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1. Intro Peak Innovation och arbete med snö 

2. Samverkan 

3. Kunskap 

4. Tester 

5. Planer framåt med snö 

6. Tid för frågor, avslut, kontaktuppgifter 
 



  VINNVÄXT 

VINNVÄXTINITIATIV I 

SVERIGE 

Jämtlandsregionen en 

världsledande miljö för 

forskning, innovation och 

affärsutveckling inom 

turism, sport och friluftsliv  



  

Peak Innovations fokusområden 2018-2019 

 
● Snö som resurs 

● Teknik, material och smarta, hållbara 

lösningar 

● Digitalisering besöksnäring 
 
 



  



  





  

SNÖ 2015-2017 

Samverkan, kunskap och tester inom området säker och högkvalitativ snö 
 
 

Finansiärer:   Europeiska regionala utvecklingsfonden 

    Peak Innovation 

    Ösd kommun 

    Åre kommun 

    Biathlon Events 

    Svenska skidförbundet 

    Åre Destination AB 

    Destination Vemdalen AB 

    Destination Östersund AB 

    Destination Funäsfjällen AB 

 
 



  

SAMVERKAN 

Regional samverkansgrupp (“Snö-gruppen”) 

Nationellt (SLAO, Luleå Tekniska Universitet, Smart Textiles, osv) 

Internationellt (Trondheim, Bolzano, Davos) 

 

Snökonferenser (Peak Days, Energieffektiv 

snöhantering) 

 
 

 

 

 



  

Kunskap- Omvärldsanalys klimatförändringar 

och längdskidåkning 

● 2016 genomfördes en omvärldsanalys av 

Peak innovation tillsammans med 

Köpenhamns universitet om hur 

klimatförändringarnas har och kommer 

påverka längdskidåkningen, samt hur 

anläggningar kan anpassa sig.  

 

● För studien i sin helhet med tillhörande figurer 

och källor, se 

http://peakinnovation.se/portfolio/sno/ 

 



  

Klimatförändringar - förändring i medeltemperatur i Sverige 



  

Framtida klimatscenarier  
Endast RCP 2.6 som 
ger en rimlig chans 
att hamna under 
2°C i global 
medeltemperaturök
ning 

(IPCC: AR5 WGI, 2013)  

 



  MEDELTEMPERATURFÖRÄNDRING VINTER 

Förändring Medeltemperatur vinter 

1991-2013 

RCP 4.5 RCP 8.5 

2021-2050 2069-2098 2021-2050 2069-2098 

(SMHI 2015) 

 



  

Förändring i antal dagar med 5cm snötäcke 

 
 
 

(SMHI) 

RCP 4.5 RCP 4.5 



  

Metod och studieområde 

 

Karta över studieområdet och 

alla 67 tillfrågade 

längdskidanläggningar. Gul 

stjärna indikerar genomförd 

enkät, lila stjärna delvis 

genomförd enkät och röd stjärna 

indikerar obesvarad enkät. 



  

Resultat - Upplevda klimatförändringar  

● 80% upplevt klimatförändringarna  
○ längre perioder med töväder och färre dagar med temperaturer under noll 

grader, vilket minskar antalet dagar för snötillverkning. Det ökade antalet 

dagar med plusgrader och flera perioder med smältning och tillfrysning 

gör också spåren isigare, vilket kräver mer frekvent spåruppkörning som 

dessutom blir mer komplicerad av det isiga underlaget. Vintern och antal 

dagar med snötäcke upplevs kortare; minskningen upplevs större på 

hösten och på vintern än på våren. Det maximala snödjupet upplevs 

också vara mindre.  

● 25% ser klimatförändringarna (1-10 år) som positiva  

● 19% ser de långsiktiga klimatförändringarna (10-30 år) som 

positiva 



  

Resultat - framtida orosmoment  

● Osäkerheten angående de pågående klimatförändringarna (12) 

● Osäkerheten för minskat intresset för längdskidåkning på grund av till 

exempel klimatförändringar (8) 

● Osäkerheten om finansiering (4) 

● Osäkerheten över andra skidanläggningar och konkurrens om 

skidåkare / kunder. (2) 

● Ingen osäkerhet på grund av deras geografiska plats eller  

investerings säkerhet (5) 

 

 



  

Resultat Klimatanpassningar 
● 92% uppger att de har genomfört klimatanpassningar 

● privata skidanläggningar planerar till en högre grad att investera i klimatanpassningsåtgärder 

än offentliga anläggningar. 

 

 



  

Resultat Klimatanpassningar 

● Medel 15.7 Mkr median 8.2 Mkr senaste 20 åren i klimatanpassnings investeringar, mer är 

planerat per år de närmaste 10 åren medel +100% median +25% 

● Driftkostnaden per år: medel 1,1 Mkr/år median 0.49Mkr/år och uppges vara stabilt/minska i 

framtiden till ca medel 0.8 Mkr/år och median 0.5 Mkr/år, minskar något för framtida 

investeringar 

● Mindre skidanläggningar spenderar mer av sin omsättning (6 gånger mer) än större 

skidanläggningar på anpassningsåtgärder. Sydliga skidanläggningar (5 gånger) mer än de 

nordlig.  



  

Resultat - Finansiering och spåravgifter  

Spåravgifter 

● 65% av anläggningarna planerar att använda spåravgifter 

○ Täcker 42% i genomsnitt av dessa skidanläggningarnas 

klimatanpassningskostnader  

● Mer vanligt i Sverige än i resten av området 

● Viktigt medel för att klimatanpassa längdskidåkningen 

● För höga avgifter kan straffa sig då skidåkare är nomadiska i 

sitt val av skidanläggning 

● Höga avgifter riskerar att drabba de socioekonomiskt svag, 

en grupp som redan är mest känslig för klimatförändringarna. 



  

Resultat - Diversifiering av aktiviteter  

● Diversifiering av aktiviteter minskar beroendet av vintern 

○ Olika vinningar för privata och publika anläggningar 

○ 50% planerar fler aktiviteter i framtiden 

○ Främsta orsaken är att bli mindre beroende av vintern, 

följt av klimatförändringarna.  

Foto: Björn Olsson 
Foto: Vasaloppet 



  

Resultat - Klimatpåverkan 

90% uppger att de har gjort något för att minska sin klimatpåverkan 

Men bara 40% tror att det är en fördel att marknadsföra sig som klimatvänlig, 

trots att vetenskapen visar att det har en positiv effekt. 

 

Några av de mest uttalade utmaningarna för ytterligare minskning är;  

·           Besökare måste resa 

·      Transport av lagrad snö 

·      Finansiering för investeringar 

·      Lösningar med låg klimatpåverkan är i allmänhet dyrare 

·      Alternativa bränslen för pistmaskiner och andra tunga fordon 

·      Information 

·      Klimatförändringar 

 



  

Slutsatser 

● De flesta skidanläggningar märker av en negativ påverkan från 

klimatförändringen.  

● De skidanläggningar som är positiva till klimatförändringarna, starka ekonomiskt 

eller inte påverkad av klimatförändringarna lika mycket.  

● Mindre positiva längre fram i framtiden “bakgårdssyndromet” minskat intresse 

för längdskidåkning. Detta kommer bli den stora utmaningen 

● Utmaningar är, ekonomi, klimatförändringar, framtida intresset för 

skidåkning.  

● Mest sårbara är mindre och/eller sydliga anläggningar    



Kunskap - Samhällsekonomisk analys av snötillverkning  



Resultat: Samhällsekonomiskt lönsamt  



  

Slutsatser 

● Idag → (en liten) samhällsekonomisk vinst till Östersund 

kommun för konstsnösatsningen  

 - Osäkerhet i antal användare och antal dagar 

 - Bara rekreationsvärdet mättes 

● Kostnaden på framtida investeringar är avgörande för 

fortsatt samhällsekonomisk vinst 

○ Kan nyttor från ökad ”attraktionskraft” väga upp högre 

investeringar i framtiden? 

● Miljökostnader relativt små 
 
 
 
 

 
 
 



  

Tester inom Snö  

● Laborationstester övertäckningsmaterial (vintern 2016/2017) 

● Snölagringstester i Bruksvallarna (vår-höst 2017) 

● Snölagringstester i Östersund (vår-höst 2017) 

● Saltningstester (vinter-vår 2017) 

 
 
 
 

 
 
 



  

Laborationstester Övertäckningsmaterial 

 
 
 

 
 
 

● Naturliga material och 

textilier 

● Tjocklekens inverkan 

på isoleringsförmågan 

● Inverkan av ålder för 

naturliga material 

(sågspån) 

● Olika textilier 

● Quartzene 



  

Laborationstester Övertäckningsmaterial 

Snösmältning 
& 
Förångning  
 
 

 
 
 



  

Laborationstester Övertäckningsmaterial 

 
 
 

 
 
 

● Quartzene var bästa materialet för isolering av snö 

● Sågspån var bättre än flis och dessa var båda bättre än samtliga textilier 

● Sågspåns isoleringsförmåga avtar med tiden 

● Isoleringens tjocklek påverkar isoleringsförmågan 

● Även för textilierna var det tydligt att fler lager leder till bättre isolering 

(Geosynthia, Fleece+nät) 

● Membran textil sämre än Geosynthia och övriga textilier 

● Hög förångning inte lika mindre snösmältning  

   
 
 

 
 
 



  

Snölagringstester i Bruksvallarna 
Januari-februari: Högarna produceras  

Början av april: högarna formas med grävskopa  

Början av april: sågspånet läggs på den stora högen och hög 1 

27-28 april: 1a volymmätning högarna 

28 april: 2 st lager Geotextil coverice 500 läggs på hög 2 

12 maj: Ett lager distansväv och ett lager fleece membran 

    läggs på hög 3 

15 maj: 2a volymmätning högarna 

19 juni: Duk på hög 3 uppges glipa fixas provisoriskt 

19 juni: 3e volymmätning högarna 

21e juni: duk på hög tre glipar igen fixas provisoriskt.  

27e juni: Duk på hög 3 glipar igen och sys ihop 

2 augusti: 4e volymmätning högarna 

31 augusti: 5e volymmätning högarna 

18 september: 6e volymmätning högarna 

18 september: testerna avslutas 



  

Snölagringstester i Bruksvallarna 

24st temperatursensorer 



  

Snölagringstester i Bruksvallarna 

 
 
 

 
 
 

ID 
Hög 1 

Position  Temp 
logger: 
kanal  

1 67 cm under snön 1:1 

2 25 cm under snö 1:2 

3 0 cm i snön 1:3 

4 10 cm ovan snö i spånet 1:4 

5 20 cm ovan snö i spånet 1:5 

6 30 cm ovan snö i spånet 1:6 

7 35 cm ovan snö i spånet 1:7 

8 40 cm ovan snö (topp av spån) 1:8 

9 2 cm i luften  1:9 

10 10 cm i luften 1:10 

ID 
Hög 2 

Position  Temp 
logger:ka
nal  

1 67 cm under snön 1:11 

2 25 cm under snön 1:12 

3 O cm i snö (precis 
under duk)  

2:1 

4 mellan duk 1 och 2 2:2 

5 ovan duk 2 2:3 

6 2 cm luften 2:4 

7 10 cm luften  2:5 



  

Snölagringstester i Bruksvallarna 

 
 
 

 
 
 

28 april 
15 maj 

19 juni 

 2 aug 
31 aug 

18 sep 
18 sep 



  

Volymmätningar i kubikmeter 

  
 
 

 
 
 

28/4 15/5 

Volymförä

ndring/dag 

(%) 19/6 

Volymförän

dring/dag 

(%) 2/8 

Volymförä

ndring/dag 

(%) 31/8 

Volymförä

ndring/dag 

(%) 18/9 

Volymförä

ndring/dag 

(%) 

volymför

ändring 

total i % 

Hög 1 1212 1175 0,17 1127 0,12 1043 0,17 1003 0,13 976 0,15 19,5 

Hög 2 669 646 0,19 435 0,66 223 0,69 144 0,62 98 1,77 85,4 

Hög 3 635 477 1,38 308 0,97 146 0,79 96 0,67 66 1,74 89,6 

Stora 

högen 23629 - - 22616 0,08 21398 0,10 20797 0,10 20356 0,12 13,9 



  

Snölagringstester i Östersund  

Temperatursensorer 

Sensor 1: Botten mitten av snöhögen 

Sensor 2: Mitten mitten av snöhögen 

Sensor 3: Kanten av snöhögen 

sensor 4: På toppen av högen 25 cm under  

sågspånet, 50 cm ovanför snön (75 cm sågspån)  

Sensor 5: På toppen av högen i sågspånet:  

10 cm ovanför snön (75 cm sågspån) 

Sensor 6: I snön på toppen av högen: 15 cm ner i snön  

sensor 7: Kanten på högen i sågspånet: 10 cm ovanför snön (40 cm sågspån) 

sensor 8: Kanten på högen 15 cm ner i snön  

Drönarmätning 



  

Snölagringstester i Östersund 

 
 
 

 
 
 



  

Snölagringstester i Östersund  

 
 
 

 
 
 



  

Snölagringstester i Östersund  

Mätningar 
● 28/4 
● 3/6 
● 11/7 
● 22/8 
● 13/10 

 
 

 
 
 



  

Snölagringstester i Östersund 

Förväntade och upplevda resultat 
● Temperaturen i snö högre än väntat 
● Hur mycket snö smälter, förtätas, försvinner i hanteringen 
● Bättre förståelse för hur produktionsförhållanden påverkar snökvalite 
● skillnad på smältningen på olika positioner (differentialmätningskartan) 

hur påverkar lutning,väderstreck, produktionsförhållanden, sågspåns 
kvalitet och väderförhållanden? 

● Bättre förståelse för energibudgeten som påverkar smältningen  



  

Saltning av längdskidspår  
en praktiskt studie 

 
 
 
 
 
 

● Projekt SNÖ, (Peak Region AB) har uppdragit till 
Svenska Skidförbundet, (SSF) att leda och genomföra 
tester för förbättrad spår- och snökvalitet med hjälp 
av saltning. Mikael Jonasson har av SSF utsetts som 
projektledare.  



  

Intervjuer och kunskapsinhämtning  

 
 
 
 
 
 

För att ta del av erfarenheter från andra orter, arenor samt 

sakkunniga har kontakter tagits, möten hållits med bland annat: 
 
● Roger Hedlund, arenaansvarig Östersunds Skidstadion 
● Per-Åke Yttergård, Svenska Skidförbundet 
● Torgny Svensson, Skistar Klövsjö Vemdalen 
● Peder Öberg, Borås kommun 
● Thomas Wassberg, delansvarig Skid-VM i Falun 2015, spåransvarig Slottssprinten 
● Rutger Simonsson, Svenska Skidförbundet 
● Anders Fortun, Sognefjell Sommerskicenter 
● Mikaela Sundbaum, bitr. tävlingsledare skid-VM Falun 2015, tävlingsledare 

Bruksvallsloppet 
● Göran Nilsson, Svenska Skidförbundet 
● Andreas Myhr, arenaansvarig Bruksvallarna 

 



  

Miljöpåverkan saltning  

 
 
 
 
 
 

● Enligt Ida Leidemarks rapport* vars främsta syfte var att undersöka om spridning av 

natriumklorid i Åres skidbackar var skadlig för vegetation i dess område och Indalsälvens 

vattenmiljö.  

● Resultaten visar att de flesta kloridjoner från saltning med natriumklorid i skidbackarna når 

Indalsälven genom ytavrinning och att kloridjonernas uppehållstid i backarna är mindre än ett 

år.  

● På grund av utspädningseffekten bedöms bidraget till koncentrationen av kloridjoner i 

Indalsälven vara försumbar. Ingen påverkan på markvegetation i eller nedanför backarna 

kunde identifieras. 

● Sammanfattningsvis indikerar resultaten i studien en begränsad påverkan på miljön av 

saltanvändningen i Åres skidbackar. 
 

(Åtgången salt i Åres skidbackar är ca 0,03 Kg NaCl/kvm, en allmän väg med bredden 20 meter använder cirka 

0,5-0,7 NaCl/kvm) 

 

* ”Saltanvändning i skidbackar”, Mittuniversitetet, Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande 2014. 

  



  

Teori Saltning 

 
 
 
 
 
 

● Saltet löser sig i vattnet och sänker 

fryspunkten  

 

● Teoretisk temperatursänkning NaCl -6.4°C 

 

● Energi avges från snön som fryser ihop 



  

Testade produkter 

 
 
 
 
 
 

 

1. VÄGSALT           2. KONSTGÖDNING   3. EFFEKTSALT       4. FLINGSALT          5. GATUSALT   6. HAVSSALT    
(NaCl) 38kr/25 kg           (NH4NO3) 349 kr/25 kg      (NaCl)  50 kr/25 kg          (CaCl)  139 kr/25 kg        (NaCl)  69 kr/25 kg    (NaCl) 129 kr/25 kg 

                          



  

Tester i Östersund 

 
 
 
 
 
 

● Test 1 genomfördes den 15 mars där saltning med gatusalt, (Produkt 5/Natriumklorid) skedde manuellt 
ur hink före pistmaskinens preparering. Detta resulterade i ett mindre bra resultat, troligen beroende på 
att vattenmängden i den aktuella snön var alltför låg trots att det gick att göra en snöboll. Saltet kunde 
inte frysa snön på grund av att snön var alltför torr. 

● Nästa test, den 20 mars genomfördes manuellt ur hink (flingsalt/kalciumklorid), 
2 olika områden saltades.  

● Område 1 var på skidstadion, plan yta, 30 meter lång och 4 meter bred.  

● Område 2 placerades på “Björnbacken” i en uppförsbacke som var 30 meter lång och 4 meters bred. 
Temperaturen denna dag var +4 grader, vinden uppmättes till 5-7 m/s.  

● Snön hade på Område 1 och Område 2 den konsistens att det var möjligt att göra en snöbolll. 20 
minuter efter saltning kontrollerades Område 1 och Område 2. Båda testytorna påvisade en dålig 
hållbarhet, noteras bör att vinden på 5-7 m/s sannolikt innebar att snön torkade ur och att resultatet 
därför blev dåligt.  



  

Tester i Östersund 

 
 
 
 
 
 

● Det tredje testet i Östersund, den 21 mars genomfördes i Arcturabacken, 
där pistmaskinen preparerade 2 parallella spår, 60 meter långa och 4 breda. 

● Här användes både Produkt 4 (kalciumklorid) och Produkt 5 (gatusalt, natriumklorid) 
Temperaturen den aktuella 
dagen var +4 grader, ingen vind registrerades.  

● Saltning skedde manuellt 
med hjälp av en enkel såmaskin.  

● Båda produkterna fungerade bra, däremot fick Produkt 5 ett något bättre betyg; “En 
bättre åkkänsla och ett något hårdare underlag”. 

● Teståkare denna dag var representanter från Svenska Skidskyttelandslaget  
 



  

Tester i Bruksvallarna 

 
 
 
 
 
 

● Testerna genomfördes mellan den 3 och 14 maj 

2017. 

 

● För att få en uppfattning av de olika 

produkternas egenskaper inleddes arbetet med 

att parallellt testa samtliga 6 produkter under 

likvärdiga förhållanden. Detta gjordes i 

Sprintbacken, där 6 olika zoner skapades (10 

meter långa, 4 meter breda, se konceptuell bild 

nedan). I dessa zoner spreds produkterna 1-6 

manuellt via handsaltning, ca 4 kg per “ruta”.  



  

Tester i Bruksvallarna del 1 

 
 
 
 
 
 

● Saltning genomfördes vid två tillfällen, den 3 och den 4 maj 

● Vid det första tillfället upplevdes samtliga 6 ytor likvärdiga efter 15 minuter, efter 

1 timme och 40 minuter var ytorna 1-3 samt yta 6 klart bättre (vägsalt, 

konstgödning, effektsalt samt havssalt, övriga ytor (kalciumkloriden och 

gatusaltet) upplevdes betydligt lösare.  

● Vid det andra tillfället saltades ytorna utan bearbetning/pistning Innan saltning 

upplevdes yta #2 vara kraterliknande samt brunfärgad. (Gödning innehåller 

koppar). Vid första testet upplevde åkarna ingen skillnad på de 6 ytorna. Efter 2 

timmar kändes ytorna 1, 2 samt 6 (vägsalt, konstgödning samt havssalt) som 

bättre än övriga som upplevdes betydligt lösare. 

● Nätterna före testdagarna var det nattkallt, minus 4 till minus 6 grader. Under 

testdagarna var det sol och vindstilla. 



  

Tester i Bruksvallarna del 2  

 
 
 
 
 
 

● Nya tester gjordes på en ca 2,5 km lång slinga med 
produkt 1, 2 och 4 den 5 - 7 maj med 100 kg salt per 
varv = 40 kg/km. 

● Saltspridare (frösåmaskin) bakom snöskoter 
användes 

● Olika hastigheter på skoter & saltaggregatet 
(matning/rotation) provades 

● Resultatet blev bäst med skoter hastighet på 5-7 
km/h i uppförsbackar samt 10-15 km/h på plan 
mark/utförsbackar. Tallriken bör ligga på 1300-1400 
varv med finkornigt salt och 700-800 varv med 
grovkornigt samt en frammatning 
på 40 varv. 



  

Tester i Bruksvallarna del 2 

 
 
 
 
 
 

● 5 maj: Produkt 2 (konstgödning), Brunfärgad och kraterliknande yta i snön. Mycket bra 

åkkänsla även denna dag. 

● 6 maj: Produkt 4, (kalciumklorid). Saltet fastande i spridaren, troligen beroende på att saltet 

var fuktigt i och med att säcken varit öppen en tid. Sämre åkkänsla då snön upplevdes som 

lösare. 

● 7 maj: Produkt 1 (vägsalt/natriumklorid). Bra resultat, bra känsla, teståkare mycket nöjda. 

● 8 – 14 maj. Under denna period testades enbart produkt 1, vägsaltet. Detta beroende på att 

mycket salt fanns kvar och att produkten visat sig fungera väldigt bra, Under dessa dagar 

utökades pistning/saltning till två gånger per dag, med 5 timmars mellanrum. Detta för att se 

hur snön påverkades efter så mycket preparering och saltning. Resultatet visade att de kalla 

nätterna och varma dagar innebar att det inte var några problem att salta 2 gånger per dag 

så länge snön är blöt ”snöbollen”. 



  

Nordic Wellness Skidome i Göteborg 

 
 
 
 
 
 

● En testyta vattnades rikligt och 

saltades 

● Skidåkare testade ytan, bra 

resultat till en början, efter 30 

minuter ”brast ytan”.  

● Den frysta/saltade ytan hade bara 

en hårdhet på 2-3 cm. Troligen 

trängde inte vattnet ner mera än de 

2-3 cm på den pistade ytan.  

● Framtida test: vattna innan pistning 

för att få ner vattnet djupare.  



  

Slutsatser Saltning 

 
 
 
 
 
 

● Att kunna krama en snöboll och att då vattnet rinner ur handen är en bra 

indikator att det går att salta 

● Vinden torkar ut snön och kan göra att det inte fungerar att salta 

● Det går att vattna snön och salta 

● Det går att salta på olika snösorter (natur, kanon och ismaskin snö) 

● Det går att salta flera gånger per dag och flera dagar i följd.  

● Vägsalt framstod som bäst och mest prisvärt.  

● 40kg/km använd gärna en frösåare för effektivare spridning 

● Att stavfästet inte alltid håller beror på att många använder små tävlings 

trugor.  



  

Aktuellt framöver i vårt snöarbete 

● Snö som resurs - en del av Peak Innovation 

 

● Interregprojekt SNÖRIK 

 

 

 

 

 

 



SNÖRIK 
Snöforskning og innovasjon over riksgrensen 

 

Januari 2018 - December 2020 
 

 

 



Arbeidspakken SNÖRIK 

1. Behovsstyrd snöforskning 

2. Kunskapsöverföring 

3. Stärka regionerna som Forsknings- och innovationsmiljöer inom snö 



Övergripande mål: Nordiskt Snöinstitut / Snöcenter 



  

Tack! 

 

Erik Melin Söderström 

erik.m.soderstrom@peakinnovation.se 

070-5419719 

 

Lina Lif 

lina.lif@peakinnovation.se 

070-6505186 

 

http://peakinnovation.se/portfolio/sno/ 

Facebook: Peak Innovation 

mailto:lina.lif@peakinnovation.se
http://peakinnovation.se/portfolio/sno/
http://peakinnovation.se/portfolio/sno/

