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Sammanfattning 

Konstgjord snö motstår vind, vatten och temperaturförändringar bättre än natursnö och 

används alltmer som ett komplement när den naturliga snön inte räcker till. Vid 

snötillverkning behövs vatten- och energiresurser vilka begränsas av kostnader såväl som 

regelverk beroende på var produktionen sker. Stora mängder vatten hämtas ofta från sjöar 

och distribueras sedan ut över en koncentrerad yta vilket stör närliggande ekosystem.  

Vid Östersunds skidstadion har det lagrats konstgjord snö över sommaren sedan 2008 för att 

kunna lägga ut snö tidigt på säsongen och erbjuda både motionärer och elitidtrottare en 

tränings- och tävlingsarena redan från den första november varje år. Med knappa 

snöresurser har tävlingarna gått att genomföra medan motionsspåret ofta har prioriterats i 

andrahand. Studiens främsta syfte har därför varit att undersöka om ett byte till en annan 

snökanonsmodell skulle kunna effektivisera snöproduktionen, i synnerhet då 

medeltemperaturen i Jämtland förväntas att öka och därmed även resursanvändningen. 

Snökanonsmodellerna som studerats i denna studie har varit Areco Super Snow och SMI 

Super Puma som båda är fläktkanoner drivna med en total effekt på ca 24 kW.  

Resultatet visar att snökanonen SMI Super Puma kan öka effektiviseringen av snöproduktion 

och därmed minska vatten- och energianvändningen på Östersunds skidstadion. Detta 

innebär att mer snö kan lagras och underlättar uppnåendet av målet att erbjuda ett 

konstsnöspår tidigt på säsongen. Dock bedöms inte vatten- och energianvändningen vara 

stor i jämförelse med Östersunds kommuns totala dricksvattenproduktion och 

energiförbrukning under vintermånaderna december till mars. Den lagrade snöhögen anses 

inte vara ett miljöproblem. 
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Abstract 

Artificial snow resists wind, water and temperature changes better than natural snow and is 

increasingly used as a complement when natural snow is not enough. In snowmaking, water 

and energy resources are needed which are limited by the costs as well as regulations 

depending on where production takes place. Large quantities of water are often retrieved 

from lakes and then distributed over a concentrated area which disturb nearby ecosystems. 

Östersund ski stadium has since 2008 been storing artificial snow during summer in order to 

put it out early in the season, and offer both amateurs and professionals a training and 

competition venue from 1 November each year. With scarce resources of snow, the 

professional races have been possible to carry through, while exercising amateurs have been 

down prioritized with a delayed opening. The study's main purpose has been to investigate 

whether a change to another snowmaking model could improve the efficiency of snow 

production, especially considering that the average temperature in Jämtland is expected to 

increase, and therefore also increasing the use of resources. The snowmaking machine 

models studied has been Areco Super Snow and SMI Super Puma, both of which are fan 

driven snow guns powered with a total output of about 24 kW. 

 

The result shows that the snow gun SMI Super Puma can increase the efficiency of snow 

production, thereby reducing water and energy consumption at the ski stadium. This opens 

possibilities for more snow to be stored and therefore enable the objective of offering cross 

country trails early in the season.  

However, the water and energy consumption in the current state is not assessed to be 

particularly large in comparison to Östersund municipality's total production of drinking 

water and energy consumption during the winter months of December to March and the 

stored snow piles are not considered an environmental problem.  
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Förkortningar 

IPCC  Intergovernmental Panel on Climate Change  

JSM  Svenska Mästerskapen för Juniorer 

R.L.  Relativ luftfuktighet 

SM  Svenska  Mästerskapen 

SMHI  Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut 

SMI  Snow Machines Incorporated 

USM  Svenska Mästerskapen för Ungdomar 

WC  Världscup 

 

Terminologi 

Avrinning Regn eller smältvatten bildar ett vattenflöde från ett visst område (NE, 

u.å.c) 

Hotad art En art som löper påtaglig risk (≥10 % inom 100 år) att bli utdöd inom ett 

område (NE, u.å.a). 

Indunstning  Genom förångning av t.ex. vatten koncentrera en lösning (NE, u.å.b) 

Naturreservat Område som skyddas med stöd av miljöbalken i syfte att bevara 

biologisk mångfald, vårda och bibehålla värdefulla naturmiljöer eller 

tillgodose behov av områden för friluftsliv (Skogstyrelsen, u.å.) 

Natursnö  Snö som bildats i molnen genom nukleering av små ispartiklar (Lintzén, 

2012) 

Nukleering Sammanslagning av olika gasmolekyler som bildar nya partiklar 

(Vetenskapsrådet, 2002) 

Peak Innovation Organisation som strävar mot att utveckla Jämtland till en ledande 

internationell plats för forskning och affärsutveckling inom turism, sport 

och friluftsliv (Peak innovation, u.å.) 

Rödlistad art En art som är utrotsningshotad eller riskerar att bli utrotningshotad 

eller som på något sätt är missgynnad (Naturvårdsverket, 2012) 

Snö med kvalitet  Konstgjord snö optimal för längdskidåkning, det vill säga varken för torr 

eller för blöt (R. Hedlund, personlig kommunikation, 15 april,  2015). 
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrund, syfte, avgränsningar och mål med studien. 
 

1.1 Bakgrund 

Enligt SMHI:s framtidscenarior som baseras på analyser av FN:s klimatpanel IPCC :s forskning 
(SMHI, 2014) kommer medeltemperaturen att öka 1-2 grader fram till år 2030 och 2-6 
grader fram till år 2100 (SMHI, 2015a). En ökad medeltemperatur leder således till varmare 
vintrar med mindre snötäcke (SMHI, 2015b) och minskade antal frostdagar under 
vintersäsongen (SMHI, 2015c). Detta är ett problem för besöksnäringen hos många 
vinterdestinationer över hela världen (Scott, McBoyle, Minogue & Mills, 2006) och det kan 
för Jämtland komma att ha stor betydelse då länet har sin största omsättning och lönsamhet 
under just vinterhalvåret (I.Hedlund, personlig kommunikation, 9 februari, 2015).  
 

EU har uppmärksammat klimatförändingarna i visionen för år 2020 och har bland annat som 

mål att minska utsläppen av växthusgaser med minst 20% jämfört med nivårerna under 

1990. EU har även som mål att verka för en ekonomi med hög sysselsättning (Europeiska 

kommissionen, 2010)  vilket är viktigt för Jämtland då länet är beroende av inkomsten från 

turismen under vinterhalvåret. En minskad besöksnäring på grund av klimatförändringarna 

antas leda till en minskad sysselsättning och är därför en viktig fråga om länet ska vara 

konkurrenskraftigt i framtiden (Mid Sweden Science Park, 2015). För att öka tillväxten inom 

EU görs satsningar för att stärka den europeiska turismens konkurrenskraft där bl.a. 

forskning och utveckling (FoU) är ett av de sju huvudinitiativen som bl.a. inkluderar 

utmaningar inom bl a energi- och resurseffektivitet och klimatförändringar (Europeiska 

Kommissionen, 2010). Att detta är mål som EU strävar mot gör att aktörer kan ha större 

möjlighet att få bidrag till forskningsprojekt för anpassningsåtgärder på grund av 

klimatförändringarna (Europeiska Kommissionen, 2014). Peak Innovation har därför samlat 

ett flertal snöberoende aktörer inom regionen för att samverka och dela kunskap med 

förhoppningen att öka de ekonomiska förutsättningarna för olika företag (I.Hedlund, 

personlig kommunikation, 9 februari, 2015) Under de närmaste två åren kommer det så 

kallade SNÖ-projektet att genomföras där bl.a. tester på att lagra snö över sommaren 

kommer att utföras på Östersunds Skidstadion. Snö har lagrats i Östersund sedan 1990-talet 

och sedan 2008 har tillverkad snö producerats (R. Hedlund,  personlig kommunikation, 15 

april, 2015) och en snöhög har placerats i anslutning till längdskidspåren i västra utkanten av 

naturreservatet Rannåsen (Ramböl, 2014). 

I november 2014 gav länsstyrelsen sitt godkännande till Östersunds Skidstadion att anlägga 

ytterligare en snöhög i anslutning till den befintliga, se bilaga A (Länsstyrelsen Jämtland, 

2015). Detta för att öka chanserna att ha tillräckligt med snö till världscupstävlingarna i 

November hösten 2015.  I April 2015 täcktes snöhögarna över med spån och mängden snö 

beräknades till 40 000 000 liter, vilket är i underkant för att kunna erbjuda ett tillräckligt bra 

längdskidspår för tävling (R. Hedlund,  personlig kommunikation, 15 april, 2015). 
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Idag används snökanoner av modellen Areco Super Snow som ger bästa resultat vid 

temperatur kring -8 grader. Under föregående vinter var antalet optimala dygn för att 

tillverka konstgjord snö 19 dygn. Om SMHI:s framtidenscenarior om mildare vintrar stämmer 

minskar även dagarna för optimala förhållanden att tillverka konstgjord snö med kvalitet (R. 

Hedlund,  personlig kommunikation, 15 april, 2015). Som exempel kommer antalet 

snöproduktionstimmar i Österrike att minska på grund av ökande  temperaturer och 

minskande effektivitet vid snötillverkning. Elpriserna förväntas att öka i framtiden och 

därmed kommer också skidoperatörer att konfronteras med ökade energikostnader. 

Eftersom energikostnaden står för ungefär en tredjedel av den totala 

snöproduktionskostnaden kan höjda elpriser utmana skidoperatörer ekonomiskt i framtiden 

(Damm, Köberl & Prettenthaler, 2014).  

Tidigare studier angående miljöpåverkan av snötillverkning visar också att det behövs 

mycket vatten för att producera snö. I Schweitziska Davos beräknades till exempel 

vattenförbrukningen till 21,5% av dricksvattenanvändningen, och i Scuol var förbrukningen 

hela 36,2% (Rixen, Teich, Lardelli, Gallati, Pohl, Pütz, & Bebi, 2011). Huvudsyftet med denna 

rapport är därför att ta reda på vad förändringarna skulle bli om de nuvarande 

snökanonerna vid Östersunds skidstadion ersattes med en annan modell som kan producera 

snö med kvalitet vid högre temperaturer, med avseende på vattenanvändning och 

energiförbrukning. 

1.2 Syfte 

Det övergripande syftet med denna studie är att ta reda på hur stor vatten- och 

energiförbrukningen är idag på snölagringsplatsen vid Östersunds skidstadion, samt hur 

vatten- och energiförbrukningen skulle se ut om snökanonerna ersattes med en annan 

modell. 

1.3 Avgränsningar 

Studien har begränsats till produktionen av snö vid snölagringsplatsen vid Östersunds 

skidstadion.  Uträkningar av energiåtgång vid transporter eller shaktning av snö har bedömts 

ligga utanför projektets ramar. 

Fokus har lagts på mängden snö som behövs för att erbjuda ett konstsnöspår från och med 

första november samt mängden snö som behövs för att genomföra världscupstävlingen 

tidigt på säsongen. Den geografiska placeringen med hänsyn till klimat har inkluderats. 

I studien jämförs den nuvarande fläktkanonen med en alternativ modell av samma 

fläktkanonstyp. Andra möjliga snökanoner har lämnats utanför projektets ramar. 
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1.4 Mål 

Följande mål har ställts upp inför studien, nämligen att 

— ta reda på hur mycket vatten som behövs för att göra en liter snö, 

— ta reda på hur mycket snö som producerats för lagring under perioden december 

2014 till mars 2015, 

— göra beräkningar på hur mycket vatten som använts under vintern 2014-2015 och 

hur vattenförbrukningen skulle kunna se ut vid användandet av en annan 

snökanonsmodell, 

— jämföra resultatet av beräkningarna med den totala dricksvattenproduktionen i 

Östersunds kommun, 

— ta fram siffror på hur många och hur länge snökanonerna har varit i drift under 

vintern 2014-2015 och beräkna den totala energiförbrukningen, 

— beräkna den totala energiförbrukningen för Östersunds kommun under vintern, och 

jämföra det med snökanonernas energiförbrukning, 

— ta reda på om den producerade snömängden förändras vid ett byte till en annan 

snökanonsmodell, 

— studera hur den geografiska placeringen spelar in vid snöproduktion, 

— ta reda på hur miljön påverkas av att mycket snö placeras på en koncentrerad plats. 
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2 Metod 
Följande undersökning har främst byggts på litteraturstudier och intervjuer för att ta reda på 

hur ett byte till en annan snökanonsmodell påverkar vatten- och energiförbrukningen. 

Studien omfattar lagringsplatsen på Östersunds skidstadion där den nuvarande snökanonen 

Areco Super Snow (Modell A) har jämförts med en utvecklad snökanonsmodell, SMI Super 

Puma (Modell B) med avseende på vatten- och energianvändning. Östersunds skidstadion 

har lagrat snö sedan 2008 och utvecklar ständigt tekniker för att upprätthålla snö tidigt på 

säsongen och kan därför även vara representativt för andra längdskidåkningsarenor.  

Forskningsmaterial har hämtats från SMHI och IPCC som hör till internationellt erkända 

organisationer för klimatsammanställningar. Information om hur snötillverkning går till, 

vilken effekt snökanonerna har samt mängd snö som kan produceras har samlats in från 

vetenskapliga artiklar, snöforskaren Nina Lintzén samt företaget Snowmakers International 

AB som är ett ledande företag inom snökanonstillverkning. En intervju har gjorts med 

stadionchefen Roger Hedlund för att skaffa information om hela snölagringsprocessen, från 

snöproduktion till utläggningen i november. Antalet optimala dygn för snöproduktion samt 

den totala drifttiden under vintern 2014-2015 har inkluderats. 

Vattenanvändning vid snöproduktion är beräknad utifrån sambandet att 1000 liter vatten 

ger 2500 liter snö (H. Skoglund, personlig kommunikation, 12 maj, 2015; R. Hedlund,  

personlig kommunikation, 15 april, 2015) där värdet för att producera en liter snö beräknats 

till 0,4 liter vatten. Värdet om 0,4 liter vatten har sedan multiplicerats med snöhögens 

storlek, 40 miljoner liter snö (R. Hedlund,  personlig kommunikation, 15 april, 2015). 

Vattenanvändningen har sedan jämförts med drickvattensproduktionen i Östersunds 

kommun för månaderna december 2014 till mars 2015. 

Energiförbrukningen vid snöproduktion är beräknat enskilt för båda snökanonerna vid drift 

av fyra kanoner samtidigt under 840 timmar. Den nuvarande snökanonen Modell A har 

representerat den totala energianvändningen för snömängden som producerats på 

snölagringsplatsen från december till mars under vintern 2014-2015. Värdet har sedan 

jämförts med detaljerad data från Östersunds kommuns totala energianvändning från 

december till mars under vintern 2012-2013.  

Den lagrade snöns kvalitet har studerats med hjälp av en tidigare genomskärning på 

snöhögen samt analyserats utifrån hurvida snökanonerna följer den teoretiska flödeslinjen 

för produktion av snö med kvalitet. Områdets geografiska placering har studerats med 

hänsyn till den närliggande sjön Storsjön och data på luftfuktighet och temperaturskillnander 

under vintern 2014-2015 har samlats in.  

Snöhögens placering och inverkan på omkringliggande miljö har studerats på plats genom en 

fältundersökning där markprover har tagits med en jordprovtagare med avseende på 

jordmån och avrinningsområde. Information har även samlats in med hjälp av tidigare 

miljökonsekvensbeskrivning angående upprättandet av den utökade snölagringytan i 

området. 
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3 Resultat 
I detta kapitel presenteras Östersunds kommun och skidstadion, konstgjord snö och 

miljöpåverkan samt snökanoner och dess beräknade resursanvändning. 

3.1 Östersund 

Östersunds kommun beskrivs som en plats med riktiga vintrar, branshledande 

upplevelseindustrier och vintersportevenemang i världsklass (Östersunds kommun, 2013a). 

Östersund är förknippat med ”Vinterstaden” och lockar många besökare varje år just på 

grund av många idrottsvenemang inom bl.a. längdskidåkning och skidskytte (I.Hedlund, 

personlig kommunikation, 9 februari, 2015). Kommunen är också den första i Sverige som 

miljöcertifierat sig enligt ISO 14001-standard och har som mål att även kommande 

generationer ska kunna njuta av vintern (Östersunds kommun, 2013b). I 

miljöhandlingsplanen för 2015 strävar kommunen bl.a. mot att ”användningen av energi och 

material ska vara effektiv i relation till nyttan” samt att ”nyttjande av mark och vatten är en 

långsiktig hushållning som ger en rik variation av naturtyper, biotoper och arter” (Nordin, 

2015, s.1) Ett av fyra prioriterade områden är energianvändning där målet är att 

energiförbrukningen minskar med 20% jämfört med 2010 (Nordin, 2015). 

3.2 Östersunds Skidstadion 

På en plats 15 minuters promenad från centrum ligger Östersunds skidstadion. En arena som 

erbjuder både motionsspår, elljusspår och tävlinggspår. Med en läktare för 6000 åskådare 

och belysning som möjliggör TV-sända kvällstävlingar håller arenan en hög internationell 

klass (Östersunds kommun, 2015). 

3.2.1 Skidstadions utveckling 

Genom åren har Östersunds skidstadion utvecklats kontinuerligt med strävan mot att 

Östersund ska blir en tävlings- och träningsort i världsklass inom vintersporter. På 40-talet 

startade utvecklingen med att ett klubbhus byggdes och under perioden 1969-1996 

arrangerades skidtävlingar som SM, USM, JSM och WC på skidstadion. Under 2002-2005 

gjordes investeringar i bl.a. snökanoner och markarbeten (Östersunds kommun, 2013c) och 

under  2006-2007 genomfördes projektet Tidig och Säker snö. Projektet innebar att utforska 

och hitta långsiktiga metoder för tidig och säker snötillgång där målet var att säkra 

snötillgången vid försäsongsträning samt stora arrangemang inom vinterporter. Som ett 

resultat av projektet satte skidstadion målet att erbjuda snö från och med den första 

november och sedan 2008 har snö lagrats utomhus under sågspån över sommaren inför 

kommande säsong, (Östersunds kommun, 2012a). I projektet valdes också lagringen framför 

byggnation av en skidtunnel och kylslingor på grund av höga investeringskostnader (Lintzén, 

2012). Konstsnöspåren har varit välbesökt och den första november 2010 fanns det 5 km 

skidspår som senare utökades till 8 km när världscupen i skidskytte arrangerades, se bilaga A 

(Östersunds kommun, 2012a). Under 2010-2011 fastställde kultur- och fritidsnämnden en 

utvecklingsplan för skidstadion där bl.a. fortsatta strategiska satsningar på tidig och säker 

snö skulle prioriteras. Fler investeringar, exempelvis vidareutveckling av 

snötillverkningssystemet, föreslogs för att kunna satsa på framtida tävlingar och 
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arrangemang. Uvecklingsplanen visade också på att Skidstadion har goda förutsättningar för 

att ta vara på den ökande resetrenden ”träningsturism” och jämfördes med arenan i 

Holmenkollen som är Oslos största besöksmål (Östersunds kommun, 2012b). 

3.2.2 Skidstadion idag 

Östersunds skidstadion är ett friluftsområde som är mycket populärt. Platsen är delvis 

placerad i ett naturreservat vilket gör att den är unik med många växter och sällsynta arter 

(Ramböl, 2014). 

Längdspåret som används vid tävlingarna på Östersunds skidstadion är 6,5 km långt och 

behöver ca 25-28 000 000 liter snö för att fylla spåret och ytan på stadion. Under vintern 

2014-2015 lagrades 40 000 000 liter snö, som beräknas att smälta 15-20% till ca 33 000 000 

liter vilket betyder att tävlingen i november 2015 bedöms kunna genomföras, dock med små 

marginaler (R. Hedlund,  personlig kommunikation, 15 april, 2015). Motionssnöspåret, som 

behöver ca 6 000 000 liter snö och är tänkt att erbjuda motionärer ett längskidpår den första 

november, har under de senaste åren fått prioriteras i andra hand och är inte alltid färdigt i 

tid på grund av snöbrist (R. Hedlund,  personlig kommunikation, 15 april, 2015; Skidstadion 

2015). 

Från och med 2015 har ytterligare en snölagringsplats upprättats och därmed ökar 

förutsättningarna för att i framtiden kunna lägga ut åtminstone 3 km längdskidspår från och 

med den första november varje år (Östersunds kommun, 2014a). 

3.3 Konstgjord snö och miljöpåverkan 

För att producera konstgjord snö med snökanoner behövs energi, vatten och specifika 

lufttemperaturer beroende på snökanonsmodell (Snowmakers, 2012). I följande kapitel 

presenteras konstgjord snö, miljöpåverkan, förutsättningar för snöproduktion samt hur 

produktionen av konstgjord snö går till. 

3.3.1 Konstgjord snö 

Konstgjord snö används allt oftare som ett komplement inom utförsåkning och 

längdskidåkning när natursnön inte är tillräcklig. Till skillnad från natursnö som skapas 

genom nukleering av små ispartiklar i molnen tillverkas konstgjord snö utav vattendroppar. 

De runda dropparna ger en struktur som är mer kompakt och har därför högre densitet än 

naturlig snö. Detta gör att konstgjord snö kan motså vind, vatten och 

temperaturförändringar i högre grad än naturlig snö (Lintzén, 2012). Den högre densiteten 

gör det också möjligt att med mindre djup på snötäcket säkra funktionell skidåkning (Steiger 

& Mayer, 2008). De huvudsakliga användningsområdena för konstgjord snö är dock inte  

skidbackar och längdskidspår, utan andra verksamheter där snö behövs (Lintzén, 2012). I 

Sundsvall lagras till exempel 60 000 000 liter snö i en skålformad asfaltsbassäng sedan år 

2000 för att kyla ner sjukhuset under sommaren (Skogsberg & Nordell, 2000). Vidare behövs 

konstgjord snö exempelvis till tester för avisning på flygplan och tester för vinterdäck 

(Lintzén, 2012).  

 

http://www.snowmakers.com/snowmaking-basic.html
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3.3.2 Miljöpåverkan 

I och med klimatförändringarna har behovet av konstgjord snö stigit och därmed även 

vatten- och energianvändningen för att tillverka snö. På ett flertal skidorter i Schweiz är 

vattenkonsumptionen hög i jämförelse med andra vattenanvändningsområden. I Davos och 

Scuol står till exempel  vattenkonsumtionen till produktion av konstgjord snö för 21,5% 

respektive 36,2 % av dricksvattnet (Rixen et al. 2011). Fortsatt utveckling av 

snötillverkningsverktyg och förbättrade tekniker kan minska energiförbrukningen, men det 

är inte bara produktionen av konstgjord snö som inverkar på miljön, utan även 

markberedning för skidspår kan förstöra vegetation och jordens stabilitet (Lintzén, 2012). En 

studie på hur värmebalansen i jorden förändras vid konstgjord snö jämfört med naturlig snö 

visar att konstgjord snö kommer att frambringa en längre period med snötäcke som kan 

påverka den underliggande vegetationen då den snöfria säsongen senareläggs (Rixen, 

Haeberli & Stoeckli, 2004).  

På snölagringen vid Östersunds skidstadion visar jordproverna som togs den 15:e april 2015 

att marken innehåller mycket kalk, se bilaga B för provbilder, vilket även styrks av 

miljökonsekvensbeskrivningen som upprättades under 2014. Vattnet som smälter från snön 

infitreras genom en grusbädd och vidare i en bäck som leder till Rannåstjärnen inom 

naturreservatet. Med den utökade snölagringsytan beräknas flödet att öka med ca 5-10%. 

Detta är sannolikt inget problem då större flöden vid mycket regn sker redan idag. Kring 

Rannåstjärnen hopas över 300 växter och djurarter som trivs i den kalkrika miljön. (Ramböl, 

2014). Fjärilen Violett guldvinge (Lecaena helle) är en rödlistad art som är en av flera hotade 

arter som påträffats vid Rannåstjärnen (Naturvårdsverket, 2014). Dock visade en 

undersökning på snölagringsytan att platsen inte inhyser några rödlistade arter. Påverkan på 

relevanta miljökvalitetsmål bedöms som små, och i detta fallet kan smältvattnet från 

snöhögen gynna Rannåstjärnen. Dricksvattnet som används vid snöproduktionen tillsätts 

kalk (Ramböl, 2014). Kalket höjer vattnets pH-värde vilket motverkar markförsurning orsakat 

av surt nedfall. Nederbörden i Jämtland har en försurande effekt (Miljömål, 2015) och därför 

bedöms smältvattnet från snölagringen ge en positiv inverkan på områdets redan kalkrika 

mark (Ramböl, 2014).  

3.3.3 Förutsättningar för snöproduktion 

Hur effektiv snöläggningen är påverkas av temperatur, luftfuktighet och vind. Temperaturen 

och luftfuktigheten beräknas ofta om till en snöläggartemperatur, en så kallad Wet bulb 

temperatur (Steiger & Mayer, 2008; Friluftsfrämjandet, u.å.).  

Mängden fukt som luft kan innehålla är beroende av temperatur och tryck. Ju varmare luft 

desto mer vattenånga kan luften innehålla. Vanligen mäts den dagliga temperaturen med en 

torr termometer, så kallad dry bulb termometer, eftersom att temperaturen indikeras av en 

termometer som inte påverkas av luftfuktighet. Däremot indikeras Wet bulb temperaturen 

av en fuktad termometer. En Wet bulb termometer mäter den kyleffekt som uppstår när 

fukt avdunstar från en yta (Bahadori, Zahedi, Zendehboudi & Hooman 2012). 
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Namnet Wet bulb kommer från en gammal teknik där kvicksilverkulan i en termometer täcks 

med en blöt trasa och exponeras av luftflöde. Tekniken går ut på att vattnet i den blöta 

trasan avdunstar, vilket innebär att kulan kyls ner i och med att värme avlägsnas när vattnet 

förångas. Termometern kommer därmed att visa en lägre temperatur än en torr termometer 

vid samma tillfälle, vilket visas i figur 1 (Snowmakers, 2012). 

 

Figur 1. Temperaturskillnad mellan en torr termometer (dry bulb) och en blöt (wet 

bulb)(Snowmakers, 2012). 

Wet bulb temperaturen används som en indikator för hur stort vattenflödet genom 

snökanonen behöver vara (T. Henriksson personlig kommunikation, 12 maj, 2015). 

 emperaturen         och lu fuk gheten  50% motsvarar wet bulb temperaturen -0,5     , 

vilket kan avläsas i tabell 1.  r temperaturen däremot -       och lu fuk gheten 50 , 

motsvarar det   et bulb temperatur -5,      . Va en behöver minusgrader för a  frysa och vid 

temperatur  2      och lu fuk ghet 50% är wet bulb temperaturen -1,       vilket betyder a  

snö kan tillverkas. Ju högre luftfuktighet desto mer likartade är wet bulb temperaturen och 

dry bulb temperaturen. (Snowmakers, 2012). 

Tabell 1. Wet bulb temperaturer vid olika temperaturer och luftfuktigheter (Snowmakers, 2012). 

 
R.L. 

Temperatur      
3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 

90% 2,4 1,5 0,5 -0,6 -1,5 -2,5 -3,6 -4,5 -5,4 -6,3 -7,3 -8,4 -9,4 

80% 1,8 0,9 -0,1 -1,1 -2,1 -3,1 -4,0 -4,9 -5,8 -6,8 -7,7 -8,6 -9,6 

70% 1,1 0,1 -0,7 -1,7 -2,6 -3,7 -4,6 -5,5 -6,3 -7,2 -8,1 -9,1 -10,0 

60% 0,3 -0,7 -1,5 -2,3 -3,2 -4,1 -5,0 -5,9 -6,7 -7,6 -8,5 -9,3 -10,4 

50% -0,5 -1,3 -2,2 -3,0 -3,8 -4,7 -5,6 -6,4 -7,2 -8,1 -9,0 -9,9 -10,7 

40% -1,3 -2,1 -2,9 -3,7 -4,4 -5,2 -6,1 -6,9 -7,7 -8,5 -9,4 -10,3 -11,1 

30% -2,0 -2,8 -3,5 -4,3 -5,0 -5,8 -6,7 -7,4 -8,1 -9,0 -9,8 -10,6 -11,4 

20% -2,9 -3,5 -4,3 -5,0 -5,7 -6,5 -7,2 -7,9 -8,7 -9,4 -10,2 -11,0 -11,8 

10% -3,5 -4,3 -5,0 -5,6 -6,3 -7,1 -7,8 -8,5 -9,2 -9,9 -10,6 -11,4 -12,3 
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3.3.4 Produktion av konstgjord snö 

Vid snöproduktion pumpas vatten med högt tryck till snökanonen som sedan sprutas ut 

genom olika munstycken, se Figur 2. I snökanonen används en kompressor som blandar 

tryckluft med små mängder vatten, vilket gör att vattnet finfördelas och små iskristaller 

bildas genom nukleering. Luft-och vattenblandningen sprutas ut genom munstycken, så 

kallade nukleator munstycken, och med hjälp av omgivande kyla bildas snökristaller som 

sedan distribueras ut på marken (Areco, u.å; Snowmakers, 2012).  

 

Figur 2. Beskrivning av snöproduktionsprinciper (How stuff works, 2000). 

Vatten- och luftblandningen som sprutas ur kanonen behöver tillräckligt med tid i den kalla 

luften innan den formas till snö och faller ner på marken. Om dropparna inte fryser innan de 

når marken kommer snön att vara för blöt. Ju högre upp från marken som snökanonen är 

placerad, desto längre tid kommer vattendropparna att ha på sig att kylas ned innan de 

träffar marken (Lintzén, 2012). 

3.4 Snökanoner och beräknad resursanvändning 

I följande kapitel presenteras olika typer av snökanoner, Modell A och Modell B, lokala 

förutsättningar för snöproduktion samt vatten- och energiförbrukning för båda kanonerna. 

Det finns många typer av snökanoner på marknaden där olika metoder och system för att 

producera konstgjord snö beskrivs. Nya metoder och tillbehör utvecklas ständigt för att 

effektivisera och minska energiförbrukningen vid snöproduktion. Detta indikerar att frågan 

är viktig och att det finns ett stort intresse för snötillverkning (Lintzén, 2012). Snökanoner 

delas in i två huvudtyper, fläktassisterade kanoner, mer kända som fläktkanoner, och 

högtryckstorn, mer kända som lansar. En fläktkanon sprutar snön i vågrät riktning och den 

bästa snön tar form ca 10m – 20m från utloppet, vilket gör det svårt att producera snö med 

en fläktkanon precis på ett skidspår (Koptyug, Ananiev & Äström, 2006). Dock kan detta 

uppnås med lansar som kan vara 10 meter höga, där vattnet formas till snö genom att det 

faller rakt ner med hjälp av tyngdkraften (Lintzén, 2012). Lansar är också är billigare, men 

fläktkanoner ger bättre resultat (Koptyug, Ananiev & Äström, 2006). 
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I och med att vädret ständigt förändras behöver olika funktioner ställas in på snökanonen för 

att snön inte ska bli för blöt eller för torr. Detta görs automatiskt på moderna snökanoner, 

men fortfarande behöver vissa ändringar göras manuellt för att uppnå optimal snökvalitet 

(Lintzén, 2012). Modell A och Modell B är båda fläktkanoner som kan ställa in olika 

funktioner automatiskt (H. Skoglund, personlig kommunikation, 12 maj, 2015). 

3.4.1 Modell A 

I dagsläget används fyra stycken snökanoner av Modell A på snölagringsplatsen (R. Hedlund,  

personlig kommunikation, 15 april, 2015). Snökanonens vattenflöde kan regleras i fyra steg 

och regleras automatiskt beroende på wet bulb temperaturen (H. Skoglund, personlig 

kommunikation, 12 maj, 2015). Det finns 300 munstycken och 20 nukleator munstycken på 

en kanon. Ur nukleatormunstryckena sprutas vatten- och luftblandningen ut medan enbart 

vatten sprutas ut ur munstyckena (Areco, u.å). Fläkten och kompressorn har effekten 15 kW 

respektive 4 kW, vilket kan avläsas i tabell 2. I snökanonen finns även tillsatt värme med 5,3 

kW effekt (Areco, 2013) som förhindrar att munstycken fryser och eventuellt orsakar 

driftstopp (H. Skoglund, personlig kommunikation, 12 maj, 2015). 

3.4.2 Modell B 

Vattenflödet hos Modell B kan regleras i 13 steg och det finns 75 munstycken samt 27 

nukleator munstycken (H. Skoglund, personlig kommunikation, 12 maj, 2015). Fläktens och 

kompressorns effekt är 19 kW respektive 3,7 kW vilket kan avläsas i tabell 2. I snökanonen 

finns ingen tillsatt värme utan värmeslingor utgör 0,5kW-2,5 kW (Snowmakers, u.å.). 

Fläktens förmåga att kasta snö uppmäts till ca 60 meter (T. Henriksson personlig 

kommunikation, 12 maj, 2015). 

Tabell 2. Tekniska specifikationer för snökanonen Modell A och Modell B (Areco, 2013; Snowmakers, 

u.å.).  

 Modell A Modell B 

El  400 V 400 V 

Fläkt 15 kW 19 kW 

Kompressor 4 kW 3,7kW 

Värme 5,3 kW 0,5 kW - 2,5 kW 

Total energianvändning 24,3 kW 23,2 kW - 25,2 kW 

Vattentryck 8-40 Bar 10-68 Bar 

Munstycken 300  75 

Nukleator munstycken 20 27 

 

3.4.2.1 Resursanvändning 

Många snökanonsföretag utgår från en graf där vattenflödet visas som en funktion av wet 

bulb temperaturen och linjen representerar snö med kvalitet, se figur 3 och 4. En Modell A 

kanon reglerar vattenflödet i 4 steg där varje steg är ca 120 l/min, se figur 3, medan en 

Modell B kanon reglerar vattenflödet i 13 steg där varje steg är ca 45 l/min, se figur 4 (H. 

Skoglund, personlig kommunikation, 12 maj, 2015).  
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Figur 3. Diagrammet beskriver vattenflödet som en funktion av wet bulb temperaturen och linjen 

representerar tillfällen då snö med kvalitet kan produceras. De turkosa och blå flikarna representerar ineffektiv 

resursanvändning. Modell A reglerar vattenflödet i fyra steg där varje steg är 120 l/min vilket markeras med 

fyrkanter på linjen (H. Skoglund, personlig kommunikation, 12 maj, 2015).  

 

Figur 4. Diagrammet beskriver vattenflödet som en funktion av wet bulb temperaturen och linjen 

representerar tillfällen då snö med kvalitet kan produceras. De turkosa och blå flikarna representerar ineffektiv 

resursanvändning. Modell B reglerar vattenflödet i 13 steg där varje steg är 45 l/min vilket markeras med 

fyrkanter på linjen (H. Skoglund, personlig kommunikation, 12 maj, 2015). 

Vid temperaturförändring justeras vattenflödet i olika steg genom att ventiler öppnas eller 

stängs. Eftersom Modell B har fler reglerbara ventiler kan vattenflödet anpassas lättare efter 

rådande wet bulb temperatur och vid temperaturförändring  har den möjlighet att flukturera 

närmare den teoretiska flödeslinjen som ger produktion av snö med kvalitet, utan att slask 

eller is bildas. När vattenflödet är för stort i förhållande till den teoretiska flödeslinjen, blir 

snön som produceras blöt och fryser ofta till is. Vid ett sådant tillfälle förbrukas mer vatten 
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för att tillverka snö än vad som är nödvändigt. Detta markeras med turkosa flikar i figur 3 

och 4. När vattenflödet är för litet i förhållande till den teoretiska flödeslinjen, blir snön som 

produceras torr och mängden snö blir mindre än vad som kunde ha producerats. Vid ett 

sådant tillfälle förbrukas mer energi för att tillverka snö än vad som är nödvändigt Detta 

markeras med blå flikar i figur 3 och 4. Båda fallen innebär ineffektiv resursanvändning (H. 

Skoglund, personlig kommunikation, 12 maj, 2015). 

3.4.2.2 Lokala förutsättningar för snöproduktion 

Vid genomskärning på Östersunds Skidstadions snölagringshög framkom att snön bestod av 

olika typer av skikt, där islager varvats med torr snö. Detta beror på att wet bulb 

temperaturen har varierat och att snökanonens vattenflöde inte alltid kunnat justerats 

optimalt för att tillverka snö med kvalitet (T. Henriksson personlig kommunikation, 12 maj, 

2015).  

 

Figur 5. Antalet timmar fördelat på olika wet bulb temperaturer vid skidstadion i Östersund från 1 

november 2014 till 19 mars 2015 (Väderstation Östersunds skidstadion, 2015).  

Figur 5 visar antalet  mmar som är fördelat på olika  et bulb temperaturer under vintern 

201 -2015. Vid temperaturer mellan -20      och -10     har antalet  mmar varierat från 5-15. 

Vid temperaturer på ca -        ll 0      ökade antalet  mmar och runt -3 C    var antalet  mmar 

beräknat  ll ca  5.  e a betyder a   est antal  mmar under vintern från 1 november  ll 1  

mars har präglats av en temperatur på ca -      och a  mycket kalla temperaturer under - 10 

     varit sällsynt. 
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Storsjön som ligger på gångavstånd från centrala Östersund är till ytan Sveriges femte 

största sjö med ett största djup på 74 meter (Jämtland Härjedalen Turism, u.å.). I och med 

att den är så stor, tar det lång tid innan allt vatten kyls ned, och förmågan att frysa till is sker 

oftast så sent som januari (SMHI, 2013). Detta leder till att luftfuktigheten varierar kring 80-

85% under hösten och när isen lagt sig kan luftfuktigheten sjunka ner till ca 65-75% (Arus & 

Finnson, 2012). Vid hög luftfuktighet behöver temperaturen vara mycket kallare för att wet 

bulb temperaturen ska vara minusgrader, vilket visas i tabell 1 (Snowmakers, 2012).  

3.4.3 Vattenanvändning 

I följande kapitel presenteras mängden vatten som behövs vid tillverkning av konstgjord snö, 
vattenflödet hos snökanonerna Modell A och Modell B samt en jämförelse mellan 
vattenförbrukningen på Östersunds Skidstadion och dricksvattenproduktionen i Östersunds 
kommun. 
 
Vatten är en betydande ingrediens för att kunna tillverka snö. Det behövs ca 1 000 liter 

vatten för att tillverka 2500 liter snö (H. Skoglund, personlig kommunikation, 12 maj, 2015; 

R. Hedlund,  personlig kommunikation, 15 april, 2015). 

Detta betyder att det behövs 16 000 000 liter vatten för att producera de 40 000 000 liter 

snö som beräknades finnas på snölagringsplatsen på Östersunds Skidstadion i april. Se bilaga 

C för uträkning. 

Vattnet som förser snökanonerna vid Östersunds skidstadion kommer från det kommunala 

dricksvattensnätet (Ramböl, 2014) och vattenverket producerar 17 000 000 liter vatten varje 

dygn som pumpas ut i ledningsnätet (Östersunds kommun, 2014b). Vid skidstadion är det 

maximala tillåtna vattenuttaget beräknat till 93 m3 i timmen, (K. Rydén, personlig 

kommunikation, 13 maj, 2015) vilket betyder att snökanonerna har en begränsad 

vattentillförsel på totalt 1550 l/min.  

3.4.3.1 Modell A 

Vid wet bulb temperatur -      startar en snökanon av  odell   på steg 1 med vattenflödet 

120 l/min, se figur 3. Vid  et bulb temperatur mellan - ,2      och -      kommer en Modell A 

kanon att drivas på steg 2 och därmed ha ett flöde på 240 l/min, se figur 3. De fyra 

kanonerna som finns på snölagringsplatsen använder då 960 l/min och kommer alla att 

kunna vara igång samtidigt utan att överskrida det maximala tillåtna vattenuttaget, se bilaga 

C. Om wet bulb temperaturen sjunker till kallare temperaturer än -       kommer steg 3 att 

startas och vattenflödet kommer att uppnå 360 l/min, se figur 3. Detta betyder att om fyra 

Modell A kanoner är igång samtidigt kommer vattenflödet att vara 1440 l/min vilket är nära 

det tillåtna vattenuttaget på 1550 l/min. Vid kallare temperaturer när steg 4 startar med ett 

flöde på 1920 l/min kommer fyra kanoner att överskrida det tillåtna vattenflödet, se bilaga 

C. Det finns även stor risk för att munstycken fryser och blir igentäppta av is när 

temperaturen sjunker (R. Hedlund,  personlig kommunikation, 15 april, 2015). 
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3.4.3.2 Modell B 

Vid wet bulb temperatur -1     startar en snökanon av Modell B på steg 1 med vattenflödet 

 5 l min. Vidare kan snökanonen vä la steg   gånger  lls temperaturen sjunker  ll -       och 

vattenflödet uppnår   0 l min.  aller temperaturen  ll kallare än -      startas steg 9 och 

vattenflödet uppnår 405 l/min, se figur 4. Detta betyder att fyra snökanoner av Modell B 

kommer att ha vattenflödet 1620 l/min och kommer därmed att överskrida det maximalt 

tillåtna vattenuttaget. Modell B har 75 större munstycken och risken att de fryser vid kallare 

temperaturer är liten. Riskerna för driftstopp är därmed färre än hos Modell A och 

möjligheterna att producera snö med kvalitet på kortare tid är större hos Modell B (H. 

Skoglund, personlig kommunikation, 12 maj, 2015). 

Vid en produktion av 17 miljoner liter dricksvatten per dygn kommer det totalt pumpas ut 

2 057 miljoner liter vatten i ledningsnätet under december till mars. Av det vattnet står 

skidstadions vattenanvändning vid snölagringen för ca 0,8 %, se bilaga C. 

3.4.4 Energiförbrukning 

Vid tillverkning av snö behövs energi för att driva snökanonens fläkt, kompressor och värme. 

I följande kapitel presenteras antalet drifttimmar, snökanonernas energiförbrukning samt 

redogörs en jämförelse med Östersunds kommuns totala energianvändning. 

3.4.4.1 Modell A 

En snökanon av Modell A drivs med en effekt på totalt ca 24,3 kW, se tabell 2. Detta betyder 

att den totala effekten med fyra snökanoner vid snölagringen är ca 97,2 kW. Antalet 

optimala dygn med -       beräknades till 19 stycken (R. Hedlund,  personlig kommunikation, 

15 april, 2015). Vid inkludering av drifstörningar och förflyttningar av snökanonerna dras 

20% bort (H. Skoglund, personlig kommunikation, 12 maj, 2015). Detta resulterar i 365 

optimala drifttimmar med den totala energiförbrukningen på 35 459 kWh, se bilaga D. 

Under vintern testades det även att producera snö vid andra temperaturer och 

väderförhållanden men då med mindre mängd snö som resultat, alternativt slasksnö. Totalt 

kördes Modell A kanonerna 840 timmar i vintras, (även vid -2      och -      ) (R. Hedlund,  

personlig kommunikation, 15 april, 2015). Den totala energiförbrukningen från 

snökanonerna under vintern 2014-2015 beräknas därför till 81 648 kWh, se bilaga D. 

3.4.4.2 Modell B 

En snökanon av Modell B drivs med ca 23,2 kW – 25,2 kW, se tabell 2. Vid en drift av fyra 

kanoner är den totala effekten 92,8 kW – 100,8 kW, och genomsnittet 96,8 kW. 

Energiförbrukningen under 840 timmar beräknas med genomsnittet till 81 312 kWh, se 

bilaga D.  

Den totala energiförbrukningen i Östersunds kommun under december 2012 till mars 2013 

beräknas till 21 300 679 kWh (Östersunds kommun, 2013d). Detta betyder att 

snökanonernas energiförbrukning vid snölagringen stod för ca 0,38 %, se bilaga D. 
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3.4.5 Sammanställning av Modell A och Modell B 

Tabell 3 visar att Modell A och Modell B beräknas använda 16 miljoner liter vatten till att 

producera 40 miljoner liter snö, som finns på snölagringsplatsen idag. Jämfört med den 

totala dricksvattensproduktionen i Östersunds kommun under vintern december 2014 till 

mars 2015 står båda modellernas vattenförbrukning för 0,8 %. 

Energiförbrukningen för drift med 4 kanoner i 840 timmar hos Modell A är beräknad till 

81 648 kWh och 81 312 kWh hos Modell B. Jämfört med Östersunds kommuns totala 

energianvändning under december 2012 till mars 2013 står båda modellernas 

energiförbrukning för 0,38 %. 

Tabell 3. Sammanställning av vatten- och energiförbrukningen hos Modell A och Modell B. 

 Modell A Modell B 

Vattenförbrukning 16 000 000 liter 16 000 000 liter 

Vattenförbrukning jämfört med dricksvattenproduktion 0,8 % 0,8 % 

Energiförbrukning 81 648 kWh 81 312 kWh 

Energiförbrukning jämfört med Östersunds kommun 0,38 % 0,38 % 
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4 Diskussion 
Resultatet av denna studie tyder på att produktion av konstgjord snö är resurskrävande och 

att intresset för att utveckla nya tekniker som effektiviserar produktionen är stort. 

Klimatförändringarna ökar intresset för teknikutveckling och Östersunds Skidstadion är en 

ledande aktör i förmåga att erbjuda snö tidigt på säsongen. Dock är lagringen av snö över 

sommaren tillräcklig med knapp marginal. 

Skidstadions geografiska placering i Storsjöns närhet leder till svårigheter att producera snö 

under höstmånaderna på grund av den höga luftfuktigheten. Behovet är därför extra stort 

att tillverka snö under de dagar då väderförhållandena tillåter, senare på säsongen. 

Med de fyra snökanoner av Modell A som används i dagsläget produceras och lagras 

omkring 40 000 000 liter snö i två högar som består av skikt med både islager och snö med 

kvalitet. Denna snötillverkning skulle kunna effektiviseras genom att  istället använda 

kanoner av Modell B som följer den teoretiska flödeslinjen för snö med kvalitet mycket bra. 

Detta skulle betyda att färre resurser i form av operativa drifttimmar behövs för att tillverka 

samma mängd snö med kvalitet. En sådan utveckling ligger i linje med såväl EUs satsningar 

på energi- och resurseffektivitet gällande turistnäringens tillväxt som Östersunds Kommuns 

miljöpolicy.  

 Andra snökanonsalternativ, till exempel lansar, kan tillverka stora volymer snö på en specifik 

plats men är däremot begränsade i räckvidd. Modell B har en kastlängd på 60 meter, och är 

därför överlägsen vid formandet av en snöhög avsedd för snölagring över sommaren.  

Modell A kanonerna har många små munstycken som lätt kan frysa, vilket begränsar dem vid 

temperaturer kallare än -     . Igentäppta munstycken försämrar snöproduktionen och kan 

även leda till driftstopp. Vid optimala väderförhållanden, vilka sällan inträffar, kan driftstopp 

vara avgörande för stora förluster orsakade av utebliven snöproduktion. Modell B har en 

fjärdedel av antalet munstycken som dessutom är större, vilket minskar risken för 

igenfrysning och oönskade driftstopp.  odell   kan alltså vara i dri , utan problem med 

munstycken, vid kallare temperatuer än -      . Detta öppnar i sin tur upp för fler möjliga 

timmar att producera snö.  

Vid lägre temperaturer är det dessutom möjligt att producera större volymer snö per 

snökanon på kortare tid med Modell B. Att producera snö i lägre temperaturer är alltså mer 

energieffektivt än vid högre temperaturer. 

 odell   har även möjlighet a  producera snö med kvalitet vid varmare temperaturer såsom 

-1      och -2     . Möjligheten att producera snö vid dessa högre temperaturer är värdefullt för 

en tidig snöpremiär i november då luftfuktigheten är högre. Snöpremiären i november 

innebär viktiga intäkter för turismnäringen, och är därför betydande för sysselsättningen i 

Östersunds kommun. 

Under vintern 2014-2015 producerades snö i 840 timmar. Under ungefär 365 av dessa 

timmar var förhållandena optimala. Alltså har det under resterande timmar, vilka utgör drygt 
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hälften av samtliga drifttimmar, tillverkats snö i förhållanden som innebär avvikelser mot 

den teoretiska flödeslinjen för snö med kvalitet. Med en snökanon som klarar att producera i 

fler flödessteg blir dessa avvikelser avsevärt mindre. Den tillverkade snön håller högre 

kvalitet, och färre drifttimmar kommer behövas för att uppnå önskad mängd snö med 

kvalitet. 

Skillnaden på energianvändningen vid drift av de båda snökanonsmodellerna är mycket liten. 

Dock kan samma mängd snö och mer därtill produceras med mindre vatten- och 

energianvändning vid snöproduktion med Modell B. Det skulle därmed kunna vara möjligt 

att antalet snökanoner som behöver vara i drift kan minskas från fyra till tre och fortfarande 

upprätthålla produktionen av samma mängd snö. Detta skulle i sin tur kunna leda till lägre 

kostnader per liter producerad snö, vilket kan vara intressant att utforska vidare med 

avseende på kostnader för inköp av kanoner. 

I övrigt anses inte energiförbrukningen vara stor i förhållande till Östersunds kommuns 

totala energianvändning, men eftersom klimatet förväntas bli varmare kan varje 

energieffektivisering vara beaktansvärd inför framtida hållbarhetsplaner. Samtidigt är det 

svårt att göra en jämförelse med en hel kommuns totala energianvändning för att uppskatta 

hur stor energianvändning som snökanonerna står för. En mer relevant jämförelse kan vara 

att jämföra med en likvärdig aktivitet inom kommunen. 

Eftersom vattenanvändningen är beräknad enligt sambandet att 1000 liter vatten behövs för 

att producera 2500 liter snö, är vattenmängden för att producera snö samma hos båda 

kanonera. Dock kan vattenanvändingen effektiviseras vid ett byte till Modell B, då den kan 

producera önskad mängd högkvalitativ snö på bredare temperaturspann utan att snön blir 

varken för blöt eller för torr. Därmed kan den också minska vattenförbrukningen för den 

totala produktionen snö med kvalitet.  

Sambandet som använts vid beräkningar av vattenanvändningen är mycket generellt och 

resultaten anses därför vara grova beräkningar. Den exakta mängden vatten som behövs för 

att producera 1 liter snö är svår att beräkna eftersom vädret inte är konstant. I och med att 

wet bulb temperaturen skiftar förändras också vattenbehovet för att kunna producera snö 

med kvalitet. En intressant jämförelse kan vara att vidare undersöka mängden producerad 

snö kontra hur mycket vatten som faktiskt pumpats ut vid snölagringen. Ett sådant resultat 

skulle ge en mer tillförlitlig indikation för den genomsnittliga vattenförbrukningen per liter 

snö producerad på snölagringen i Östersund.  

Vidare visade sig den beräknade vattenanvändningen vid Östersunds Skidstadion stå för en 

obetydande del av Östersunds kommuns dricksvattensproduktion. 

15-20% av snön kommer att smälta under sommaren och den största delen av vattnet 

kommer att rinna ut i Rannåstjärnen. Smältvattnet innebär inte några större miljöproblem 

utan kommer istället att gynna områdets redan kalkrika mark då smältvattnet består av 

kommunalt dricksvatten. 
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Denna studie omfattar i princip två snökanonsmodeller, och studiens resultat kunde varit 

bredare om fler modeller jämförts. Dock är slutsatserna av generell karaktär, och samma 

resonemang som förts borde vara applicerbart på andra snökanonsmodeller.  

Resonemangen i studien bör även gälla andra skidarenor än Östersunds skidstadion. 
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5 Slutsats och framtida arbete 

5.1 Slutsats 

Resultatet visar att snökanonen av Modell B ger en effektivare snöproduktion än Modell A, 

då vatten- och energianvändningen för att tillverka önskad volym snö med kvalitet är mindre 

än Modell A.  Modell B kanoner ökar också chanserna för att lagra tillräckliga mängder snö 

under sommaremånaderna för att möjliggöra uppstart redan den första november varje år.  

Denna studie visar vidare att vatten- och energianvändningen inte är stor i förhållande till 

Östersunds kommuns dricksvattenproduktion och totala energianvändning under 

vintermånaderna december till mars. 

Den geografiska placeringen för snötillverkning har stor betydelse och valet av snökanon bör 

därför inkludera lokala förutsättningar. 

Smältvattnet vid Östersunds snölagring ger positiv effekt på närliggande område. 

 

5.2 Förslag på framtida studier 

Jämföra den genomsnittliga vattenförbrukningen per liter producerad snö på snölagringen i 

Östersund med hur mycket vatten som faktiskt pumpas ut vid snölagringen. 

Ta regelbundna vattenprover vid Rannåstjärnen för att se om pH-värdet förändras på ett sätt 

som kan ge negativa effekter på närliggande ekosystem i framtiden. 

Ytterligare studier på lämpliga snökanonsmodeller kan  genomföras för att optimera 

beslutsunderlag till ett eventuellt byte av snökanonsmodell.  

Kostnadskalkyl för uppgraderandet av snökanonsparken samt beräkning på hur lång tid det 

väntas ta att täcka investeringen.  

Titta på övergripande kostnader, analysera vilka intäkter som finns och vad det kan kosta 

kommunen att inte öppna i november. 
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Bilagor 

Bilaga A 

Bilder, snölagringsyta, konstsnöspår och Rannåsens naturreservat 

 

 

Bild 1. Täckning av spån på snölagringshögarna, den utökade snöhögen till höger (Foto: Emelie 

Eriksson, 2015-04-15). 

 

 

Bild 2. Utökad snölagringsyta markerat med gröna ränder (Östersunds kommun, 2014c). 
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Bild 3. Snölagringsyta och konstsnöspår placerat i västra utkanten av Rannåsens naturreservat 

(Ramböl, 2014; Naturkartan 2014; Östersunds kommun, 2012a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4. Konstsnöspår vid Östersund skidstadion, 5 km blå linje (Östersunds kommun, 2012a). 
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Bilaga B 
Bilder, Rannåstjärnen och provtagningsplatser  

 

Bild 5. Kalkrik botten i Rannåstjärnen (Foto: Emelie Eriksson 2015-04-15).  

 

Bild 6. Karta med markeringar på provtagningsplatser runt snöhögarna och vid Rannåstjärnen. 
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Provtagningsplatser 

 

Prov 1 Provplats 1 

 

  
 

  

 

  

 

 Prov 2 
 

Provplats 2  

 

  

 

 Prov 3 
 

Provplats 3  
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Bilaga C 
Beräkningar av vattenanvändning 

Snölagringen  

40 000 000 liter snö 

 

Vattenanvändning vid snöproduktion 

1000 liter vatten behövs för att göra 2500 liter snö. 

1 liter vatten behövs för att göra 2,5 liter snö. 

1 / 2,5 = 0,4 

0,4 liter vatten behövs för att göra 1 liter snö. 

 

40 000 000 · 0,4  = 16 000 000  

16 000 000 liter vatten behövs för att producera 40 000 000 liter snö. 

 

Modell A vattenanvändning 

4 snökanoner flödessteg 1 

4 · 120 l/min = 480 l/min 

 

4 snökanoner flödessteg 2 

4 · 240 l/min = 960 l/min 

 

4 snökanoner flödessteg 3 

4 · 360 l/min = 1440 l/min 

 

4 snökanoner flödessteg 4 

4 · 480 l/min = 1920 l/min 

 

Modell B vattenanvändning 

4 snökanoner flödessteg 1 

4 · 45 l/min = 180 l/min 

 

4 snökanoner flödessteg 8 

4 · 360 l/min = 1440 l/min 

  

4 snökanoner flödessteg 9 

4 · 405 l/min = 1620 l/min 

 

Vattenanvändning i procent av dricksvattnet 

Antalet dygn för snötillverkning är beräknat från första december till sista mars 

Dec + Jan + Feb + Mars = 31 + 31 + 28 + 31 = 121 dygn 

 

17 000 000 liter dricksvatten pumpas ut i ledningnätet varje dygn, under vintermånaderna blir det: 

121 dygn · 17 000 000 liter = 2 057 000 000 liter vatten 

Av detta vatten står skidstadions snölagring  för 16 000 000 liter vatten vilket motsvarar  

16 000 000/ 2 057 000 = 0.0077 ~ 0,008   0,8 % av dricksvattnet 



  Resursanvändning vid snötillverkning Emelie Eriksson  

 

31 
 

Bilaga D 
Beräkningar av energiförbrukning 

 

Energiförbrukning Modell A 

 

1 Modell A snökanon: 24,3 kW 

4 Modell A snökanoner : 4 · 24,3 = 97,2 kW 

 

19 optimala dygn omräknat till timmar:  

19 · 24 = 456 timmar 

Med driftstörningar och förflyttning av snökanoner dras 20 % bort 

456 h · 0,80 = 364,8 timmar 

 

Den totala energiförbrukningen vid 19 dygn medräknat driftstörning och förflyttning blir 

364,8 h · 97,2 kW  = 35458, 56 kWh 

 

840 timmar totalt för hela vintern, 4 kanoner 

840 h · 97,2 kWh = 81 648 kWh 
 
Energiförbrukning Modell B 

1 Modell B snökanon: 24,2 kW 

4 Modell B snökanoner: 96,8 kW 

 

840 timmar totalt för hela vintern, 4 kanoner 

840 h · 96,8 kWh = 81 312 kWh 
 
 

Tabell 4. Total energiförbrukning i Östersunds kommun (Lars Staffansson, personlig kommunikation, 

9 maj, 2015).  

December 2012 5 675 628 kWh 

Januari 2013 5 719 213 kWh 

Februari 2013 4 963 449 kWh 

Mars 2013 4 942 389 kWh 

Totalt 21 300 679 kWh 

 

Energiförbrukning i procent av Östersunds kommun 

Total energiförbrukning i Östersunds kommun: 21 300 679 kWh 

 odell  ’s totala energiförbrukning: 81 648 kWh 

 

81 648 kWh / 21 300 679 kWh = 0,0038  

0,38 % av Östersunds kommuns totala energiförbrukning 

 


