
 

Resultatrapport: Fälttester Bruksvallarna övertäckningsmaterial 
snölagring  

Tidplan: 
Planering och förberedelser: 2016-10-01 - 2017-03-31 
Installation av testerna: 2017-04-01 - 2017-05-31 
Testperiod: april 2017 - okt 2017 
Sammanställning och spridning av resultat: okt-dec 2017 

Plats: 
Bruksvallarnas snölagringsplats 

Syfte: 
Insatsen genomförs i syfte att uppnå projektets delmål om att deltagande företag ska förbättra 
kvaliteten på sina befintliga och nya produkter/tjänster genom genomförande av tester baserade på 
kunskap och gemensamma erfarenheter. Inom snölagring finns kunskapsluckor att fylla, och studiens 
resultat är viktiga för de vintersportanläggningar som vill effektivisera sin snölagring för att kunna öka 
sina konkurrensfördelar och lönsamhet med tidig skidsäsong. 

Bakgrund: 
Pilottester på övertäckningsmaterial för snölagringshögar genomfördes tidigare i projektet i 
laborationsmiljö på Mittuniversitetet, se separat aktivitetsrapport. Fälttesterna i Bruksvallarna utgår 
från och bygger vidare på resultaten från de tidigare testerna. 

Genomförande: 
Tre mindre (ca 600-900 m3) snöhögar producerades och formades av BRA Fjäll i Bruksvallarna 
bredvid deras egen stora snöhög på deras snölagringsplats. Hög 1 (se bild nedan) täcktes samtidigt 
(under mars) och med samma sågspån som användes på den stora högen, med en beordrad tjocklek 
på 40cm. Hög 2 täcktes med två lager geotextil av modell Coverice 500 från företaget Geosynthia. 
Hög 3 täcks av en kombination av två dukar, den ena är en två cm tjock distansväv (varptrikå spacer 
av polyester). Ovanpå distansväven las en trelagers laminat, yttertyg av vattenavvisande polyester 
väfttrikå, Hydrofilt PU membran (vattentätt men ångpermeabelt) i mitten och en insida av ruggad 
polyester fleece. Denna kombination av dukar valdes efter resultaten i laborationstesterna samt i 
samråd med Smart Textiles i Borås. Smart Textiles har, genom sin expertis kring textilier, föreslagit 
duktyper till projektet samt ordnat med inköp och frakt av dessa, enligt samarbetsavtal. 
 
Högarna mättes för första gången in den 27/4 med drönare av SIAT NTNU som genomförde 
drönamätningarna på uppdrag av projektet. Enligt drönarmätningarna hade Hög 1 vid starten av testet 
en snövolym på 891 m3, hög 2, 665 m3 och hög 3, 628 m3. Den stora högen med snö mättes också 
och hade en volym på 21631 m3 snö. Hög 1 hade en tjocklek på sågspånet på 52 cm medan den 
stora högen hade en tjocklek på 35 cm. Den 28/4 täcktes hög 2 med två lager av geotextilen, dock 
kunde inte hög 3 täckas då yttertyget inte häftade ihop med kardborreremsorna och kunde således 
inte sammanfogas. Den 12 maj hade en ny lösning tagits fram för sammanfogningen av textilen på 
hög 3 och den handsvetsades ihop till två stora bitar som placerades omlott ovanpå distansväven. 
När nästa drönarmätning genomfördes den 15 maj var volymen på högarna 854 m3, 642 m3 samt 
470 m3 på hög 1,2 och 3 respektive. Små förändringar på hög 1 och 2 medan hög 3 som varit otäckt 
under stora delar av perioden hade tappat 158 m3 under denna perioden, och var nu klart mindre än 
de två andra högarna. Volymen på högarna mättes kontinuerligt under sommaren, ca var 30:e dag, 
fram tills att testerna avslutades den 18 september. Den 19 juni uppgavs yttertyget på hög 3 att glipa, 
vilket fixades provisoriskt några gånger innan den syddes ihop den 27 juni.  
 
 
En väderstation som registrerar temperatur, luftfuktighet, vindstyrka och vindriktning en gång i timmen 
placerades vid snöhögarna. Temperatursensorer installerades dessutom i snöhögarna. Totalt sju st 
temperatursensorer vardera i hög 2 och 3 täckta med textil. De placerades på 67 och 25 cm djup i 



 

snön, vid lagret mellan snön och duken, mellan dukarna, direkt ovanpå textilen och på två cm och 10 
cm höjd från duken i luften. På högen med sågspån placerades 10 st temperatursensorer; på 67 och 
25 cm djup i snön, där snön och sågspånet möts och på 10, 20, 30 och 35 cm avstånd från snö i 
sågspånet, samt på ytan av sågspånet mot luften och i luften på 2 och 10 cm höjd. Temperaturvärden 
registrerades varje minut. Snöprover med en snökärnsborr togs på fyra ställen på respektive hög i 
början av testet (27 april) och i slutet av testet (18 september) för att kunna se förändringen i 
snödensitet och kvalitet under perioden.  
 
 

ID Hög 1 Position  Temp logger: kanal  

1 67 cm under snön 1:1 

2 25 cm under snö 1:2 

3 0 cm i snön 1:3 

4 10 cm ovan snö i spånet 1:4 

5 20 cm ovan snö i spånet 1:5 

6 30 cm ovan snö i spånet 1:6 

7 35 cm ovan snö i spånet 1:7 

8 40 cm ovan snö (topp av spån) 1:8 

9 2 cm i luften  1:9 

10 10 cm i luften 1:10 

 
 
 

ID Hög 2 Position  Temp logger:kanal  

1 67 cm under snön 1:11 

2 25 cm under snön 1:12 

3 O cm i snö (precis under duk)  2:1 

4 mellan duk 1 och 2 2:2 

5 ovan duk 2 2:3 

6 2 cm luften 2:4 

7 10 cm luften  2:5 

 
 

ID Hög 3 Position  Temp logger:kanal  

1 67 cm under snön 2:6 

2 25 cm under snön 2:7 

3 O cm i snö (precis under duk)  2:8 

4 mellan duk 1 och 2 2:9 

5 ovan duk 2 2:10 



 

6 2 cm luften 2:11 

7 10 cm luften  2:12 

Figur 1: Positioner på temperaturlogger 

Resultat: 
Hög 1 hade en volymminskning  med 26.51% medan hög 2 minskade med 85.80% och hög 3 med 
90.38%. Den stora högen med sågspån i Bruksvallarna mättes också och hade minskat med 15.13%. 
Orsaken att hög 1 minskade mer än den stora högen trots att den hade tjockare sågspån kan 
förklaras med den mindre startvolymen snö. Detta gör att förhållandet med ytarean mot volymen är 
större på en liten hög än en stor hög vilket gör att den utsätts för mer påverkan från sin omgivning. 
Skillnaden mellan hög 1 och den stora högen hade förmodligen varit lite större om de haft samma 
tjocklek på sågspånet. Detta fenomen påverkar även skillnaden i smältning mellan hög 1,2 och 3. Där 
hög 1 hade störst volym, följt av hög 2 och sedan hög 3 vilket också var ordningen det rankades efter 
vad gäller hur mycket snö de tappade under perioden.  
 
Mest smältning av högarna skedde under perioden 19 juni - 1 aug, då temperaturen och nederbörden 
var högst, vinden var hög medan luftfuktigheten låg. Minst smältning av hög 1 och 3 skedde under 
perioden 15 maj - 18 juni, trots att vinden är starkast då. Men luftfuktigheten och nederbörden var 
också lägst då, medan temperaturen var näst lägst. Den sista perioden 31 aug - 18 sep hade högre 
smälttal än alla perioder utom 19 juni - 1 augusti, trots att temperaturen och vinden var lägst då, 
nederbörden var medelhög och luftfuktigheten var högst. Detta kan till viss del bero på att yta mot 
volym-förhållandet var större i slutet av testet jämförbart med tidigare mätningar. Men denna trend att 
det smälte mycket under perioden 31 aug - 18 sep visar sig även stämma på den stora högen där 
ytarean jämfört med volymen ändrades väldigt lite under testperioden. Detta indikerar att 
lufttemperatur inte är det enda som avgör hur mycket som smälter utan även nederbörd och 
luftfuktighet påverkar, medan vinden verkar ha mindre påverkan. Hög 3 smälte mindre under de två 
sista perioderna jämfört med hög 2, trots att dess yta mot volymförhållande ökar snabbare. Detta 
beror förmodligen till största del på att hög 3 hade problem med senare täckning och glipande yttertyg 
ända fram tills den 27 juni och presterade sämre än den borde fram tills dess.  
 

 
Figur 2: Förändring av snövolym förhållande till yta mot volym ration och klimatdata 
 
Snödensiteten var relativt lika i början av testet mellan högarna, 567-602 kg/m3 där hög 1 hade den 
högsta densiteten och Hög 2 den lägsta. När prover togs på densiteten av snön i slutet av testet såg 
man att densitet hade ökat för hög 2 och 3, till 616 respektive 618 kg/m3, medan den har minskat för 
hög 1 till 568 kg/m3. Analyserar man provet mer noggrant ser man att på hög 1 verkar densiteten ha 
minskat vid ytan men ökat i den nedre delen av provet. Detta gäller även för hög 2 och 3. Att hög 2 
och 3 hade högre densitet kan nog förklaras med att dessa prover blev tagna närmare botten av 
högarna då det var relativt lite snö kvar så att det bara var “botten” kvar på högarna, medan proverna 
på hög 1 togs på ytan av en relativt stor hög. Det märktes en skillnad i snökvalitet då snön var mycket 
isigare i hög 2 och 3 än i hög 1, troligen förklarad till stor del av att dessa högar smält mycket och att 
man tog prover i “botten” av högarna. Förändringen är inte särskilt stor överlag där den största 
förändringen mättes på hög 2 med 49 kg/m3 ökning av densiteten på snön. 
 



 

Vad gäller resultatet från temperatursensorerna som var placerade i snön och täckmaterialet 
jämfördes en period på 24-26 maj mellan de tre olika högarna. Perioden valdes då en givare på 
logger 2 redan den 27 maj började ge felaktiga värden och ytterligare 5 stycket på samma logger den 
29 maj. På logger 1 som till största del loggade hög 1 finns fullständiga värden tills 30 juni då hela 
denna logger slutade fungera. Därav presenteras även hela juni månad för hög 1 med sågspån. Det 
man tydligt ser om man jämför resultaten mellan högarna under perioden 24-26 maj är en 
dygnsvariation i temperaturen i luften, men även i täckmaterialet, där det är en något större 
fördröjning av temperaturökningen i hög 1 jämfört med hög 2 och 3.Dessutom värms inte de nedre 
lagren av sågspån upp lika mycket som till exempel de nedersta lagren av dukarna på hög 2 och 3 
gör. Om man jämför hög 2 och 3 så ser man att det är större skillnad på temperaturen mellan de olika 
lagren på hög 2 än på hög 3 där även bottenlagret som ligger mot snön värms upp mycket när det blir 
varmt, upp mot 10 grader när det var som varmast den 24 maj. Under den varmaste perioden den 24 
maj så kan man se att snö temperaturen värms upp lite gran, medan skillnaderna i snö temperaturen 
är små under resterande tid av perioden. Snötemperaturen i hög 3 var högre än i hög 1 och 2.  
 



 

 
Figur 3,4 och 5: Temperatur vid de olika temperaturloggerna i hög 1,2 och 3 den 24-26 maj. Numret 
till höger om linjen i legenden visar ID numret på temp loggern från figur 1.  
 
När man studerar resultaten från temperatursensorerna i hög 1 över perioden 1-30 juni kan man se 
vissa intressanta saker. Lufttemperaturen går upp och ner under dagarna och vissa nätter även ner 
på minus. Vad som är intressant är att övre lagret av sågspånet, ytan och 5 cm ner och även 10 cm 
ner i sågspånet är kallare än lufttemperaturen när det är kallt, och störst är skillnaden när det är 
minusgrader. Dessa ytliga skikt av sågspånet värms upp och följer lufttemperaturen under dagen, och 
kan även överstiga luft temperaturen mest troligt på soliga dagar. I senare delen av perioden så kan 
man se att även mätaren på 10 cm djup följer med mer som lufttemperaturen och både överstiger 
lufttemperaturen när det är varmt och understiger lufttemperaturen när det är kallt på kvällarna. Över 



 

hela perioden sker en liten uppgång av temperaturen i snön. I början av perioden fluktuerar 
temperaturen i sensorn på 10 cm djup mycket från minut till minut, medan den på 20 cm djup är mer 
stabil, senare under perioden är temperaturen på sensorn på 10 cm djup mer stabil medan den på 20 
cm djup fluktuerar mer. Detta skulle kunna förklaras av att fronten där förångning sker (vilket har en 
kylande effekt och borde kunna ge större fluktuationer än i torrt sågspån) har flyttats längre ner i 
sågspånsskiktet eftersom det blir varmare under perioden.  
 

 
Figur 6: Temperatur vid de olika temperaturloggerna i hög 1 under juni månad. Numret till höger om 
linjen i legenden visar ID numret på temp loggern från figur 1.  
 
Slutsatser  
Testerna visar att sågspån ger bättre isolering än både två lager geotextil och distansväven plus 
fleece membranet framtaget i samarbete med Smart Textiles. Detta resultat var väntat baserat på 
tidigare snölagringsresultat som också har visat att sågspån är effektivare att lagra snö med än 
geotextil. Det intressanta var att se skillnaden och att jämföra den befintliga textilen, två lager med 
Coverice 500 från Geosynthia med den nya prototypduken från Smart Textiles i Borås. Enligt testet 
var sågspånet klart bättre, dock gjorde vissa parametrar att skillnaden mellan högarna blev större än 
det borde. Trots försök från BRAfjäll att göra högarna lika stora var hög 1 som täcktes med sågspån 
en tredjedel större än hög 2 som täcktes med geotextilen och nästan dubbelt så stor som hög 3 med 
Smart textiles textilen innan den hade blivit täckt. I början var skillnaden i förhållandet mellan ytarea 
och volym inte så stora men eftersom högarna smälte blev skillnaden större och i slutet av testet var 
skillnaden mer än 5 gånger så stor mellan hög 1 och 3. Dessutom uppmättes en genomsnittlig 
sågspånstjocklek på 52 cm på hög 1 vilket är en ganska tjock volym och något mer än som 
efterfrågades (40 cm). Detta påverkade definitivt den stora skillnaden mellan hög 1 och hög 2 och 3. 
Om man jämför de olika textilierna skiljde det 5 procentenheter i slutet av testet, men om man tar 
hänsyn till att hög 3 var mindre till början med, täcktes senare och även hade ett problem med ett 
glipande yttertyg i mitten av sommaren innan det åtgärdades kan fem procentenheter anses att inte 
vara särskilt mycket. Studerar man de två senaste mätperioderna har de två textilerna liknande 
resultat trots att hög 3 har en ofördelaktigt högre ytarea mot volymförhållande än hög 2, vilket är 
tydligast på slutet. Med dessa omständigheter kan man förmodligen säga att textilen från Smart 
Textiles är minst lika bra eller kanske aningen bättre. Dock är det inte en revolutionerande produkt 
som kommer ersätta den befintliga geotextilen eller sågspån på marknaden, men det är intressant att 
en duk med annat utseende och funktion kan ha liknande resultat som den befintliga duken på 



 

marknaden. Detta gör att man kan lära sig om vad som är bra med dessa olika textilier och kombinera 
och utveckla dessa funktioner ytterligare i framtiden. En annan lärdom av testet är att det är viktigt 
med praktiska lösningar för applicering av dukarna för att den processen ska gå så snabbt och 
smidigt som möjligt. Där har geotextilen en smart lösning med kardborrefästning av dukarna. En 
ytterligare viktig sak för att textilierna ska kunna vara konkurrenskraftiga är att priset är lägre än 
sågspån och som ovan nämnt att dess applicering är smidigare och billigare. Dessa områden och att 
jämföra dessa kostnader är viktigt att göra i framtiden tillsammans med att vidareutveckla 
effektiviteten av textilierna för att man ska kunna avgöra när textilier är konkurrenskraftiga.  
 
Om man studerar resultaten tydligare ser man att mest smältning av högarna skedde under perioden 
19 juni - 1 aug, då temperaturen och nederbörden var högst, vinden var hög medan luftfuktigheten 
låg. Minst smältning av hög 1 och 3 skedde under perioden 15 maj - 18 juni, trots att vinden var 
starkast då. Men luftfuktigheten och nederbörden är också lägst då, medan temperaturen är näst 
lägst. Den sista perioden 31 aug - 18 sep har högre smälttal än alla perioder utom 19 juni - 1 augusti, 
trots att temperaturen och vinden är lägst då, nederbörden är medelhög och luftfuktigheten är högst. 
Till viss del kan detta bero på att yta mot volym förhållandet är större här jämförbart med tidigare 
mätningar men, man kan se denna trend även på den stora högen vilken har en väldigt liten yta mot 
volymförhållande förändring på bara 0,05 under hela perioden. Man kan därför dra vissa slutsatser att 
det inte enbart är lufttemperaturen som påverkar utan även nederbörd, luftfuktighet och även 
solinstrålning som inte mättes här.  
 
Att sågspånet skulle fungera bättre var väntat men dessa testresultat visar varför, dels buffrar 
temperaturen bättre i sågspånet än i dukarna där tempen i och under dukarna följer med 
lufttemperaturen i högre grad än det sker i sågspånet. Man kan se att på kalla kvällar ger det en 
kylande effekt till sågspånet från luften, tydligare än man ser hos textilierna. Dessutom ser ut som att 
avdunstningen ger en avkylande effekt på sågspånet. Med mer analys av den stora data mängden 
från temperaturloggerna kommer man kunna se och bättre förstå vissa klimatiska event som stora 
nederbördsmängder, vind, luftfuktighet och varma temperaturer och hur de påverkar transporten av 
energi in till snön och därav leder till smältning. Vilket gör att man kan få en bättre förståelse hur en 
textil bör vara uppbyggd för att optimera snölagringen, eller vilken tjocklek sågspån som är mest 
kostnadseffektiv. Tyvärr så saknas en del data från temperaturloggarna under den senare delen av 
testperioden på grund av tekniska problem. Det hade varit intressant att ha data från hela perioden för 
att kunna följa den senare delen av testperioden där nederbörden och luftfuktigheten är högre och hur 
det påverkar energibalansen och avsmältningen. Det bör därför undersökas att installera 
temperatursensorer på befintliga högar för att samla mer data i området.  
 
Densiteten ökar något under testperioden men det är inte så stora skillnader. Uppåt 9% ökning 
uppmättes som mest vilket egentligen ska dras av från volymförändringen. Det intressanta är att veta 
den totala massan snö som finns kvar, men det är svårt att mäta massa på en hel snöhög så därför 
mäts volym och densitet. Det går att se att densiteten på ytan inte är lika hög som längre ner i snön, 
den är till och med lägre än ursprungliga densitet på ytan av snön. Man bör därför ta densitets prover 
på olika djup i snöhögen för att få ett mer exakt värde på förändringen i snöhögens densitet. Detta var 
dock inte möjligt under detta test då tex sågspånet inte togs bort från den lilla sågspånshögen för ens 
ett senare tillfälle, och man hade behövt tillgång till en grävmaskin.  

Synliggörande av finansiärer: 
EU:s medverkan i projektet har synliggjorts på snölagringsplatsen med en skylt (se bild), samt 
muntligt i informations- och kommunikationsinsatser relaterat till installationerna, exempelvis med 
media. 
 
Media: 
SVT Jämtland 28 april: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/snoforskning-flyttar-ut-i-verkligheten 
SLAOXpress februari: http://slao.se/content/uploads/2017/02/webversion-sxp3.pdf  
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