


Bakgrunn 

•  Fleste	snølanser	er	
laget	for	produksjon	i	
alpinbakker.	

•  Se	på	muligheten	for	å	
plassere	lanser	rundt	
hele	løypen.	

•  Mer	effektiv	
produksjon	med	
automatisk	styring	fra	
værstasjon.	

	



Parametre for snøproduksjon 

●  Våtkuletemperatur 
●  Naturlige kjerner i 

vannet 
●  Tiden dråpene er i 

luften 
●  Dråpestørrelse 
●  Vind 
●  Temperatur på vannet 



Analytisk modell av vanndråper fra dyse 

Ø  Dyse og lanse plassering/
orientering med tanke på luft 
tid, dråpestørrelse og hit rate. 

Ø  Hvordan vind påvirker hvor 
mye snø som treffer i løypen 
(hit rate). 

 

Input Output 

1.Dråpestørrelse 1.Hit rate 

2. Vindhastighet og 
retning 

2. Luft tid 

3. Høyde 3. Nedfallsområdet 

4. Vinkling på dyser 

5. Plassering i forhold 
til løype 



Plot fra modell 
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Hit rate = 81.8%
Avg. position = [3.1536,3.1748]



Hit rate vs lanse/dyse vinkling 
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Hit rates vs dyse vinkling med vind 
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Fryse- og falltid mot dråpestørrelse for ulike 
våtkuletemperaturer 
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Droplet size [µm] 

Freezing time at Tw= -16°C 

Freezing time at Tw= -9°C 

Freezing time at Tw= 
-4°C 
Falling time 10m 

Falling time 7m 



Bruksområdet 

v  Estimat på dråpenes bevegelse 

v  Finne optimal plassering i 
forhold til løype. 

 
v  Viser hvordan en bør flytte 

lansen ved ulike 
vindpåvirkninger. 



Saltning av längdskidspår – En praktisk studie 

 
Ett samverkansprojekt med svenska skidförbundet  
 
För att ladda ner rapporten  
http://peakinnovation.se/wp-content/uploads/
2015/11/SALT-SNO%CC%88.pdf 
 



●  Saltet löser sig i vattnet och sänker 
fryspunkten  

 
●  Teoretisk temperatursänkning NaCl 

-6.4°C 
 
●  Energi avges från snön som fryser 

ihop 



Olika salter testade 
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 del 1 
  

●  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”.  



Test 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”. 



Test i Skidome 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.  



Sammanfattning 

●  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 



Takk for oppmerksomheten 
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