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Sammanfattning 
Snöstaket har länge använts för att förhindra vägar och järnvägar från att driva igen. Tekniken 
har även används av vissa skidanläggningar för att förhindra snö från att blåsa bort och för att 
samla drivsnö. I denna rapport går vi genom hur drivsnö kan samlas och vilka parametrar, 
designer och placeringar på snöstaketet som är viktiga för att snöinsamlingen ska bli så effektiv 
som möjligt och anpassat för den individuella situationen på skidanläggningen. I rapporten går 
vi igenom tester med olika designer av snöstaket i både vindtunnel och i fält som gjordes i 
projektet SNÖRIK (Snöforskning och innovation över riksgränsen, ett Sverige Norge Interreg 
projekt). Våra slutsatser är att man samlar snö effektivast med staket med 40 - 50% porositet, 
ett staket med högre porositet (upp till 50 %) samlar snö över en större yta och totalt mer snö 
än ett staket som har lägre porositet. Detta påverkar hur nära spår och pist man bör placera 
dessa staket där ett staket med lägre porositet kan placeras närmare. Högre snöstaket samlar 
betydligt mer snö både till volym och yta, men ett högre staket är också mer utsatt för vindens 
krafter, 1,5 - 2 meter höga staket klarar de flesta vindhastigheterna om de är väl förankrade. 
Snöstaketen bör gärna sättas ihop till en total längd av minst 12 gånger höjden för att inte 
tappa allt för mycket av den samlade snön från ändeffekten. Snöstaketet bör vinklas 15 % från 
vinden för ett stabilare och tåligare staket mot vindens kraft, utan att tappa i effektivitet. För 
att samla mest med snö bör man tömma snöstaketet på snö eftersom, då fångseffektiviteten 
går ner drastiskt efter att snöstaketet blivit halvfullt. För att bygga ett hållbart staket som inte 
skadas av vibrationer i vinden så bör inte avståndet mellan där det horisontella brädorna är 
fästa vara allt för långt alternativt att man använder en diagonal bräda som stöttar upp på 
baksidan.  

Inledning 
Snöstaket har länge använts för att hindra att vägar och järnvägar ska driva igen. 
Skidanläggningar som är vindutsatta har också använt snöstaket för att försöka hindra snön från 
att blåsa bort, eller för att samla snö som kan användas i spår eller pist.  

Teori/Viktiga parametrar 
Drivsnö har ofta mindre storlek än natursnö som har legat stilla. Detta beror på att snökornen 
blir fragmenterade och avrundade under transport med vinden. Drivsnö har en typisk 
kornstorlek på 0,2 mm på 5 cm höjd över backen och 0,1 mm på 1 meters höjd över backen 
(Tabler, 2003). Jämfört med fallande natursnö som har en kornstorlek på 0,2 - 5 mm. Drivsnöns 
mindre kornstorlek gör att den kan packas tätare och det blir mindre luftporer mellan 
snökornen, därför vill drivsnö ha en högre densitet än fallande natursnö.  
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Vindhastighet 
Snöstaketen verkar effektivt för att de minskar vindhastigheten bakom snöstaketet. En minskning 
av vindhastigheten med 50 % minskar transporten av snö med hela 94% (Tabler, 2003). Torr 
nysnö börjar transporteras längs backen vid en vindhastighet av 5 m/s. Vid en vindstyrka på 10 
m/s kommer den största delen (över 90%) av den transporterade snön att transporteras under 
1,5 meters höjd, dvs inom höjden för ett vanligt snöstaket (Tabler, 2003). Vid väldigt höga 
vindhastigheter bör man tänka på att snöstaketet är väl förankrat i backen. Till exempel så vill ett 
högre och tätare snöstaket utsättas för större vindkraft än ett lägre och mer öppet snöstaket.  

Porositet 
Porositeten på snöstaketet säger hur mycket av staketet som är öppet och hur mycket som är 
täckt. Till exempel vill ett snöstaket med 40 % porositet bestå av 60 % plankor och 40 % öppet. 
Tabler (2003) hävdar att ett snöstaket på 40 - 50 % porositet samlar mest snö genom en vinter. 
Med en porositet på eller nära 0 % får man ett tätt snöstaket. Som det framgår av figur 1 så ser 
man att ett snöstaket med 0 % porositet samlar nästan lika mycket snö på bägge sidor om 
staketet och mindre total mängd snö än ett mer poröst snöstaket.  

 

Figur 1: Visar snödepositionsprofiler för snöstaket med 0%, 25%, 37,5% och 50% porositet (Tabler, 2003). 

Bottengap 
Bottengapet är definierat som avståndet från backen till den första horisontella plankan på 
snöstaketet. Detta är en viktig parameter för det bestämmer hur långt ifrån snöstaketet snön 
kommer att börja byggas upp. Litet eller inget bottengap leder till att snön samlas framför och 
helt intill bakom snöstaketet, som illustrerat i figur 1. Tabler (2003) hävdar att ett bottengap på 
10 - 15 % av den totala höjden på snöstaket är optimal för att få bäst effekt.  
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Vinkel på snöstaketet  
Tabler (2003) hävdar att en konstruktionsvinkel på 15 grader inte påverkar snöfångsten, trots 
att höjden på snöstaketet blir lite lägre. Ett vinklat gärde kan ge mer stabilitet i konstruktionen 
och minskar resultantkraften från vinden, se figur 2.  

 
Figur 2: Visar en möjlig konstruktion på ett snöstaket med vinkel på konstruktionen på 15 grader, något som ökar 
stabilitet och minskar vindens kraft på snöstaketet (Tabler, 2003). 

Vinkel mot vinden 
Det första man bör tänka på när man ska sätta upp ett snöstaket är att hitta den dominerande 
vindriktningen. Det är viktig att snöstaketet placeras 90 grader mot den dominerande 
vindriktning plus minus 25 grader, se figur 3, annars går fångsteffektiviteten drastiskt ner. 
Vindriktningen bör väljas utifrån hur riktningen är under snöfall och 1 – 2 dagar efter snöfallet, 
innan snön sintrar ihop och mängden drivsnö minskar. 

 

Figur 3: För störst effektivitet så bör staketet vara placerat 90 grader mot vindriktningen plus minus 25 grader. 
(Henriksen, Johansen, Hatten og Birkelid, 2019). 
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Stakethöjd och samlingsavstånd  
Höjden på snöstaketet är avgörande för hur mycket snö som kan samlas bakom staketet. 
Snöfångsten är nämligen proportionell mot höjden, ett snöstaket med en höjd på 2 meter 
samlar snö dubbelt så långt och djupt som ett snöstaket med en höjd på 1 meter. Längden på 
uppsamlingsområdet kan bli upp emot 30 gånger höjden av snöstaketet som synliggörs i figur 4. 
Mest snö samlas i ett område 2 - 15 gånger höjden till gärdet. Till exempel vill et gärde med en 
höjd på 1,5 meter samla mest snö i området 3 – 22,5 meter bakom snöstaketet.  

 

 

Figur 4: Visar i vilken ordning och hur långt bort snön samlas bakom ett snöstaket med 50 % porositet, först samlas 
snön i område 1 och sedan 2 osv (Tabler, 2003).  

Fångsteffektiviteten 
Fångsteffektiviteten beskriver hur mycket snö som fångas bakom snöstaket. Enligt figur 5 
framkommer det att effektiviteten går ner eftersom tvärsnittsarealen bakom arealen ökar, tänk 
stadie 1 - 7 i figur 4. När gärdet är 50 % fullt, kommer fångseffektiviteten vara strax över 80 %. 
Detta innebär att man bör tömma snögärdet under vintern eftersom det fylls upp för att hålla 
fångsteffektiviteten hög. Till exempel när snön har nått en form bakom staketet motsvarande 
stadie 2 – 4 i figur 4  
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Figur 5: Fångsteffektiviteten avtar eftersom det fylls upp snö bakom staket. Effekten försämras snabbt efter att 
staketet blivit halvfullt (Tabler, 2003).  

Längd på snöstaketet 
Längden på snöstaketet har också en betydelse för hur effektivt snöstaketet samlar snö, detta 
beror på att snökäglan som samlas bakom staketet rundas av i kanterna. Den så kallad 
ändeffekt gör att man mister lite av snön som annars hade kunnat samlas. Denna effekt 
minskar relativt i påverkan om längden på snöstaketet ökar. När snöstaketet är 12 gånger 
längre än höjden på staketet så kommer den negativa effekten vara minimal (Tabler, 2003). 

Teoretisk snöfångst 
Som beskrivet ovan så är det många faktorer som påverkar hur mycket snö man kan samla med 
ett snöstaket. För att göra en uträkning om hur mycket snö som är möjligt att samla så behöver 
vi göra några grova antagande. Om vi utgår från att vi har ett snöstaket som är 1,5 meter högt 
och att 90 % av den transporterade snön transporteras under denna höjd vid en vindhastighet 
på 14 m/s. Då kommer det enligt Tabler (2003) ske en transport på 250 kg snö/timme per 
längdmeter snöstaket vinkelrätt mot vinden. Om man antar att all snö ligger kvar bakom 
staketet och att den har en densitet på 250 kg/m3 kommer man få en fångseffektivitet på 1 
m3/timme per längdmeter snöstaket. Med ett 6 meter långt snöstaket kan man då teoretiskt 
fånga 6 m3/t. Ett sådant snöstaket kan då i teorin samla en total volym av 6*1,5*22,5 = 203 m3. 
Tar man däremot bort bakom snöstaket kontinuerligt kan man samla betydligt mer snö och 
under kortare tid, då fångsteffektiviteten avtar eftersom snöstaketet fylls upp.  
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Laborationstestester 
Metod 
För att ta reda på den optimala designen på snöstaket så testades 7 stycken snöstaket i miniatyr 
(16 cm höga) med olika design i den lilla vindtunneln på NTNU universitetet i Trondheim, se 
figur 6, 7 och tabell 1. I vindtunneln användes en hastighet på 12 m/s som referenshastighet. 
Bakom snöstaketen satt ett vertikalt mätinstrument med pitotrör som kan mäta 
tryckförändringen i luften på 21 punkter från backen och uppåt. En tryckökning kan relateras till 
hur mycket vindhastigheten reduceras i förhållande till en referenspunkt framför snöstaketen. 

 

Figur 6: Bild från försöken i vindtunneln, rörelsen av vinden synliggörs med hjälp utav rök (Henriksen, Johansen, 
Hatten og Birkelid, 2019).  
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Figur 7: Visar de olika modellerna som testades i vindtunneln (Henriksen, Johansen, Hatten og Birkelid, 2019). 
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Modell Nr Porositet Design 
1 50 % 15 graders vinkel 
2 50 % Halva längden 
3 60 % 15 graders vinkel 
4 40 % 15 graders vinkel 
5 50 % Vinkelrätt 
6 50 % Runda stockar 
7 50 % Plankor på bägge sidor 

Tabell 1: Visar en översikt av design och porositet på de olika modellerna.  

Resultat 
I figur 8 visas en graf med alla 7 modellernas resultat. Man kan se att modell 4 (40 % porositet) 
sticker ut som den bästa, men det är svårare att skilja de fyra näst bästa från varandra. Det är 
inte helt säkert att resultaten av reducerad vindhastighet är direkt korrelerad till hur mycket 
snö de samlar. För att testa detta så behöver man testa snöstaketen utomhus i full skala. Därför 
valdes modell 1 (50 % porositet) och 4 (40 % porositet) ut för fälttester i Vålådalen. 

 

Figur 8: Visar vindhastighetsreduktionen bakom de 7 testade modellerna av snöstaket. Y - axeln illustrerar höjden 
över backen, medans X – axeln illustrerar vindhastigheten. Den streckade linjen är referenshastigheten framför 
snöstaketen. Om linjerna ligger till vänster om referenslinjen så har en reduktion av vindhastigheten skett, något 
som är önskvärt hos ett snöstaket (Henriksen, Johansen, Hatten og Birkelid, 2019).  
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Fälttester i Vålådalen  
Metod 
På Vålådalens friidrottsplan fästes tre stycken snöskärmar i pålar som slogs ner i marken (se 
Figur 9). Snöstaketet placerades med långsidan mot den dominanta vindriktningen i området 
(Väster). Friidrottsplanen i Vålådalen ligger nära Vålådalens fjällstation på en höjd av ca 600 m 
över havet. Området är öppet och relativt blåsigt, men jämfört med ett kalfjäll så är vindstyrkan 
lägre och ytan som snö kan driva på framför snöstaketen är väsentligt mindre på testplatsen. 
Detta indikerar att man skulle kunna samla betydligt mer snö på ett öppnare och blåsigare 
ställe. Snöstaket 1 och 2 som användes i testet var designade av projektet SNÖRIK utifrån 
testerna i vindtunneln i Trondheim och litteraturstudier för att fånga så mycket snö som 
möjligt. medan snöstaket 3 var den modell som Vålådalens Fjällstation redan använde. För att 
kunna mäta snödjupet vid de olika snöskärmarna placerades graderade mätpinnar i marken 
bortanför snöskärmarna på 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25 och 30 meters avstånd. Mätningar gjordes 
sedan eftersom det snöade och blåste under säsongen. 

     

Figur 9: Uppsättning av snöstaket i Vålådalen, där staketen fästes i träpålar som slogs ner i baken.  

 

 Porositet Höjd Längd Bottengap 

Snöstaket 1 50 % 1.55 m 6 m 25 cm 

Snöstaket 2 40 % 1.55 m 6 m 16 cm 

Snöstaket 3 30 % 1,275 m Ca 6 m 0 cm 

Tabell 2: Visar dimensioner på de testade snöstaketen. 
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Resultat 
Resultaten av testerna överensstämmer med resultaten från testerna i vindtunneln och enligt 
litteraturen. Snöskärmen med 30 % porositet och utan bottengap (Vålådalens) samlade mycket 
snö närmast skärmen men inte lika mycket snö när avståndet från snöskärmen ökade jämfört 
med de andra två skärmarna. Denna tätare skärm samlade även en liten hög framför 
snöskärmen. Som man kan se i figur 10 och 11 så samlade skärmen med 50% porositet mindre 
snö närmast snöstaketet jämfört med den med 30 % porositet men betydligt mer snö längre 
från snöstaketet. Snöstaketet med 40% porositet ligger mellan snöstaketet med 30 % och 50 % 
vad gäller samlad mängd snö.   

 

Figur 10: Visar den samlade snön bakom snöskärmarna i Vålådalen, med snöskärm 3 med 30 % porositet närmast i 
bilden. 
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Figur 11: Visar hur ansamlingen av snö såg ut för de olika snöskärmarna på olika avstånd från snöskärmen 
Snöstaket 1 med 50 % porositet visas med blå linje och snöstaket 2 med 40 % porositet visas med röd linje och 
snöstaket 3 med 30 % porositet visas med grå linje.  

Om vi tittar på total mängd samlad snö över tiden, figur 12 så ser man att de tre olika 
snöstaketen samlar ungefär lika mycket snö i början men att med tiden så kommer snöstaket 3 
med 30 % porositet att minska i effektivitet och något senare så börjar snöstaket 2 med 40% i 
porositet minska i effektivitet. Mest snö över tid samlar staketet 1 med 50 % porositet. När 
testet avslutades den 12/2/2020 så hade Snöstaket 1 med 50 % porositet: samlat en volym på 
42 m3 snöstaket 2 med 40 % porositet hade samlat 35 m3 snöstaket 3 med 30% porositet hade 
samlat 28 m3 se tabell 2. 

 

Snöstaket nummer (porositet) 12/02/2020 

Snöstaket 1 (50%) 42,00 m3 

Snöstaket 2 (40%) 34,95 m3 

Snöstaket 3 (30%) 28,20 m3 
Tabell 3: Visar total samlad mängd snö i slutet av testet för de olika testade snöstaketen.   
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Figur 12: Visar total samlad mängd snö i kubikmeter för de tre olika snöstaketen som testades i Vålådalen under 
vintern 2019/2020. Snöstaket 1 med 50% porositet visas med blå linje, snöstaket 2 med 40% porositet visas med 
röd linje och snöstaket 3 med 30 % porositet visas med grå linje. I vissa fall har volymen minskat (tex 9 jan 2020) 
förklaringen till detta är perioder med plusgrader och smältning av snön.  

Storlirennet 
Skidloppet Storlirennet från Storlien till Meråker går över kalfjället och har partier som är 
väldigt vindutsatta, där snön blåser bort, se figur 13 och 14. Här brukar pistmaskinsförarna 
schakta in snö från andra områden för att det ska finnas tillräckligt med snö för ett skidspår. 
Detta är mycket tidskrävande och tävlingsorganisationen önskade att med hjälp av snöstaket 
kunna skapa lokala snödeponier som kan användas för att säkra de utsatta områdena och på så 
sätt minska distansen man behöver schakta snö.  
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Figur 13: Närbild av snöstaketet som installerades längs Storlirennets spårsträckning. Snöstaketet som installerad 
enligt designen från de som testades i Vålådalen med en porositet på 50 % 

 

Figur 14: visar placering av snöstaketen längs Storlirennets spårsträckning. 
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Sammanfattning: Tips och råd för att samla snö med snöstaket  
Placering av snöstaket förhållande till skidspåret 
Om vinden kommer vinkelrätt mot skidspåret (se Figur 15) och man använder ett snöstaket 
med hög porositet (tex 50%) så bör man flytta det längre från spåret (minst 15 - 20 m för ett 1,5 
- 2 meter högt staket) för att inte spåret ska driva igen. Har man ett staket med lägre porositet 
(30%) så kan man placera det närmare spåret (5 - 10 m). Har man begränsat med plats eller 
väldigt hög vindstyrka så kan det vara smart att ta ett staket med lägre porositet. Om vinden 
istället blåser i längdriktningen av skidspåret, då placeras snöstaketen vinkelrätt mot 
skidspårets längdriktning (se Figur 16) och snön samlas på sidan av spåren utan att spåren 
driver igen. Snön kan sedan fraktas in på spåret med en pistmaskin vid behov. Man kan placera 
flera staket efter varandra om de är förskjutna något så de inte är direkt bakom varandra, för 
då minskar effektivitet.  

 
 

 
Figur 15: Visar hur man bör tänka med val av snöstaket med vind vinkelrät mot skidspår eller alpin nedfart. 
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Figur 16: Visar hur man kan använda snöstaket vid längsgående vind jämfört med skidspåret eller alpin nedfart. 

Fångsteffektivitet 
Fångsteffektiviteten går ner eftersom snön börjar fyllas upp bakom snöstaketen. När gärdet är 
mer än halvfullt sjunker effektiviteten väldigt fort. Därför är det smart att tömma och använda 
snön eftersom under säsongen för att bibehålla en hög fångsteffektivitet och på så sätt samla 
mest möjliga mängd snö. 

Montering 
Förankring av snöstaketen i backen kan göras på olika ett sett enligt Tabler (2003) så bör man 
Fästa dem i backen med armeringsjärn 16 - 20 mm tjocka, nedborrat 45 grader och med en U-
formad metallbricka och en bult som fäster armeringsjärnet i snöstaketet, se figur 17 

Har man raka ej lutade (15 grader) snöstaket så kan man slå ner/borra metallstolpar/rör eller 
trästolpar rakt ner i baken, men tänk på att ett rakt snöstaket utsätts för hårdare påfrestning av 
vinden och kommer lättare att böja eller knäcka dessa fästanordningar.  
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Figur 17: Visar bild och skiss för montering av snöstaket med armeringsjärn. 

Slitagehållbarhet  
Ett problem kan vara att skruv eller spikhålen i plankorna kan utmattas genom vibrationer i 
plankan som uppstår i vinden. För att undvika detta bör inte avståndet mellan där de 
horisontella plankorna är fästa vara allt för långt. Det är också möjligt att sätta en planka på 
tvären bakom plankorna om plankorna svajar för mycket. Det går också att gå upp i dimension 
på plankorna för att få en stabilare konstruktion. Om man sätter ihop snöstaketet med bultar, 
muttrar och brickor så får man också en hållbarare konstruktion mot vibrationsslitage.  

Alternativ till snöstaket 
Ett enklare och mindre resurskrävande sätt att samla snö är att med pistmaskinen ploga en vall 
med snö vinkelrätt mot den dominanta vindriktningen, se figur 18. Vallen av snö fungerar då 
som ett helt solitt snöstaket (0 % porositet) och det kommer att samlas snö på bägge sidor om 
vallen. Total samlad snö kommer vara mindre än för ett fullstort snöstaket med porositet på 40 
– 50 % men det är en billigare lösning som kan täcka stora ytor.  

 

Figur 18: Visar hur man plogat upp vallar av snö för att samla snö i Franska Tignes (Hartley 2013). 
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Sammanfattning 
• Hög vindstyrka stor öppen yta framför snöstaketet ökar mängden snö som kan 

transporteras, och eventuellt samlas.  
• Ett staket med porositet på mellan 40 – 50 % samlar mest snö, men behöver placeras 

längre från spåret (minst 15 - 20 meter) om man inte vill att spåret ska driva igen.  
• Ett staket med lägre porositet 0 – 30 % samlar snö närmare staketet, kan därför placeras 

närmare spåret (5 - 10 meter) 
• Vid riktigt höga vindhastigheter kan ett staket med lägre porositet än 50 % behövas för 

att reducera vindens hastighet så pass att snön lägger sig.  
• Desto högre och tätare ett snöstaket är desto mer kraft från vinden utsätts det för och 

behöver förankras med kraftigare stolpar.   
• För att reducera kraften som snöstaketet och des fästanordning utsätts för kan man 

vinkla snöstaketet 15 % bakåt i vindriktningen utan att tappa något i fångseffektivitet.  
• Höjden på snöstaketet påverkar både hur långt och hur mycket snö som samlas. För att 

samla så mycket snö som möjligt bör staketet vara så hög som möjligt utan att det går 
sönder av vindens kraft.  

• Man bör undvika att ha allt för kort snöstaket då påverkan från sidorna på staketet gör 
att mindre snö lägger sig vid ytterkanterna på den samlade snökäglan. Om längden på 
staketen överstiger 12 gånger höjden så är denna effekt minimal.  

• Töm snöstaketet på snö eftersom (innan det blivit halvfullt), då fångseffektiviteten går 
ner eftersom snön fylls upp bakom snöstaketet.  

• För att minska vibrationsslitage från vinden på snöstaket så bör avståndet mellan där de 
horisontella plankorna är fästa inte vara för långa. Grövre dimension på plankorna och 
eller en diagonal tvärslå bakom bräderna stabiliserar också staketet och minskar 
vibrationsslitage. 
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Appendix: Ritning Snöstaket 
Nedan visas ritningar på de snöstaketen som testades i Vålådalen och användes på Storlirennet. 
Ritningen är bara ett exempel och det går att göra effektiva snöstaket på andra sätt eller med 
andra dimensioner på bräderna.  
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Figur 19: Produktionsskiss av snöstaket med 40 % porositet  
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Figur 20: Produktionsskiss av snöstaket med 50 % porositet. 


