följande perioderna 3/6-22/8 och 22/9-13/10 men i slutet så syns en minskning i 
stort sett på hela snöhögen. Det syns speciellt på hög 2 att förändringen inte är helt jämn 
utan att det har bildats små gropar där förändringen har varit större en på andra ställen. 
Detta fenomen blir särskilt tydligt om man undersöker förändringen på hela perioden då det 
var sågspån på högarna 28/4-13/10 som man kan se i figur 8. Det ser ut som förändringen 
är större på hög 2 än hög 1 vilket även tabell 1 indikerar. Den sista bilden i figur 7 visar 
skillnaden mellan de sågspåns beklädda snöhögarna den 13/10 och när högarna var 
avtäckta med sågspån, den 20/10 för hög 2 och den 8/11 för hög 1. Det man kan utläsa av 
denna förändring är dels hur tjockt var sågspånet på olika positioner och även hur mycket 
snö försvinner i avtäckning processen och följer med sågspånet. Utöver detta så 



 

punktmättes tjockleken på sågspånet på totalt 128 punkter (figur 6) och sedan användes yt 
arean på sågspånshögen för att räckna ut sågspånets volym, denna metod har visats sig 
stämma överens bra med den faktiska volymen sågspån vid mätningar av SIAT/NTNU på 
Grånåsens skidstadion. Med hjälp av att räkna bort den manuellt uträknade 
sågspånsvolymen från volym skillnaden mellan det två drönarmätningarna innan och efter 
sågspånet avlägsnades kan man uppskatta mängden snö som försvinner i hanteringen av 
sågspånet. Från tabell 1 kan man se att det är -1252 m3 eller 4.25 procentenheter för hög 1 
och -448 m3 1.87 procentenheter för hög 2. Då hög 1 har större yta bör svinnet av snö vara 
något högre där men troligtvis är den total volymen snö något underskatta på hög 1 vid 
mätningen den 20/11 trots att man har försökt att beräkna den redan uttagna biten snö. 
Detta leder då till att tappet snö vid sågspånsavtäclningen ser högre ut än det nog är. De går 
också att se från figur 6 och 7 att sågspånstjockledken är större på kanterna än på toppen 
av högen.  

 
Figur 6: Visar sågspånets tjocklek på total 128 punkter. medel tjockleken för hög 1 var 66 cm och för 
hög 2 55.5 cm.  



 

 
Figur 7: Visar höjdförändringen mellan olika mätningar. I den övre vänstra bilden så visas 
förändringen mellan perioden 28/04/2017 och 03/06/2017, i den övre högra bilden visas förändringen 
mellan perioden 03/06/2017 och 22/08/2017, i den nedre vänstra bilden visas förändringen mellan 



 

perioden 22/08/2017 och 13/10/2017 och slutligen i den nedre högra bilden visas förändringen mellan 
perioden 13/10/2017 och 20/10/2017 för den högra bilden och 08/11/2017 för den vänstra bilden. 
Förändringen i dessa bilder visar skillnaden med och utan sågspån som tog bort under denna period.  
 

 
 
Figur 8: Visar höjdförändringen mellan den första mätningen (28/04/2017) och den sista mätningen 
(13//10/2017) med sågspånsbeklädda snöhögar.  
 
Det man kan se av temperatursensorerna placerade på olika ställen i både snön och 
sågspånet i hög 2 är att snötemperaturen varierar väldigt lite. Snö temperaturen ligger vid 0 
grader på samtliga mätpositioner i högen och detta gjorde det redan från produktionsfasen. 
Det man kan se är att sågspånet inte blir uppvärmt förens i maj-juni Den 3:e maj börjar 



 

sågspånet på sensor 6 att värmas upp 25 cm nedan ytan. Den 13:e maj så börjar sensor 8 
att vissa plusgrader 40 cm nedan ytan och 10 cm ovan snön på sidan av snöhögen. Och 
den 8:e juni börjar sensor 5 att visa plusgrader 65 cm nedan ytan och 10 cm ovan snön på 
toppen av snöhögen. Därefter kan man se är att temperaturen i sågspånet följer 
temperaturen i luften med en viss fördröjning. Det är tydligare i de ytligare lagrena av 
sågspån än i det djupare där temperaturen inte ändrar sig speciellt mycket från dag till dag. 
På grund av tekniska problem så saknas data från Juli då datan inte överfördes automatisk 
under denna period. Datan finns att hämta manuellt från PLCn och kommer att göras av 
leverantören inom en snar framtid.  

 
Figur 9: Visar lufttemperatur och temperatur på de utplacerade temperatursensorerna i snöhög 2 
april-juni. 

 



 

Figur 10: Visar lufttemperatur och på temperatur på de utplacerade temperatursensorerna i 
snöhög 2 aug- sep. 
 
 
Tabell 2 och 3 visar det olika snökärnsproverna och dess densitet. På våren den 30/3 innan 
högarna täcktes togs tre prover på hög 1 och densiteten mättes för dels hela rörcylindern 
och eftersom snökärnan gärna föll sönder i mindre bitar mättes även densiteten på den 
nedersta biten. Av mätningarna den 30/3 så kan man utläsa att proverna hade en densitet 
på runt eller strax över 600 kg/m3 medan den nedersta bit av snökärnan hade något lägre 
densitet. Värt att notera är att snöhögarna hade jämnats och tryckts släta med pistmaskin. 
Om man kollar på resultaten från höstens mätningar ser man att densiteten är liknande på 
ytan av hög 1 jämfört med mätningen på våren medan den är något lägre på ytan av hög 2 
jämfört med hög 1. Kollar man resultaten från tabell 3 så ser man att densiteten på högarna 
generellt blir högre desto djupare i snöhögen man kommer, med undantag av ytan på hög 1. 
Kornstorleken mättes på snö proverna och var ca 1 mm på proverna från 30/3 medan det 
var mellan 2-3 mm stora från proverna tagna på hösten. Prov 2:17 och 2:18 togs på en del 
av högen som hade sparats två år, här var kornstorleken ännu större 2-5 mm och snön hade 
många partier av ren is. Grävaren rapporterade att det märktes tydligt var gränsen mellan 
den 1 åriga och den 2 åriga snön gick och den upplevdes mycket isigare, svårare och mer 
tidskrävande att sönderdela i mindre delar innan den kördes ut på spåret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hög 
Mätnin

g ID Datum 

längd 
snökärna 

i borr 
(cm) 

vikt snö 
utan 
borr 
(g) 

Densitet 
kg/m3 

längd nedre 
bit snökärna 

(cm) 

vikt bit av 
snökärna 

(g) 
Densitet 
kg/m3 

1 1.1 30/3/2017 61,5 1327 594 - - - 

1 1.2 30/3/2017 67 1477 607 11,6 232 551 

1 1.3 30/3/2017 67 1530 629 14,5 310 589 

1 2.8 7/11/2017 64 1374 591 25 517 569 

1 2.9 7/11/2017 67 1479 608 14 292 574 

1 2:12 14/11/2017 55 1142 572 21 385 505 

1 2:13 14/11/2017 65 1416 600 28,5 588 568 

1 2:14 14/11/2017 60 1066 489 9 161 493 



 

1 2:15 14/11/2017 65 1382 585 21 421 552 

1 2:16 14/11/2017 67 1482 609 29,5 630 588 

1 2:17 16/11/2017 58 1193 566 11,5 232 555 

1 2:18 16/11/2017 62,5 1304 574 20,5 413 555 

2 2.1 23/10/2017 60,5 1212 552 31 587 521 

2 2.2a 23/10/2017 40 721 496 8,5 156 505 

2 2.2b 23/10/2017 65 1153 488 17 333 539 

2 2.3 23/10/2017 56 1230 605 18 365 558 

2 2.4 23/10/2017 67 1499 616 12 234 537 

2 2.5 23/10/2017 64,5 1290 551 23 400 479 

2 2.6 23/10/2017 67 1377 566 11 191 478 

2 2.7 23/10/2017 67 1368 562 34,5 641 512 

2 02.10 7/11/2017 67 1504 618 41 883 593 

2 02.11 7/11/2017 66 1382 577 - - - 
Tabell 2: Visar längd vikt och densitet på snökärnsproverna tagna med en 67 cm lång kärnborr. Ljus 
blått indikerar prover tagna från ytan, mellan blått indikerar prover tagna 2-4m ner under ytan och 
mörkt blått indikerar prover tagna i botten av snöhögarna.  
 
 
 
 
 
 
 

Hög 
Tidpunkt 
mätning 

Djup 
mätning 

Medeldensitet 
snökärna hel 

Medeldensitet snökärna 
botten bit 

1 Vår Ytan 610 570 

1 Höst Ytan 599 572 

1 Höst Mitten 553 526 

1 Höst Botten 594 576 

2 Höst Ytan 536 506 

2 Höst Mitten 596 537 

2 Höst Botten 611 576 

1 & 2 Höst Ytan 552 522 

1 & 2 Höst Mitten 568 528 



 

1 & 2 Höst Botten 601 572 

Tabell 3: visar medeldensitet för snöprover för hela snökärnan i borren och för den nedersta 
sammansatta biten.  
 

Analys och tillämpning av resultat:  
 
Resultaten av snölagringsdatan visar att relativt lite snö försvann under snölagringsperioden. Total en 
11% volymminskning under smälltperioden och 14% om man räknar in den snön som försvinner när 
sågspånet tas bort. Att kunna mäta hur mycket snö som försvinner vid borttagandet av sågspånet är 
också av intresse om man ska evaluera andra täckmaterial för snölagring som tex dukar där i stort 
sett ingen snö försvinner bort med täckmaterialet.Det var tydligt att ingen minskning av högarna 
skedde under den första perioden i maj utan i stället så uppmättes en ökning av högarna dock inom 
storleken på mätfelet. Värmeexpansion av täckmaterialet kan troligen leda till en liten volymökning 
men troligen så bör den utjämnas av de snö och isklumpar som observerades i täckmaterialet som 
bör leda till en minskning i volymen på täckmterialet eftersom de smälter. Om man studerar 
differential mätningarna så kan man se att det bildats kratrar i sågspånet på vissa ställen på 
sågspånshögarna. Detta observerades också på plats och togs kort på, se bild 2 och 3. En trolig 
orsak till kraterbildningarna skulle kunna vara is och snö i sågspånet som när de smälter så bildas 
kratrar som med nederbörd förstärks. Kratrarna fortsatte upp till en meter ner i snön.  Möjligen att 
detta fenomen även bidrar till att den största volymförändringen skedde i period två från 3/6 till 11/7. 
Eftersom det dröjer lång tid innan det börjar bli plusgrader i sågspånet, inte förens i början av juni 
börjar hela lagret att värmas upp. Detta visar att det finns en stor tröghet i system och att ingen 
smältning i snön kan ske förens hela täckmaterialet har värmts upp. Det man kan läsa av ytterligare 
från drönarmätningarna är att den största volymförändringen av snöhögarna sker på toppen av 
snöhögarna, om det beror på att det smälter mest där eller om det är så att det är mest volym som 
kan smälta och sjunka ihop där och att det därför syns bättre där är svårt att avgöra, men det tyder på 
det senare då hela snöhögen har homogen temperatur och smälter som en enhet. Det var tydligt att 
lagret med sågspån var tunnare på toppen av högen än på kanterna i slutet av snölagringsperioden. 
Vilket troligen har att göra med att erosion och tyngdlagen transporterar och trycker ner sågspånet 
längs kanterna. Så att lägga extra tjockt med sågspån på toppen av snöhögen borde vara fördelaktigt 
för att få en mer jämn fördelning av sågspånet i slutet av perioden. När den saknade klimat- och 
senordatan blir tillgänglig och kan analyseras kan man börja utvärdera vilka klimatiska faktorer som 
gjorde att storst volymförändring skedde mellan den 3/6 och den 11/7 och där det sedan blev mindre 
volymförändring eftersom, och inte som i Bruksvallarna där man observerade den näst största 
volymförändringen i den sista perioden.  
 
Det man dock kunde se från temperatursensorerna är att snö temperaturen är väldigt konstant runt 
noll grader. Här trodde man att eftersom snö gärna producerades om möjligt när det är -8 grader eller 
kallare så skulle snön också ha en temperatur på flera minusgrader när den produceras och att det 
därför borde vara bra att kunna täcka högen så tidigt som möjligt på året när det fortfarande är kallt 
ute för att bevara kylan i snön. Mätningarna visade att snötemperaturen var nollgradig eller strax 
under nollgradigt under hela tillverknings perioden vilket tyder på att bara för att det är minus tio 
grader ute så blir inte den tillverkade snön det. En förklaring är att tillverkad snö oftas inte hinner frysa 
helt utan att vattendroppen fryser utifrån och in och oftas är något flytande i mitten när den tar i 
marken. Produceras snön på hög så blir det relativt stora volymer med vatten som inte hinner frysa, 
vilket gör att detta vatten tar energi från den närliggande snön för att frysa och höjer temperaturen på 
snön. En del av detta vatten dränerar även igenom snöhögen och smälter och värmer snön på sin väg 
ner. För att minska mängden vatten som inte fryst i snöhögen kan man ställa in snökanonerna på att 
producera torrare snö och man kan även låta snökanonerna röra sig ett par grader i sidled under 



 

produktion vilket gör att det tar längre tid innan snön landar på exakt samma ställe igen vilket leder till 
längre tid för den nyligen producerade snön att frysa till. Detta är något man redan praktiserar på 
Östersunds skidstadion men man bör försöka se om man kan optimera detta ytterligare. 
 
Av snökärnsproverna kan man se att densiteten på proverna med snö tagna på våren på hög 1 var 
relativt höga runt 600 kg/m3 densitet vid ytan. Densiteten var liknande på hög 1 på hösten med något 
lägre densiteten på snö proverna tagna på en mitten höjd i högen medan snön vid botten av högen 
hade liknande densitet som vid ytan. Det förväntade resultatet hade varit att densiteten skulle ha ökat 
ju längre ner i snöhögen man kommer. Medan man förväntar sig att densiteten är relativt konstant i 
snön på våren och att man på så sätt skulle ha kunnat räknat ut vilken grad av förtätning som 
snöhögen blivit utsatt för, vilket skulle kunna förklara en del av volymförändringen. Nu ser det snarare 
ut som att snöhögen skulle ha tappat i densitet under perioden vilket troligen inte är fallet. När 
snöhögarna har producerats klart så formas de med pistmaskiner och eller grävskopor för att få en så 
slät form som möjligt, dessutom på så pass stora högar som i Östersund så behöver en grävmaskin 
åka uppe på högen för att kunna fördela ut sågspånet. Därför har troligen ytan på snöhögen 
komprimerats av allt tryck från dessa tunga maskiner, en tes som stärks om man undersöker 
snöproverna i detalj, då de hade högst densitet i de översta delarna och minskade i den nedre delen 
av provet. För att få en mer korrekt bild av densiteten i början av snölagringsperioden bör man ta 
proverna något djupare än vid ytan, dock blir det mer komplicerat eftersom man inte vill gräva upp 
den tillrättalagda snöhögen med en grävmaskin. Om man jämför densiteten på snön mellan hög 1 och 
2 så ser man att densitet på snön är mycket lägre på ytan för hög 2 än för hög 1, medan densiteten är 
liknande eller något högre i mitten och botten proverna på hög 2 jämfört med hög 1. En förklaring 
skulle kunna vara att snön på hög 2 inte blev lika tilltryckt som på hög 1 eller att det något tunnare 
sågspånslagret gjorde att ytskiktet på snön på hög 2 smälte och luckrades upp något mer. Proverna 
2.17 och 2.18 togs på den del av hög 1 som hade blivit över från året innan dvs den snön hade 
lagrats under två somrar. Detta är så vitt vi vet den första lagringen av snö för skidåkning som skett 
under två år och gav en intressant möjlighet att studera snökvalitet mm. Densitet mätningen på dessa 
två prover var liknande som från de andra proverna tagna på den 1-åriga snön. Men det var stor 
skillnad på kornstorlek. Prov 2.17 och 2.18 hade synbart större kornstorlek på mellan 2-5 mm medan 
på den 1-åriga snön var den mellan 2-3 mm. Det var också fler bitar och sjok av ren is i den 2-åriga 
snön. Grävaren som grävde ut snön när den skulle läggas ut på skidspåret uppgav att den 2-åriga 
snön var mycket mer svårbearbetad och satt hårdare ihop i klumpar och man fick jobba mer med att 
sönderdela den. Dock kan man inte se på drönarmätningarna att det skulle ha smält mer på den 
2-åriga snön än den 1-åriga snön. Så för att sammanfatta så går det bra att spara snön i två år och 
man tappar inte mer snö än om det hade varit nyproducerad. Dock får man en något försämrad 
snökvalitet med större kornstorlek och fler bitar av ren is, vilket troligen skulle generera mer sockrig 
snö än 1-årig lagrad snö. Dessutom så får man räkna med något längre tid för att bearbeta snön.  
 
Det som inte syns i dessa uträkningar är att man tappar en hel del snö i botten av snöhögarna som 
blir till ett islager som inte går att använda, detta islager mättes och uppskattades upp till ca 0.5 m 
tjockt. Med en bottenarea på 8904 m2 och 7827 m2 på de respektive högarna så innebär det 
((8904+7827)*0.5) 8366 m3 med oanvändbar is, vilket är mer än volymförändringen på 7400 m3 snö 
som uppmättes. Att mäta mängden is mer noggrant med drönarmätning skulle vara viktiga steg för att 
kunna förstå bättre varför det bildas is i botten av högen och om man kan minska den isbildningen. 
Detta skulle leda till att man får ut mer av den snö man lagrar och man slipper lägga tid på att fräsa 
bort isen med maskiner.  
 
En intressant observation av de temperatursensorern som placerades i ytan 15 cm ner i snö var att 
när det togs upp i slutet av testet så var de fortfarande på samma djup i snön. Detta tyder på att 
snöhögen inte smälter från ytan och inåt utan att snön smälter jämnt fördelat på hela kolumnen snö. 
Troligen så avger snökristallerna kyla till varandra eftersom temperaturen ökar på vissa ställen, vilket 



 

gör att snöhögen har en stabil och enformig temperatur. Detta observerades inte i testerna i 
Bruksvallarna på högarna täckta med textiler, där kunde man se att det smälte från ytan på vissa 
ställen. Detta kanske beror på att yttemperatur är högre på snön täckt med en textil än sågspån, men 
även till viss del att snöhögarnas totala volym var mycket mindre.  
 
De stora mängder data som är insamlat i Östersund och Bruksvallarna kommer att analyseras 
ytterligare utanför detta Snöprojektet i samarbete med Sports Tech research center och SIAT/NTNU. 
Datan kan då också jämföras med ytterligare snölagringsdata insamlad av NTNU, vilket kommer leda 
till fler slutsatser och praktiska tillämpningar på snölagring som både kan leda till effektivare processer 
och förbättrad kvalite för anläggningar.  

 
Bild 1: Visar toppen på hög 1, plan utan några stora gropar.  



 

 
Bild 2: Toppen på hög 2, gropig och sprickig i jämförelse med hög 1.  

 
Bild 3: visar groparna/kratrarna som bildats på hög 2.  
 



 

 
Bild 4: Kratrarna fyllda med sågspån efter borttagningen av sågspån.  

Bild 5: Visar djupet på en krater på hög 2.



 

Bild 6: Snökärnsborren som användes och uttagen snökärna.

 
Bild 7: Genomskärning av hög 1 visar kvaliteten på den 1-åriga snön.



 

Bild 8: Genomskärning av snön på hög 1, visar kvaliteten på den tvååriga snö som var mycket mer 
isigare. 



 

Bild 9: Visar montage av temperatur sensorerna.



 

Bild 10: Visar sockeln av is som bildats under snöhögarna.  
 


