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Snøproduksjon – hvorfor, hvordan, hvor?
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Miljøvennlig kunstsnøproduksjon Snø der folk bor

Målsetning (alles?)
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Vifte kanoner Lanser

I dag – tradisjonell snøproduksjon

snøkompetanse.no



Manuell, flyttbar, automatisert 
snøproduksjon – hva er passende?

• 18 km løyper, 2 hoppbakker

• Stort reservoir med bobblesystem

• Matepumpe, renseanlegg, 
pumpehus med 3 – 4 pumper

• 12 trafoer, 200 strømskap

• 200 hydranter i kummer

• 40 viftekanoner, 15 lanser

• Helautomatisk, men 40 ansatte

Klubb anlegg OL anlegg (Nordisk)

• 1 km løype, en 40 m 
hoppbakke

• Vann med naturlig trykk (fra
tjern høyere i terrenget)

• Flyttbar strøm og pumpe

• 1 – 2 uttak

• 1 viftekanon

• Manuelt system,  dugnad snøkompetanse.no



Hva må jeg tenke igjennom?

• Hvor mye snø (dvs. vann) trenger jeg?

• Hvor lenge ønsker jeg det skal ta å lage snøen jeg trenger (dvs. 
kapasitet)?

• Er det nok strøm?

• Hva er kostnaden (innkjøp og drift)

• Hva kan en leverandør bidra med?

• Hvem skal prosjektere (design, innkjøp, strømkalkulering, utbygging, 
installering av rør, kabler, ventiler, osv)?

• Hvem skal drifte?
snøkompetanse.no



Noen svar

• Hvor mye snø (dvs. vann) trenger jeg for 2 km meter løype?
• 6000 m3 snø (ca 3000 m3 vann) (lengde x bredde x dybde)

• Hvor lenge tar dette å lage?
• Viftekanon ved -3 C  produserer ca. 20 m3/time  300 timer

• Viftekanon på – 5 C produserer ca. 30 m3/time  200 timer

• Viftekanon ved -10 C produserer ca. 50 m3/time  120 timer

• Hvor mye strøm bruker dette?
• Viftekanon: Typisk ca 25 kW, og fra 2 – 7 Kwh per m3 snø (avhengig av kulde)

• Pumpe ca. 300 kWh (?)

• Total kostnad: Prosjektering, innkjøp, byggedugnad, drift (vann, 
strøm, mannskap, service, utstyr, m.m) snøkompetanse.no



Hva må være på plass for å lage snø?

• Kaldt vann

• System for fordeling av vann

• Nok kulde

• Nok strøm

• Riktige produksjonsenheter

• Mannskap med kunnskap

• Tråkkemaskin med dreven
sjåfør

• Max. støynivå?

• Vann konsesjon nødvendig?

• Sikkerhetsrutiner på plass

• Mye vind?

• Utstyr for å flytte snøen og
enheter med?

Rammebetingelser: Andre rammebetingelser:
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Gode anlegg, gode råd?

• Bruk leverandører under planlegging av systemer og drift

• Tenk nøye på hvor hydranter/kummer plasseres (vind, sikkerhet, 
tilkomst med maskin, osv)!

• Snakk med andre anlegg om deres erfaring (hjelp hverandre til å bli
gode)

• Bygging av anlegg kan deles opp hvis du har kompetanse og
dugnadshjelp (el, rør, graving, osv)

• Ikke sett for høye drifts- og produksjonsforventninger det første året

• Les snøkompetanse.no og del din erfaring med nettsiden12
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