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Inledning 
Tekniken med att lagra snö över sommaren för vintersport er relativt ny. På grund av den 
globala uppvärmningen, med mildare vintrar så har förhållande med natursnö blivit allt mer 
osäkra. Större temperaturvariationer, speciellt tidigt på säsongen gör det svårt för 
skidanläggningar att planera öppning av anläggningen. (Gildestad, Dannevig, Stieger, & Aall, 
2017). Som visas i figur 1 vill också sannolikheten för att kunna åka skidor på natursnö i 
framtiden minska. 

Huvudanledningen för att börja med snölagring är säkerheten det ger för att kunna öppna 
skidspår eller alpina nedfarter på ett givet datum. För några anläggningar kan detta vara för att 
kunna säkra ett större skidarrangemang, för andra kan en tidig öppning locka till sig turister, 
tävlingsåkare och idrottsklubbar som önskar att åka skidor tidigt på säsongen. För vissa sydliga 
anläggningar kan snölagring eller snöproduktion i plusgrader vara enda sättet för att alls kunna 
öppna en skidanläggning vissa vintrar. Snölagring jämförs ofta med snöproduktion, vilket inte 
riktigt är en korrekt jämförelse. För att kunna öppna en skidanläggning med snöproduktion 
behövs en ihållande vecka med -3 grader eller kallare, då kan tre snökanoner producera 
tillräckligt med snö för att öppna 3 km längdskidspår. Det är inte säkert att det blir en sådan 
kallperiod för ens i januari. Denna osäkerhet med snöproduktion är grunden till att snölagring 
används för att ge en snögaranti.  

På grund av ett stigande antal snölager i Skandinavien, behövs mer kunskap om optimal 
utformning, täckmaterial och hur de metrologiska parametrarna påverkar. Denna guide kan 
hjälpa anläggningar med att planera och implementera bättre lösningar. 

 

Figur 1: Visar sannolikheten för att det är förhållande att åka skidor under perioden 1a november till 30e 
april för norska skidanläggningar. Färgerna på linjerna representerar olika framtida klimatscenarier. 
Skidförhållanden är definierat som ett lager med 40 cm snö (Gildestad et al., 2017) 



 

           

 

 
 

Det finns idag flera olika alternativ för att säkra skidförhållande. De olika alternativen går att se i 
tabell 1. Här har vi jämfört för och nackdelar för att ge en generell jämförelse. Varje specifik 
anläggning har olika förutsättningar utifrån sitt klimat och ekonomi, vilket gör att anläggningar 
bör värdera dessa parametrar för att se vilken strategi som passar för dem:  

• När behöver man öppna?  
• Hur mycket snö krävs? 
• Vart ska snö läggas? 
• Vad är budgeten? 
• Hur mycket personal har man tillgänglig? 
• Hur mycket kan skötas av frivilliga insatser osv? 

 

 Natursnö Snöproduktion Snölager Isfabrik 

Sannolikhet för 
skidförhållanden i 
december (%) 

10 Ca 50 100 100 

Snösäkerhet Låg Medel Hög Hög 
Pris for 5 km Färdig 
preparerat skidspår, 
15 000m3 snö (SEK) 

0 200 000 A 830 000 B 1 175 833 C 

Inköpskostnad (SEK) 0 Ca 350 000 eller 
mer D 

500 000 E 6 500 000 F 

Tid att upprätta 
spår/pist tidigt på 
säsongen (15 000m3) 

- 10 dagar (med 2 
kanoner i -5) 

7-14 dagar 45 (dagar vid 
+15) 

Snökvalitet Bra  Bäst Medel  Dålig 
Tabell 1: Visar en översikt av de olika möjligheterna man har för att uppnå skidförhållanden. A: 
inkluderar kostnad för elektricitet, personalkostnad och avskrivning av två snökanoner på 15 år. B: 
kostnad för hela snölagringsprocessen inkluderat snöproduktion och avskrivning av två snökanoner på 
15 år, täckmaterial spån/flis med avskrivning på 5 år och utkörning. C: Inkluderar elektricitet, utkörning 
av snö till spåret och avskrivning av en Techno Alpine Snowfactory på 15 år.  D: inköp av två 
fläktkanoner, E: Köp av två fläktkanoner och 1400 m3 spån/flis F: Inköp av en Techno Alpine Snowfactory. 

  

 

 

 



 

           

 

 
 

Faktorer som påverkar volymförändringen 
I detta kapitel kommer de faktorerna som påverkar volymförändringen av ett snölager diskuteras. 
Analyser av de mätningar vi har gjort i SNÖRIK, samt data från andra rapporter som Wolfsberger, 
Hansueli, and Schneebeli (2019) och (Grünewald, Wolfsberger, & Lehnig, 2017) utgör underlaget. I tabell 
2 kan man se resultatet från de snölager vi har mätt och analyserat i projektet. 

Temperatur 
Vid användning av flis, spån eller bark har genomsnittstemperaturen under lagringsperioden 
inte så stor påverkan på volymförändringen. Vid en grads högre temperatur kan man räkna 
med ca 1-2 procents mer smältning, med 40 cm tjocklek på täckmaterialet.   

Sol och skugga 
Vid bruk av flis, spån eller bark ser vi att solpåverkan har liten effekt. Vi ser ingen skillnad i 
volymförändring på den del av högen som lutar mot söder eller norr. Det betyder att skugga 
mot solen inte bör vara en avgörande faktor när man väljer en placering av högen om man har 
spån, flis eller bark som täckmaterial.   

Vid användning av en fyra år gammal geotextil har vi sett 4 procents skillnad mellan nord- och 
sydsluttning vid användning av två lager. Med ett lager du var skillnaden 8 procent.  Man kan 
anta att skillnaden är något mindre på en ny duk som är renare och vitare. Det tyder på att man 
bör undgå att placera långsidan mot syd och nord, hellre öst och väst. Eventuellt kan man lägga 
ett extra lager eller ett mellanlager på sidan som sluttar mot söder.  

Vind 
Vind ökar värmeöverföringen från luften till snön (ökat turbulent flux). Grünewald et al. (2017) 
Har visat genom teoretisk modellering att en tredubbling av vindstyrkan från 1 m/s till 3 m/s ger 
en ökad smältning med 2,1 procent.  

Formen på snölagret 
Den bästa formen på snölagret har visat sig att vara den som har minst ytarea. Det vill göra att 
mindre snö blir exponerat mot ytan och påverkas av värmeöverföring under sommaren. En 
halvkula/halvcylinder ses som den ideella formen i teorin.  I praktiken är det inte möjligt att ha 
så branta kanter som 90 grader då vill inte täckmaterialet ligga kvar. Ett generellt råd är att 
sträva mot att göra högen relativt hög med branta kanter. Vi rekommenderar att ha en form 
som liknar en halvcylinder mer än ett cylinderursnitt som visas i figur 2. Speciellt vid lagring 
med duk bör man sträva efter att ha mer en två meter tjockt med snö, då det annars kan smälta 
bort helt.  



 

           

 

 
 

 

Figur 2: Visar två olika tvärsnitt av former på et snölager (Wolfsberger et al., 2019). 

 

Figur 3: Visar hur formen påverkar ytarealen på två högar men samma volym (Wolfsberger et al., 2019).  
 

Total volym 
Vi har också sett att den totala volymen på snölagret spelar en roll hur stor volymförändringen 
blir. Med en stor volym kommer en mindre procentuell andel av snön att vara exponerat mot 
ytan. Men andra ord vill förhållandet mellan ytarean och volym vara mindre jämförbart med ett 
snölager med liten volym. Detta är illustrerat i figur 3 ovan. Därför är det rekommenderat att 
man har en hög som har en volym över 5000 m3. 

Isoleringsmaterial – Tjocklek och ålder  
Sågspån, flis eller bark är de vanligaste täckmaterialen, då det har visat sig väldigt effektiva till 
att isolera snö och is. Volymförändringen av snön vid användning av spån ligger mellan 10 - 25 
procent. Rekommenderad tjocklek på spånet har tidigare varit 40 cm. Vi har genom vår 



 

           

 

 
 

ekonomiska modell sett att den optimala tjockleken med tanke på kostnader är ungefär 30 cm. 
Detta vill variera utifrån lokalt klimat under perioden med snöproduktion, samt klimatet under 
lagringsperioden och vilket inköpspris man har för täckmaterialet. I många fall är det billigare 
att producera mer snö än att köpa in ett tjockare lager med spån.  

Spånet kommer att försämra sig över tid då det blir mer svart i färgen, mer kompakt och mer 
mättat av vatten. Detta leder till mer absorption av solenergi och mindre transport av vatten 
från den smältande snön. Från fälttester i Vålådalen har vi estimerat att flisen tappar sin 
isoleringsförmåga med 3 procent per år jämfört med nytt, se figur 4. En vanlig strategi är att 
använda spånet 3 - 5 år eller att fylla på med 10 - 20 procent nytt spån vart år.  

 

Figur 4: Visar till vänster snölagret i Vålådalen med ca 5 år gammalt spån (mörkt område) och de ljusa 
områdena är med nytt spån. Bilden till höger visar en höjdförskillnad under lagringsperioden. De blå 
områdena har smällt mest under lagringsperioden. Man kan se tydligt att området med gammalt spån 
har smällt mäst, 0,34 m mot 0,27 m för området med nytt spån.   

I 2020 gjorde vi flera intressanta iakttagelser från tester med geotextil i Idrefjäll. Testerna blev 
gjort med 4 år gammal Geosyntia Cover Ice 500 och Geosyntia wadding (lätt och luftig 
vadderingsduk, se Figur 5). Det är rimligt att anta något bättre resultat från en ny duk som är 
vitare än den duk som testerna gjordes med. Skillnaden mellan 2 lager Coverice 500 och 2 lager 
Coverice 500 plus wadding är illustrerat i figur 6. Följande resultat har vi sett från våra tester: 

1. För ett lager var volymförändringen runt 60 - 70 procent.  
2. För två lager var volymförändringen runt 40 - 50 procent.  
3. För tre lager, (Coverice 500 + wadding + Coverice 500) var volymförändringen 30 

procent.  



 

           

 

 
 

 

Figur 5: Visar uppsättning av tre lager med duk. Från toppen Geosyntia Coverice 500, mitten Geosyntia 
Wadding og Geosyntia Coverice 500 i botten. 

 

Figur 6: Visar skillnaden i volymförändring mellan 2 lager + wadding mot bara 2 lager geotextil. Området 
med wadding är inringat och har minskat -1,17 m i genomsnitt, mot -1,84 m för resten av högen med 2 

lager geotextil. 

2 lag + 
wadding 



 

           

 

 
 

Antal dager med lagring 
Antal dagar med lagring vill också påverka den totala volymförändringen. Hur många dagar man 
lagrar snö under ett täckmaterial varierar från anläggning till anläggning. Men vanligtvis så täcks 
högen i april/maj och avtäcks i oktober/november. En anläggning med ett kallt klimat som 
lagrar 50 dagar kortare än en anläggning med ett varmare klimat vill naturligtvis uppleva en 
mindre total volymförändring. Därför är det bästa sättet att jämföra snölager genom att 
jämföra procentuell snöminskning per dag lagring.    

Densiteten på snön  
Densiteten på den lagrade snön påverkar hur stor volymförändringen blir under 
lagringsperioden. Som exempel ligger natursnö runt 100 - 300 kg/m3 och producerad snö som 
är vanligast att lagra har en densitet på 400 kg/m3. När man täcker snön på våren ligger 
densiteten runt 500 - 600 kg/m3 och när man kör ut den på hösten ligger densiteten på mellan 
550 - 700 kg/m3. I Granåsen 2018 tog vi prover på snön 20 cm under ytan och såg en ökning av 
densiteten från 636 kg/m3 i maj till 681 kg/m3 i november. Denna ökning i densitet motsvarar 
en volymminskning på 5 procent. Grünewald et al. (2017) i Davos rapporterade som jämförelse 
en utgångsdensitet 555kg/m3 och en ökning av densiteten på 9 procent under lagringsperioden.  
Det tyder på att 5 - 9 procent av volymförändringen kommer från en ökning i densiteten av 
snön.  

Det har inte blivit gjorda några densitetsmätningar på snö under geotextil ännu, men flera 
rapporterar att snön lagrad under duk är mer isig på grund av högre smältning. Detta tyder på 
att ökningen i snöns densitet kan vara ännu större här. Detta kan vara en av anledningarna till 
att man ser en så pass mycket större volymförändring på högar lagrade med duk jämfört med 
spån, flis och bark. Den höga densiteten på lagrad snö gör att den är väldigt motståndskraftig 
mot smältning från milt väder (det krävs mer energi för att smälta den).  

 

 

 

 

 

 



 

           

 

 
 

Mätningar av snölager  
Plats Täckmaterial

, tjocklek  
Voly
m 
(m3) 

Ytarea / 
Volym (m-1) 

Temper
atur i 
mätper
ioden 

Snö- 
förlust 
(%) 

Snöförlust 
per dag 
(%/dag) 

Granåsen 2020 
2019 
2018 
2017 
2016 

Sagflis, 44 cm 
Sagflis, 44 cm 
Sagflis, 46 cm 
Sagflis, 45 cm 
Sagflis, 46 cm 

29267 
23481 
30055 
18122 
18300 

0,216 
0,234 
0,208 
0,277 
0,274 

9,87 
9,26 
11,4 
12,84 
12,18 

17,4 
20,3 
18,5 
20,5 
24,7 

0,092 
0,099 
0,099 
0,138 
0,131 

Beitostølen 2016 Sagflis, - 29677 0,254 - 10,3 0,131 
Østersund 2020 P1 
P2 2020 
P1 2019 
P2 2019 
P1 2018 
P2 2018 

Spån, 45 cm 
Spån, 50 cm 
Spån, 54 cm 
Spån, 47 cm 
Spån, 36 cm 
Spån, 42 cm 

39897 
30526 
38435 
38271 
42860 
36715 

0,239 
0,255 
0,245 
0,240 
0,245 
0,232 

11,61 
 
11,64 
 
12,67 

14,6 
15,7 
16,7 
14,0 
17,4 
15,5 

0,091 
0,098 
0,091 
0,076 
0,108 
0,096 

Vålådalen P1 2020 
P2 2020 
P1 2019 
P2 2019 
P1 2018 
P2 2018 

Spån, 48 cm 
Spån, 52 cm 
Spån, 51 cm 
Spån, 53 cm 
Spån, 48 cm 
Spån, 51 cm 

6021 
4413 
5505 
5031 
5801 
4806 

0,388 
0,451 
0,393 
0,371 
0,402 
0,397 

10,3 
 
11,6 
 
10,6 

14,4 
14,2 
11,6 
11,6 
14,6 
16,5 

0,123 
0,121 
0,144 
0,144 
0,0971 
0,109 

Idre 2020- Stadion 
P2-bark 
P3 -vest 
P4-Nord toppen 
P5-Nord botten 

Duk, 2 lager*  
Bark, 58 cm 
Duk, 1,5 lag  
Duk, 2 lag 
Duk, 1 lag 

22797 
26432 
45710 
50658 
30277 

0,253 
0,265 
0,232 
0,195 
0,270 

10,81 38,5 
17,1 
47,6 
37,0 
63,2 

0,329 
0,124 
0,402 
0,313 
0,535 

Buksvalarna 2020 
2016 

Spån, 40 cm 
Spån, 35 cm 

19565 
21624 

0,289 
0,242 

10,55 
10,2 

15,9 
15,1 

0,158 
0,132 

Åre 2018 Duk, 2 lag 9739 0,344 - 63,8 0,456 
Oppdal 2016 Sagflis 6914 0,324 - 13 0,156 
Dombås 2016 Flis 11970 0,250 - 8,37 0,103 
Geilo 2016 Duk, 2 lag 20540 0,251 - 30,2 0,378 

Tabell 2: Visar de olika snölagerna vi har mätt genom projektperioden i SNÖRIK. Där det står duk rör det 
sig om Geosyntias Coverice 500 * delar av denna hög var även täckt med en testyta wadding vilket 
minskade smältningen.  



 

           

 

 
 

Processen 
1. Planeringen 

Det första man måste värdera i planeringen är vilka krav som ställs på anläggningen; när 
behöver man öppna spår och eller nedfart, hur mycket snö behövs, hart ska snön läggas, 
budget och personalresurser osv 

Nästa steg är att planera själva snölagringsplatsen. Tex behöver ett snölager på 20 000 m3 en 
bottenarea på hela 5000 m3. Detta motsvarar ett öppet område som är 50*100 meter. Utöver 
denna yta måste det finnas plats för maskiner som ska arbeta med högen och eventuellt en 
plats för att lagra spån under vintern.  

 Sedan den största kostnaden med snölagring är transport av snö till spår eller pist, ser vi den 
största besparande åtgärden att placera snölagret centralt i spårsystemet eller pisten. Om man 
har ett stort stadionområde som behöver mycket snö är det ideellt att placera snölagret här, då 
kan man enkelt trycka ut snön med pistmaskiner. Eventuellt kan man utvärdera möjligheten att 
samla snö från spårsystem, stadion eller pist och trycka ihop det in i snölagret om våren.  

Mikroklimatet på snölagringsplatsen er också något man bör värdera. Vi har sett genom våra 
mätningar att genomsnittstemperatur och solinstrålning har relativt liten påverkan på 
smältningen om spån, flis eller bark används som täckmaterial. Det betyder att skugga mot 
solen och lägre temperaturer om sommaren inte bör vara avgörande faktorer placeringen. En 
viktig faktor är också temperatur för snöproduktion om vintern. 

2. Infrastruktur 
Ofta används Fläktsnökanoner för att producera snön till lagret. Fördelen med fläktsnökanoner 
är större produktionskapacitet och längre kastlängd. Det har också sin fördel för det krävs inte 
rör för tryckluft som de flesta lanssnökanonerna gör. Dock behövs strömuttag vilket man kan 
slippa med lansar. Lansar är också mer energieffektiva än fläktkanoner. Ofta behöver man 
kanske något färre snökanoner och pumpkapacitet för snölagring om man kan sprida ut 
tillverkningen över hela vintern jämfört om man ska producera snön för användning samma 
säsong vilket då brukar ske så snabbt man kan på hösten eller tidig vinter.  

Det rekommenderas att man hårdgör ytan där snön ska ligga, den bör vara väl dränerat, så 
vatten inte blir stående i snön, eller att snön sjunker ner i mjuk blöt mark. Spår och stadion 
måste klara tryck från Lastbilar utan att gå sönder, detta kräver stora investeringar, alternativt 
transport med traktor eller genom rörsystem för att minska marktrycket.  

3. Snöproduktion 
När allt är planerat och infrastrukturen är på plats så är första steget att producera snön.  Det 
kan vara smart att ha en översikt hur lång tid det tar att producera den önskade mängden snö, 



 

           

 

 
 

med den utrustning man har tillgänglig. För en anläggning som önskar 20 000 m3 och använder 
2 fläktkanoner i -5 ⁰C, tar det 273 timmar att producera.  

 

𝑇𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟	𝑠𝑛ö𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 =
Ö𝑛𝑠𝑘𝑎𝑑	𝑠𝑛ö𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚	

𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡	𝑝𝑒𝑟	𝑙𝑎𝑛𝑠	𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟	𝑓𝑙ä𝑘𝑡𝑘𝑎𝑛𝑜𝑛 ∗ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 

 

Snöproduktion under låga temperaturer och låg luftfuktighet ger mer effektiv produktion. Då 
kan man producera mer snö per tidsenhet, som är illustrerat i figur 7. Energiförbrukningen för 
en snökanon är ungefär konstant, men energiförbrukningen per producerad kubik med snö 
reduceras under låga temperaturer då man kan flöda mer vatten genom systemet som kan bli 
snö.  Man får då mer snö per kWh energi, som är illustrerat i figur 8. Mer effektiv produktion 
ger också mindre tid för personal som behöver jobba med att övervaka snöproduktionen. Det 
brukar vara en effektavgift på elräkningen där man betalar för den största effekt man använder 
varje månad. Därför bör man kolla hur många snökanoner man kan köra samtidigt för att inte 
riskera stora effekttoppar som kan bli dyra. Effektavgiften brukar variera mellan olika elbolag.  

 

Figur 7: Visar hur snöproduktionspotentialen förhåller sig till våttemperaturen. Det är antagit en 
konstant densitet på 400 kg/m3. Den svarta linjen representerar en realistisk potential när man 

inkluderar ett tapp på 10-20 procent under produktionen, vid ökad avrinning och densitet i marginella 
temperaturer (Wolfsberger et al., 2019). 



 

           

 

 
 

 

Figur 8: Energiförbrukning per kubik producerad snö (kWh/m3) med olika våttemperaturer. Exemplet är 
taget från en Demaclenko Titan 2.0 och en Bächler Sno Tek lans (Wolfsberger et al., 2019) 

 

4. Formering och påtäckning  
När man har producerat önskad mängd snö bör högen formeras och komprimeras med hjälp av 
pistmaskiner och eventuellt en grävmaskin. Diskuterat i delkapitlet «form på högen» bör 
kanterna vara relativt branta för att uppnå en låg ytarea, men inte för brant för att 
täckmaterialet inte ligger kvar. Detta är endast ett problem med flis och kan åtgärdas genom att 
lägga lite extra flis runt kanten på högen som stopper för att flisen ovanför inte ska glida ner, då 
kan man ha något brantare kanter alldeles närmast backen. 

Med täckning med flis bör man pröva att lägga ett så jämnt lager som möjligt, så att man inte 
får vissa områden som smälter mer än andra. Då kan det uppstå sprickor i spånlagret, som leder 
till mer smältning. Som beskrivet ovan är ett lager på 30 cm i många tillfällen mest 
kostnadseffektivt. Du vill bare uppnå en förbättring på 3-4 procent med ett lager på 40 cm 
spån. Ju dyrare spån, mindre kostnad för snöproduktion och kallare lagringsklimat desto mindre 
tjocklek på spånlagret bör man ha.  

Vid täckning med duk så är det generellt mer mankraft som behövs än vid täckning med flis. De 
vanligaste använda dukarna är Coverice 500, som kommer i rullar på 6 gånger 50 meter och 
väger 150 kg när de är torra. Idre fjäll och Fonnafjellet har gjort specialgjorda järnrör att linda 
upp dukarna på och ett passande aggregat för att sätt på grävmaskin vilket gör att man kan få 
hjälp att rulla ut dukarna med hydrauliken på grävmaskinen, som visas i Figur 9. Dukarna kan 
sättas ihop med tjocka Kardborreremsor och det behövs tyngder för att lägga på dukarna runt 
högarna för att duken inte ska blåsa bort. Man bör lägga dukarna med så lite överlapp som 



 

           

 

 
 

möjligt för att minska den ojämna smältningen som följer. Det kommer att ske en skillnad i 
smältning där det är det är ett lager duk jämfört med där det är två lager duk (överlappen), 
detta leder till att snöhögen ser pucklig ut och vatten samlas i sänkorna mellan pucklarna och 
ökar smältningen i snön, se Figur 10 och 11. Detta fenomen är mindre med 2 lager duk och 
ännu mindre vid användning av wadding som mellanlager. Livslängden på dukarna är 
åtminstone 5 år (baserat på hur länge de använts i Idre Fjäll) När dukarna blir skitiga och 
mörkare tar de åt sig mer solenergi och smältningen ökar jämfört med en ny eller ren duk. 
Därför kan det vara värt att tvätta av riktigt skitiga dukar för att det ska gå att använda dem 
längre.   

 

Figur 9: Påtäckning av duk i Idre fjäll 

 

Figur 10: Visar en hög I Idre fjäll med 2 lager geotextil på den högra delen och två lager geotextil med 
wadding i mellan, från mitten till där sista fjärdedelen av högen börjar. Man kan tydligt se att snölagret 
är högre där waddingen ligger dessutom ser man åsarna och dalarna på snöhögen som bildas av att det 
är överlappande dukar där åsarna är. 



 

           

 

 
 

 

Figur 11: Smälthål av droppande vatten från att det bildas dalar i duken av ojämn smältning. Hålet går 
ända ner till botten av högen. 

5. Lagringsperioden 
Vid ojämn smältning kan det bildas sprickor i spånlagret under sommaren, då kan det vara lönt 
att gå över men en kratta eller liknande för att jämna till.    

Vattna – om det är väldigt torrt i flera veckor mitt i sommarn (juni-augusti) så kan det löna sig 
att vattna högen då de avdunstade vattnet kommer att kyla flisen och även snön.  

När det gäller lagring under duk, gäller det att se över högen under sommaren då det finns risk 
att vinden orsakar glipor och revor i duken. Detta bör man undvika då snö som inte är täckt 
med duk smälter oerhört snabbt. 

6. Avtäckning 
Avtäckning blir vanligtvis gjord med hjälp av en grävmaskin som skrapar av täckmaterialet ned 
till kanten av högen. Erfarna grävmaskinförare klarar detta utan att skrapa bort särskilt mycket 
snö. Det är också viktigt att få bort det mesta av flisen, annars kommer den med ut i spåret eller 
pisten och speciellt vid långa perioder med plusgrader kommer de att göra spåren smutsiga. 
Erfarna grävmaskinsförare klarar detta utan att skrapa bort särskilt med snö. Figur 12 illustrerar 
hur detta kan göras. 

När det gäller avtäckning med duk så är tillvägagångsättet liknande när man täcker högen, men 
att man rullar upp dukarna på järnrören. När dukarna ska rullas in på hösten är de ganska blöta 
och väger ofta dubbelt så mycket. För att kunna transportera dukarna kan det vara smart att 
göra så kallade duk ställ (se Figur 13) för att få med sig flera rullar med duk samtidigt. När det 



 

           

 

 
 

gäller avtäckning med duk så är det viktigt att inte vänta för länge med att täcka av dukarna, då 
de lätt fryser fast vid minusgrader och snöfall, vilket gör avtagningen mycket tidskrävande samt 
att man riskerar att riva sönder dukarna. 

 

 

Figur 12: Avtäckning av spån med grävmaskin.  

 

Figur 13: Visar dukställ som gör att många rullar med duk kan transporteras med en traktor.  

 

7. Utkörning och preparering  
En logistisk plan bör upprättas för mest tidseffektiv användning av resurserna. Hur många 
lastbilar man behöver för kontinuerlig körning utan väntetider och köer kan uppskattas med 



 

           

 

 
 

hjälp av att estimera lasttid och körtid för lastbilarna. Ofta används en grävmaskin till att riva 
och krossa snön från lagret och en eller flera hjullastare för att lasta på lastbilarna, som visas på 
figur 14. Bäst är det att köra ut snön när den är blöt, krossa och packa snön noga så blir det blir 
en hård och kompakt snö utan luftfickor som tål mycket slitage och smältning.  

Det är rekommenderat att lägga ut en tjocklek på runt 40 - 60 cm. Ett tjockare lager är 
motståndskraftigare mot ett mildare väder. Det är också rekommenderat att packa till och 
jämna kanterna på spåret med en grävmaskin, detta gör att vinden inte får tag i ojämnheter i 
kanterna vilket leder till extra smältning, som delvis visas i Figur 15. 

 

 

Figur 14: Utkörning och lastning av snö på lastbil i Granåsen.   

 

Figur 15: Utläggning och preparering av spår i Granåsen. 



 

           

 

 
 

8. Lagring av Täckmaterialet  
Många anläggningar lagrar spånet över vintern vid sidan av högen. Fördelen med detta är att 
man slipper stora transportkostnader för att flytta spånet. Det som då kan ske är att det lätt 
bildas klumpar av is från snö och regn som fryser i spånet. Stora klumpar i spånet gör att spånet 
blir svårt att sprida ut jämnt. När dessa klumpar smälter så bildas kratrar i spånet som gör att 
vatten kanaliseras på en och samma plats vilket leder till att snön smälter i en trattformation 
under spånkratern. I de trattformade hålen i snön samlas mycket spån som gör att det krävs 
mycket jobb med grävmaskin för att få bort dessa djupa hål med spån, som vist på Figur 16. 
Alternativt att det blir mycket mer spån som kommer ut i spåret. För att minska isbildningen i 
spånet kan man ta bort snön som lägger sig ovan på spånlagret innan det börjar smälta på 
våren, eller täcka över spånet med dukar.  Det finns även de som rapporterar att det kan bli 
värmegång i spånet om man inte sprider ut spånet över tillräckligt stor yta. 

 

Figur 16: Visar trattformade gropar som har blivit fyllt med spån, på grund av isklumpar i spånet.  

9. Islager i botten av snöhögen 
När man kört ut all snö från snölagret så kan man se att det ligger ett islager där snölagret stod. Islagret 
bildas av att vatten fryser till i den kalla botten på lagret, som illustrert på Figur 17. En teori är att 
islagret till största del bildas när snön produceras på snölagret och att ofryst vatten i den producerade 
snön rinner ner genom högen och fryser i botten. Det har även observerats att isbildning är mindre eller 
obefintlig i ihop schaktade högar vilket tyder på att islagret bildas mestadels vid produktion och inte 
under smältningen under sommaren. Islagret som bildas kan vara från några cm till en meter och kan 
därför påverka hur mycket snö man egentligen har tillgänglig i slutet av lagringsperioden. En snöhög på 
20 000 m3 har en bottenarea på 5000 m2 och om det är ett islager på 0,5 meter så tappar man 5000*0.5 
= 2500 m3 snö pga av islagret. Eftersom inte islagret smälter under vintern kommer det att byggas upp 
högre och högre för varje år och måste till slut tas bort. En kostsam process som kräver stora maskiner. 
För att minska isbildning I botten av snölagret bör man tillverka så torr snö som möjligt till snölagret, 
samt även använda viftfuktionen på snökanonerna om det är möjligt, för att mer av vattnet ska hinna 
frysa.   

 



 

           

 

 
 

 

Figur 17: Visar ett islager på runt 0,5 meter som har byggts upp i botten av snölagret i Östersund.   

10. Lagring av snölager i två år 
I Östersund lagrades ett år en del av snölagret i två år då all snö inte gick åt ett år. Detta ledde till 
intressanta observationer om vad som händer med snö som lagras två år. Observationer och 
dokumentation från snöhögen visar att snön har en annan kvalité en 1-årig lagrad snö. Den 2-åriga snön 
hade något större kornstorlek (2 - 3 mm istället för 1 - 2 mm) det var dessutom stora partier av ren is 
insprängda i snö. Grävaren upplevde att snön var hårdare och krävde mer arbete med att bearbeta den 
än 1-årig snö. För att sammanfatta går det bra att lagra snö i mer en ett år men snön blir något mer isig 
och kräver lite mer arbete av grävare och pistmaskin för att få till bra spår.  

Kostnader 
I projektet SNÖRIK har vi utvecklat en budgeteringsmodell till snölager. Modellen baseras på 
önskad mängd snö till utläggningen, sedan räknar modellen ut hur mycket som reduceras under 
sommaren och där med hur mycket snö som behöver produceras. Ett antal parametrar som 
påverkar snöproduktionen, volymförändringen och lagringsprocessen kan ändras. I figur 18 
visas en skärmdump av modellen där vi tar utgångspunkt i en anläggning som ska ha kvar 
15 000 m3 snö till hösten. Till vänster är fälten för input, medan till höger vissas 
mellanuträkningar. Här kan man till exempel se att snömängden man behöver producera är 
18 397 m3 vid användning av spån och 27 529 m3 vid användning av två lager Geotextil 
(Coverice 500). På Figur 18 ser man en fördelning av kostnaderna i processen. Som synes är 
kostnaderna stora för att lagra snö. Här räknar vi med en kostnad för arbetstid. Om delar eller 
hela arbetet utförs på frivillighet som sker i vissa skidklubbar kan kostnaderna för 
snöproduktion och utkörning bli betydligt lägre. Men även för privata aktörer går det att lagra 
snö kostnadseffektivt, Exempelvis lagrar Vålådalen ca 10 000 m3 per år till en kostnad av ca 
300 000 kr.  

 



 

           

 

 
 

 

Figur 18: Visar alla inputparametrar för anläggningen som påverkar både smältning och kostnad för att 
lagra snö. Till höger ser vi uträkningar som visar total storlek på högen, snöproduktion och mängd 
täckmaterial.  

Duk eller sågspån 
Som visat i figur 18 är sågspån i de flesta fall mer lönsamt än att använda duk. De kan vara värt 
att värdera duk i tillfällen där man inte kan komma till med lastbilar med sågspån, eller när 
inköps och transportkostnaden för spånet är väldigt högt, eller om man inte har möjlighet att 
mellanlagra spånet under vintern utan måste köpa nytt varje år. Utveckling av nya textila 
material och kombinationer av dukar för snölagring pågår, (bland annat i projektet SNÖRIK) och 
vi ser att det kommer alternativ som är bättre än de befintliga dukarna. 

Som exempel gjorde SNÖRIK tester med 2 lager Coverice 500 med wadding i mellan i Idre fjäll. 
Inköpspriset för wadding blir något större sedan man måste köpa ett extra lager, men på grund 
av att det smälter mindre behöver man en totalt mindre hög, och därmed mindre täckmaterial 
samt mindre snöproduktion. Därför vill wadding vara mer lönsamt jämfört med att bara 
använda två lager Coverice 500 om man kan återanvända wadding materialet i mer än två år 

Inputvariabler Fyll inn under Enhet
Løypelengde 5000 m
Bredde 5 m
Dybde 0,5 m
Stadionområde, lengde 50 m
Stadionområde, bredde 0 m
Sikkerhet, ekstra snø 20 %
Snømengde slutt 15 000                 m³

15 000                 
Inputvariabler Fyll inn under

Antall dager med snølagring 150 dager
Temperatur i lagringsperiode 10 C⁰
Antall lag med duk 2 lag
Tykkelse flis 0,3 meter
Form på snølager Halvsylinder
Antall anvedingsår flis 5 år
Antall anvedingsår duk 5 år
Tap av flis hvert år 15 %
Duk Coverice 500 22,5 NOK/m²
Pris sagflis 129 NOK/ m³
Pris Velcro borrelås 22,5 NOK/lm
Pris CI sandsekk 34 NOK/stk
Antall viftekanoner 2
Antall lanser 0
Luftfuktighet 75 %
Lufttemperatur -5 C⁰
Tetthet på produsert snø 450 kg/m³
Timelønn en arbeider 500 NOK/t
Antall arbeidere 2
Hvor stor del av sin arbeidsdag 
bruker disse på snøproduksjon 50 %
Strømpris 1 NOK/kWt
Anleggstype for utkjøring Langrenn

Snølager Flis Duk Enhet
Overflate areal / Volum 0,229 0,209 1/m
Prosent tap per dag 0,128 0,297 %/dag
Tap per dag 19,2 70,7 m³/dag
Snømengd start 18 397,8          27 529,0         m³

Std.avvik, prosent volum tap per dag 0,018 0,075 %/dag
Std.avvik volum tap per dag 3,3                  20,7               m³/dag
Std.avvik total volum 491,5              3 109,4           m³

Våtkuletemperatur 6,75-                6,75-               C⁰
Kapasitet kanon 36,55              36,55             m³/t
Kapasitet lanse 22,37              22,37             m³/t
Timer med snøproduksjon 251,66             376,56            timer
Energiforbruk 2,78                2,78               kWt/mᶾ

Tildekking
Overfalteareal 4 046,5            5 599,5           m²
Mengde flis 1 213,9            m³
Størrelse duk 11 198,9         m²
Antall duker 37,3               stk
Borrelås 1 866,5           m
Totalpris dekkemateriale 156 598,1        251 975,3       NOK

Snøproduksjon



 

           

 

 
 

(antagen livslängd 10 år) I tabell 3 syns en jämförelse av kostnader för ett 15 000 m3 snölager 
och 5 års livslängd på täckmaterialet.  

 2 lag Coverice  2 lag Coverice + 
wadding 

Sagspån 

Volym snö start (m3) 27 529 23 835 18 397 
Procentuell minskning 
snö per dag (%/dag) 

0,297  0,209 0,128 

Kostnad snöproduktion 
(SEK) 

264 816   229 281 200 312 

Kostnad formering hög 
(SEK) 

67 721,3   58 634 45 258 

Påtäckning med 
isoleringsmaterial (SEK) 

175 757 189 469 154 242 

Kostnad avtäckning 
(SEK) 

55 350 55 350 78 900 

Kostnad utkörning 
(SEK) 

352 500 352 500 352 500 

Total kostnad  916 145 885 235 831 213 
Tabell 3: Visar skillnaden i kostnadsfördelning mellan två lager geotextil, mot två lager geotextil med 
wadding och sågspån.   

Optimalisering av sågspånstjockleken baserat på kostnader.  
Ett annat exempel är hur vi använt modellen för att hitta den ultimata tjockleken på sågspån för 
en anläggning, med tanke på kostnader. Som visas i figur 19 ligger den optimala tjockleken på 
25 cm för just denna anläggning. Här är det billigare att producera lite mer snö än att ha över 
40 cm tjockt lager med sågspån som ofta är rekommenderat. Den optimala tjockleken vill 
variera med tanke på inköpspris av täckmaterialet, kostnad på snöproduktion och klimat under 
snölagringsperioden. För exempel vill en anläggning som producerar största delen av sin snö vid 
-4 istället för -12 ha en dyrare snöproduktion och därmed vill den optimala tjockleken på spånet 
vara nånstans mellan 30 – 40 cm.   

 



 

           

 

 
 

 

Figur 19: Optimal sågspånstjocklek för en anläggning med goda förhållanden för snöproduktion och kort 
lagringsperiod, baserat på totala kostnader.   

Design av en skidanläggning med tanke på snölagring  
För att en anläggning ska kunna hålla på med hållbar snöhantering är det viktigt att man redan i 
starten designar anläggningen för en så effektiv snöhantering som möjligt. En möjlig design är 
illustrerad i figur 20, den medför enkel distribution och preparering av snö. Den möjliggör också 
att man kan schakta in snö från spåret till snölagret i slutet på säsongen. Om man har ett 
utspritt spårsystem kan bör man se på möjligheten for att ha fler små högar i anslutning till 
spårsystemet för att minska utkörningsdistansen.   

 

Figur 20: Ett exempel på hur en anläggning kan se ut för att minimera kostnaderna för utkörning av 
lagrad snö. 
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