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SAMMANFATTNING 
 

Intresset för längdskidåkning har ökat väsentligt till följd av de två kalla och snörika 
vintrarna under 2009 och 2010. Skidsportens allt växande popularitet märks tydligt 
bland klubbar och föreningar runt om i Sverige men även kring de allmänna skidspåren 
avsedda för motionärer i alla åldrar. För att kunna utöva idrotten krävs det snö. Trots 
två bra vintrar som nu senast med en gedigen mängd natursnö, finns det ändå behov av 
komplement. Säsongen för skidåkning, längd- så väl som utförsåkning, blir allt längre 
med start redan under tidiga hösten.  När natursnö inte finns tillgänglig återstår 
konstsnö som ett komplement. Att producera konstsnö är däremot en energikrävande 
process.  
 
Energi & Kylanalys AB har tillsammans med Svenska Längskidförbundet, Länsstyrelsen 
Dalarna och Energimyndigheten genomfört en omfattande utredningen av snökanoners 
energianvändning vid Svenska längdskidanläggningar. Projektet har drivits som en del 
av GREEN – Ett gränslöst energiarbete. Syftet och målet med utredningen har varit att 
undersöka hur mycket energi som åtgår vid tillverkning av konstsnö med mobila 
snökanoner. Projektet syftade även till att utreda potentialen till minskad 
energianvändningen vid befintliga snöproduktionsanläggningar. 
 
Utredningen delades in i två delar, en förstudie samt en praktiskt mät- och testdel. I 
förstudien sammanställdes statistik från Svenska längdskidanläggningar med avseende 
på energianvändning vid snötillverkning. Syftet med detta moment var att skapa en bild 
av nuläget i Sverige. Förstudien innefattade även en utredning av tidigare testresultat 
från mätningar med snökanoner. Resultaten från förstudien tyder på en stor spridning i 
energianvändningen. Totalt sammanställdes svar från ca 80 enkäter av sammanlagt 100 
tillfrågade anläggningar. Av de 80 anläggningar som besvarat enkäten redovisade ca 30 
st för så väl energianvändning som producerad volymmängd snö. Resultaten tyder på att 
det vid befintliga anläggningar åtgår ca 3,5 till 4,3 kWh el per m3 konstsnö. Spridningen 
var dock stor mellan svaren och varierade från 1 kWh/m3snö till 14 kWh/m3snö. Vidare 
analyserades även resultaten från tidigare tester av snökanoner utförda i Österrike och 
USA.  

En betydande del av projektet utgjordes av praktiska tester och mätningar. På 
skidstadion Lugnet i Falun genomfördes mätningar för att utvärdera mobila 
snökanoners energianvändning. Testerna utfördes vid två tillfällen, under sammanlagt i 
5 dagar, vid varierande omgivningstemperaturer. Vid det första tillfället undersöktes 
snöproduktion vid marginaltemperaturer, dvs. vid en omgivningstemperatur omkring  
-2°C till -3°C. Vid det senare tillfället varierade temperaturen mellan ca -20°C och -6°C. 
Totalt genomfördes 19 tester med 9 olika snökanoner där både lansar och fläktkanoner 
fanns representerade. Med den befintliga mätutrustningen fanns det möjlighet att testa 
upp till tre snökanoner parallellt. Vid respektive test mättes snökanonernas 
energianvändning, eleffekt, vattenflöde, vattentemperatur och -tryck. Den producerade 
volymen snö från varje kanon fastställdes med två olika metoder och jämfördes 
sinsemellan.  

Resultaten visar att grupperna lansar och fläktkanoner skiljer sig något åt med avseende 
på kapacitet så väl som energianvändning. En lans har ingen fläkt som sprider snön 
vilket reducerar energianvändningen jämfört med fläktkanonerna.  
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Snöproduktionskapaciteten (producerad volym snö per timme) för lansarna i testet 
varierade mellan 13 – 22 m3/timme medan fläktkanonerna producerade motsvarande 
15 – 34 m3/timme. De aktuella resultaten gäller för de specifika utrustningar som 
testades och vid rådande förhållanden. Faktorer så som vattentryck och mastlängd har 
också en inverkan där ökande tryck och längd normalt ökar kapaciteten. 

När det gäller energianvändningen så krävdes för gruppen lansar mellan 0,58 – 0,72 
kWh el för att producera 1 m3 snö. Motsvarande siffra för fläktkanonerna var 0,97 – 1,94 
kWh/m3.  

Syftet med utvärderingen har varit att påvisa potentiell energibesparing vid användning 
av nya jämfört med äldre snökanoner. En generalisering för gruppen ”nya” har gjorts 
genom att ett medelvärde av de testade utrustningarna beräknats vid de olika 
förhållanden som rådde under testet. Resultaten från de testade utrustningarna visar att 
en modern snökanon använder ca 1,1 kWh el/m3 snö och producerar i genomsnitt ca 20 
m3 snö/timme. 

Studien konstaterar utifrån resultaten att det finns potential till energibesparing på så 
väl lokal som nationell nivå. Från förstudien framkom det att en representativ snökanon 
(belägen på en längdskidanläggning någonstans i Sverige) i genomsnitt använder 3,5 till 
4,3 kWh elenergi per m3 konstsnö. Samma snökanon producerar, enligt studien, ca 7 500 
m3 snö per år. Sett till energianvändningen betyder detta att genomsnittsanläggningen 
använder 26 250 - 32 250 kWh per säsong. En motsvarande ny snökanon skulle 
producera samma mängd snö (7 500 m3) med 8 250 kWh el (baserat på medelvärdet 1,1 
kWh el/m3 snö). 

För en enskild skidanläggning skulle detta innebära en energibesparing på motsvarande 
18 000 till 24 000 kWh per år, vilket motsvarar ca 70% reduktion. Med ett antaget elpris 
på 1,2 kr/kWh medför detta en kostnadsreducering på mellan 22 - 29 tkr/år. Sett ur ett 
nationellt perspektiv, skulle samtliga ca 100 längdskidanläggningar i Sverige med 
konstsnötillverkning, tillsammans kunna spara 1,8 – 2,4 GWh el per år. 
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1 INLEDNING 
 
Energi & Kylanalys har tillsammans med Svenska Skidförbundet kartlagt 
energianvändningen vid snötillverkning med snökanoner. Utredningen har innefattat en 
teoretisk del där statistik från enkätundersökningar har sammanställts i fråga om 
energianvändningen i Sverige. Utvärderingen har även innefattat en praktisk del där 
snökanoners energianvändning har sammanställts genom mätningar och tester av olika 
typer modeller för tillverkning av snö. 
 
Huvuddelen av finansieringen för projektet har ställts till förfogande av Länsstyrelsen i 
Dalarna genom projektet GREEN. Resterande del har Energimyndighetens bidragit med.   
 
Styrgruppen för projektet har varit: 
 
Jörgen Rogstam, Projektledare  Energi & Kylanalys 
Anna Lindström, Projektledare GREEN Länsstyrelsen Dalarna 
Per-Åke Yttergård, Nationell chef  Skidförbundet  
Mattias Dahlberg, Projektingenjör  Energi & Kylanalys 
Lara Kruse, Handläggare   Energimyndigheten 
Leverantörerna:   Areco  

JL Toppteknik 
Vinterteknik  
Snowtech 

 

1.1 Bakgrund  
 

Intresset för längdskidåkning har de senaste två åren ökat i takt med de allt kallare och 
snörika vintrarna. Om nästa vinter bjuder på lika bra skidväder är det ingen som vet 
men intresset för längdskidåkning kommer sannolikt att bestå. 
 
Det finns en önskan om att göra vintersportsäsongerna allt längre och längre. Idag är det 
nästan givet att skidbackarna för utförsåkning skall vara öppna under tidiga hösten och 
inte stänga förrän i slutet av april, efter påskveckan. Längdskidåkning är inget undantag. 
Men när naturlig snö inte finns att tillgå, vilket kan vara fallet i början eller slutet av 
säsongen, är det avgörande att det finns komplement i form av konstsnö. Givetvis 
behövs natursnön även kompletteras under själva säsongen när behovet uppstår. Att 
producera snö är däremot en energi- och resurskrävande process. 
 
Idag finns det ca 100 längdskidanläggningar med konstsnöproduktion i Sverige. Vilken 
typ av utrustning som används till snötillverkning vid dessa anläggningar är oklart. Hur 
mycket energi snökanoner använder och till vilket pris är även det ovisst. Tidigare 
studier tyder på att en genomsnittlig snökanon av äldre modell konsumerar ca 4-5 kWh 
el/m3 snö. En nyare snökanon producerar, enligt uppgifter, motsvarande ca 1-2 kWh 
el/m3 snö. Här finns det möjlighet till energibesparingar beroende på hur situationen ser 
ut på en nationell så väl som lokal nivå. Detta är några av motiven och bakgrunden till 
denna energiutredning.  
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1.2 Syfte 
 

Det primära syftet med studien har varit att sammanställa kunskap om energiåtgången 
vid snöproduktion med målet att öka medvetenheten om möjliga energibesparingar.  
 
För en skidförening med snötillverkning finns det möjlighet att jämföra den egna 
energikostnaden per m3 snö med genomsnittsvärden för anläggningar i Sverige. Syftet 
med studien har således även varit att skapa underlag för drift- och 
energikostnadskalkyler. 
 
Med underlaget från denna rapport kan t.ex. energianvändningen för en befintlig 
snökanon (och motsvarande elkostnad) jämföras med vad en modern snökanon kan 
levererar. Läsaren kan sedan själv omvandla eventuell besparing till kronor. 
 

1.3 Mål och förväntade resultat  
 

Målet med studien har varit att genomföra en omfattande utredning om 
energianvändning vid tillverkning av snö med mobila snökanoner. Det övergripande 
målet har varit att studien skall inkludera en bred teoretisk studie som bekräftar det 
faktiska läget/situationen idag vid längskidanläggning med snöproduktion. Målet har 
även varit att genomföra objektiva tester och mätningar för att fastställa hur moderna 
snökanoner presterar.  
 
Delmålen för rapporten har således varit att: 
 

 Sammanställa statistik för att beskriva nuläget vid svenska längskidanläggningar 
med avseende på energianvändning.  
Hur mycket energi använder en befintlig snökanon vid tillverkning av snö? 
 

 Sammanställa tidigare utförda undersökningar/tester/utredningar kring 
snökanoner i syfte att skapa jämförande data till de egna testresultaten.  
Hur har tidigare tester genomförts? Hur kan testerna göras bättre? Vilka resultat 
har testerna givit? 

 
 Genomföra tester med olika snökanoner i syfte att skapa jämförbara nyckeltal 

med avseende på energianvändning.  
Hur mycket energi konsumerar en modern genomsnittlig snökanon vid tillverkning 
av snö? 

 
 Lista förslag på effektiviseringsåtgärder för en längskidanläggning med 

konstsnötillverkning. 
Vilka åtgärder kan en skidanläggning vidta för att spara energi? 
 

 Redogöra för möjlig energibesparingspotential sett till ett lokalt som så väl 
nationellt perspektiv. 
Hur mycket energi kan sparas? 
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1.4 Disposition 
 

Rapporten består av två delar. Den första delen avser förstudien medan den andra delen 
behandlar testutförandet samt testresultaten. Därefter följer en diskussion som i första 
hand berör testerna och dessa resultat. Till sist presenteras de slutsatser som kunnat 
fastställas med hjälp av förstudien och testresultaten. 
 
Innehållet i förstudien omfattar en studie av tidigare genomförda tester och 
utvärderingar samt en omfattande statistisk sammanställning av svar från enkäter. De 
tidigare undersökningar och testresultat som behandlats är i huvudsak framtagna från 
de tester som genomförs i Lech (Österrike) vart tredje år. Statistiken däremot är 
framtagen från de svar som erhållits genom de enkäter som skickades ut till 
längskidanläggningar i Sverige. 
 
Den andra delen av rapporten representerar den omfattande praktiska delen av 
projektet. I denna del redovisas testutförandet och resultaten som framtagits från dessa 
tester. Resultatdelen inkluderar flertalet figurer och grafer som utgör resultat från 
respektive test. Därav har en sammanställning framtagits i slutet av resultatkapitlet för 
den läsare som nöjer sig med en sammanställning snarare än detaljer från varje enskilt 
test.  
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2 Förstudie 
 
Inom ramen för projektet har en förstudie genomförts. Syftet med denna förstudie har 
varit att skapa en uppfattning om energianvändning i Sverige och lära av de eventuell 
studier som redan gjorts på temat konstsnö.  
 
Den första delen av förstudien behandlar en kartläggning av de konstsnöanläggningar 
för längdskidåkning som finns i Sverige. Inventeringen har utförts av Svenska 
Skidförbundet och informationen har behandlats genom detta projekt. 
 
Vidare har projektet sökt information om andra och tidigare utvärderingar av 
konstsnöutrustningar (snökanoner). Syftet var att hitta både metoder och resultat som 
var relevanta för projektets uppgift. Som det framgår senare i rapporten så har två 
testreferenser med dokumentation påträffats. 
 

2.1 Sveriges snökanonspår – miljö och standard 
 

I dokumentet ” Sveriges snökanonspår – miljö och standard” framkommer en mängd 
fakta om de svenska konstsnöanläggningarna. Inom ramen för detta arbete har projektet 
valt att lyfta ut de fakta som är relevanta för energianvändningen i samband med 
snötillverkning. Det finns andra aktiviteter relaterade till snötillverkning vid dessa 
anläggningar såsom lastning och utkörning av snö, men dessa har inte behandlats.  
 
Inventeringen utfördes genom att enkäter skickades till landets alla kända anläggningar. 
Utfallet visar att det finns ca 100 anläggningar för snötillverkning vid svenska 
längdåkningsanläggningar. Av de ca 100 anläggningarna har ca 80% i varierande grad 
besvarat enkäten.  
 
 

Figur 2-1: Exempel på mobil snötillverkning 
(källa www.lenkosnow.com). 
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2.2 Snöproduktion vid konstsnöanläggningarna i Sverige  
 

Enkäten som tilldelades Sverige längskidanläggningar bestod av frågor så som: 
 

- Använder skidanläggningen snökanoner för att tillverka snö? 
- Om så är fallet, hur många och vilken typ av snökanon används? 
- Hur mycket snö producerar denna snökanon? 
- Hur mycket energi och vatten förbrukar snökanonen? 
- Vid vilken temperatur startar tillverkningen av snö? 

 
Från enkäterna framgår det att både lansar och fläktkanoner är vanligt förekommande 
bland skidanläggningar runtom i Sverige. 43 st anläggningar svarade att de hade lansar, 
35 st svarade att de ha fläktkanoner och 6 st anläggningar sa sig ha både lansar och 
fläktkanoner. 
 
Figur 2-2 illustrerar resultaten från inventeringen där volymen producerad snö per 
säsongsbasis redovisas för respektive anläggning. I genomsnitt tillverkas ca 7500 
m3/säsong vid dessa anläggningar, baserat på svar från 53 anläggningar. En anläggning 
höjer medlet väsentligt. Motsvarande medianvärde blir därmed betydligt lägre, ca 5000 
m3/säsong.  
 
Svaren från enkäterna tyder på att det finns olika gränser eller mål för 
starttemperaturen när det anses vara lönt att börja tillverka snö. Genomsnittet av 
svaren anger ca -5.5°C som en temperatur när man startar snötillverkning.  
 
 

 
Figur 2-2: Snötillverkning vid längdskidanläggningar i Sverige. 
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Sammanfattningsvis produceras årligen ca 500 000 – 750 000 m3 snö vid 
längskidanläggningar i Sverige. Siffrorna grundar sig på median- och medelvärdet av de 
anläggningar som besvarat denna fråga i enkäten. Värdet anses sedan vara 
representativt för samtliga 100 längskidanläggningar med konstsnöproduktion. Utöver 
detta finns anläggningar och tillfällen såsom Vasaloppet då normalt ca 60 000 m3 snö 
produceras.  
 
De alpina anläggningarna är här inte inkluderade men representerar i absoluta tal en 
betydligt större produktion. I det här projektet studeras endast mobila 
snötillverkningssystem för längdskidåkningsanläggningar.  
 

2.3 Energianvändning vid anläggningarna 
 

Den använda energin efterfrågades givetvis i enkäten men som så ofta så mäts eller följs 
detta inte upp i önskad utsträckning. 33 anläggningar lämnade en uppskattning på 
energianvändningen i kWh eller kronor för elenergianvändning. För enkelhetens skull 
har 1 kWh = 1 kr antagits i sammanställningen. I Figur 2-3 redovisas resultaten från 
denna del av enkäten. Figuren visas den årliga elenergianvändningen per anläggning. 
Spridningen är naturligtvis stor då energianvändningen beror på faktorer så som 
variationer i tillverkad mängd snö, typ av utrustning samt klimatförutsättningar. 
 
För att sätta denna energianvändning i perspektiv beräknas nyckeltalet använd elenergi 
per volymenhet tillverkad snö (kWhel/m3snö). I 31 fall finns uppgifter för både tillverkad 
volym och energianvändning. I ett fall har ett sannolikt orimligt värde uppstått (33 
kWhel/m3snö) vilket strukits från statistiken. Resultaten redovisas i Figur 2-4. 
 
 

 
Figur 2-3: Energianvändning (el) i kWh/säsong för de tillfrågade anläggningarna. 
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Som det framgår av figuren är skillnaderna stora och värdena varierar från under 1 till 
14 kWhel/m3snö. Variationerna beror sannolikt på relativt stor osäkerhet i 
uppskattningarna samt de olika förutsättningarna för anläggningarna. 
 
Medelvärdet från de 30 anläggningarna beräknas till 4.3 kWhel/m3snö och motsvarande 
medianvärdet till 3.5 kWhel/m3snö.  

 

 
Figur 2-4: Energianvändning per tillverkad volymmängd snö (kWh/m

3
) 

 

2.4 Summering 
 
Sammanfattas resultaten från enkäten ges följande information: 
 

• Antal anläggningar i Sverige med snötillverkning – ca 100 stycken 
 

• Total snövolym årligen  
– Medel:  ca 7 500 m3 per anläggning 
– Median: ca 5 000 m3 per anläggning 

 
• Energianvändning - 30 anläggningar: 

– Spridningen är stor, 1-14 kWhel/m3snö 
– 3.5 – 4.3 kWhel/m3snö (median – medel) 
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2.5 Snökanoner och testmetoder 
 

I detta avsnitt sammanställs tillgänglig data för befintliga utrustningar avsedda för 
snötillverkning. Avsnittet behandlar således även tidigare tester och resultat från dessa. 

2.5.1 Lech-testerna – metod 
I den Österrikiska skidorden Lech utförs prestandatester av snökanoner. Det senaste 
testet utfördes 2009 och i testrapporten framgår det att målet är att dessa tester skall 
genomföras vart 3:e år.  
 
Testutförandet och metoden har varit föremål för diskussion och 2009 deltog inte 
TechnoAlpin och DEMAC. Annars så deltar de flesta större aktörerna i branschen och 
2009 var 20 utrustningar närvarande. Samtliga utrustningar testades vid två tillfällen 
för att täcka in olika omgivningstemperaturer och förutsättningar.  

 

Figur 2-5: Bilder från genomförande av de s.k. Lech-testerna. 
 
Varje test pågår i totalt 30 minuter. De första 15 minuter används till start och 
injustering varefter kanonen går ytterligare under 15 minuter i manuellt läge för själva 
mätningen. Vidare så är målet vid testerna att uppnå en snödensitet på 400-500 kg/m3. 
Densiteten mäts i 3 punkter framför snökanonen med så s.k. mätplattor. Dessa 
utvärderas därefter med avseende på densitet och snödjup. Eftersom densiteten är den 
viktiga mätparametern för resultatet så viktas densiteten med avseende på snödjupet i 
varje mätpunkt. 
 
Efter att ha analyserat testresultaten från dessa tester kunde det konstateras att det 
sällan är en stor skillnad i densitet mellan mätpunkterna under ett specifikt test. 
Mätplattorna är även konstruerade med en ”sump” där eventuellt fritt vatten från snön 
kunde detekteras. Under de tester som genomfördes år 2009 kunder däremot inget fritt 
vatten påträffas.  
 
För utvärderingen mäts tillförd vattenmängd samt el. När det gäller elenergi så mäts den 
använda energin till den enskilda kanonen med energimätare. Energianvändningen från 
de centrala enheterna så som luftkompressorer och vattenpump fastställs genom 
beräkning. Den totala energin blir en summa av de mätta och beräknade värdena. Dessa 
redovisas separat i protokollen tillsammans med utmätta klimatdata. Även ljudnivån för 
respektive snökanon mäts och antecknas. Den producerade snömängd beräknas från 
vattenflöde och snödensitetsmätning där det viktade genomsnittvärdet används.  
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2.5.2 Lech-testerna - resultat 
I följande avsnitt har resultaten från testerna i Lech sammanställts för att få erhålla ett 
jämförande underlag till de egna testresultaten. Som det nämnts tidigare så deltog 20 
utrustningar och samtliga testades 2 gånger vilket generar ca 40 mätpunkter. I Figur 2-6 
redovisas resultaten från de densitetsmätningar som framtogs vid testerna år 2009. 
Figuren illustrerar hur medeldensiteten vid testerna varierade med den omgivande 
daggpunkten. Det kan konstateras att den önskade densitet uppnåtts ganska väl med ett 
medelvärde på 432 kg/m3. 

 
Figur 2-6: Snödensitet vs. daggpunkt för samtliga Lech-tester. 

 
I Figur 2-7 presenteras snökapaciteten (producerad volym snö per timme) för 
respektive snökanon som funktion av daggpunkten. Vid en första anblick kan figuren 
anses vara en aningen otydlig då samtliga testresultat är presenterade. Figuren är i 
första hand till för att illustrera trenden, dvs. snöproduktionen ökar med sjunkande 
daggtemperatur. 

 
Figur 2-7: Snöproduktion vs. daggpunkt vid Lech-testerna. 
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I Figur 2-8 redovisas resultatet från Figur 2-7 oberoende av test och snökanon. Denna 
figur illustrerar således en serie av mätpunkter där snöproduktionen jämförs med 
daggpunkten. Figur 2-8 ger en tydligare bild av hur snöproduktionen ökar med 
minskande temperatur. Slutsatsen är att medelvärdet för snöproduktionen för hela 
testgruppen är 28 m3/timme och ökar med ca 10 % för varje grad daggpunkten minskar.  
 

 
 

Figur 2-8: Snöproduktion vs. daggpunkt vid Lech-testerna. 
 
Ett mycket intressant nyckeltal är givetvis energianvändning per volymmängd snö. I 
Figur 2-9 redovisas detta nyckeltal som funktion av daggpunkten för samtliga 
snökanoner som deltog vid testerna i Lech 2009. En något tydligare bild ges i Figur 2-10 
där samtliga mätpunkterna redovisas oberoende av snökanon. 

 
Figur 2-9: Energianvändning (kWh/m

3
) vs. daggpunkt vid Lech-testerna. 
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Figur 2-10 visar tydligt hur energianvändning per snövolym förhåller sig till omgivande 
daggpunktstemperatur. Från figuren framgår det att spridningen i energianvändning är 
stor från 0.6 kWh/m till 1.8 kWh/m3. Medelvärde för samtliga resultat beräknades till 
1,3 kWh/m3. Från figuren framgår det även hur en sjunkande daggpunktstemperatur 
även bidrar till en reducerad energianvändning. I snitt minskar den konsumerade 
energin per snövolym med 7 % per grad (daggpunkt). 
 

 
Figur 2-10: Energianvändning (kWh/m

3
) vs. daggpunkt vid Lech-testerna. 
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2.5.3 Holiday Valley test - metod 
I USA, Holiday Valley (NY), har det även där genomförts prestandatester med 
snökanoner i syfte att kartlägga kapacitet och energianvändning. Dessa tester refereras 
fortlöpande i texten som Holiday Valley testerna (HVT), för att inte förväxlas med Leach-
testerna samt de egna testerna. 
 
Testmetoden för HVT har utvecklats av Eastman Kodak vid Snowmax och samtliga 
tester har utförts av personal vid skidanläggningen Holiday Valley. Utförandet är snarlik 
den metod som används vid testerna i Lech med undantag för beräkningen av den 
producerade volymen snö. Vid fastställandet av snövolymen tillämpar HVT en metod 
med ett rutnät bestående av mätkäppar. Varje käpp placeras med ett avstånd av 10 fot i 
ett kvadratiskt mönster. Vid beräkning av volymen har snödjupet lästs av manuellt vid 
respektive käpp (efter genomfört test) och multiplicerat med bottenarean 10x10 fot.  
 
Figur 2-11 illustrerar hur mätkäpparna placeras ut i ett rutnät vid testområdet i Holiday 
Valley, USA. Beräkningarna av volymen sker i Excel, enligt Figur 2-12, där de manuellt 
avlästa värdena från respektive mätkäpp förs in i dokumentet. 

 

 
Figur 2-11: Vy över ett testområde vid Holiday Valley i USA (NY). 

 
 

 
Figur 2-12: Testresultat med snövolym vid respektive mätnod vid ett Holiday Valley -testen.  
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2.5.4 Holiday Valley – resultat 
Resultaten tyder på att den producerade snövolymen endast fastställts med 
utgångspunkt från snödjupet (mätkäpparna) till skillnad från Lech-testerna där 
volymmängden vatten och snödensiteten var ingående parametrar. Därefter har den 
uppmätta energi och ackumulerade mängden vatten ställts i relation till snövolymen 
(acre-foot). I Tabell 1 och Tabell 2 presenteras en sammanfattning av de resultat som 
framtagits vid testerna. Resultaten och utförandet av testerna i Holiday Valley skall i 
första hand användas som stöd till planering av det egna testutförandet. Detta då 
informationen kring metod och resultat är knapphändig. Därmed görs ingen vidare 
analys av resultaten som framkommit från dessa tester. 
 
Tabell 1: Resultat som energianvändning per producerad snövolym ($/acre-ft) vid daggpunkt -5.8°C. 

 
 
 

Tabell 2: Resultat som energianvändning per producerad snövolym ($/acre-ft) vid daggpunkt -10°C. 

 
 
 
 

  

Energy 

Efficiency 

Rank Gun Type CFM GPM kW

Air Cost 

per Hr.

Pumping 

Cost per 

Hr.

Total 

Energy 

Cost per 

hr.

Hrs. per 

acre ft.

Blend 

kW rate

Air Cost 

per 

Acre ft.

Pumping 

Cost per 

Acre ft.

Total 

Energy 

Cost Per 

Acre ft.

1 Bachler "Nessy" 4 28 0.8 0.08$     0.10$     0.18$      134 0.1 11$      13$        24$        

2 Rubis 25 44 5 0.50$     0.93$     1.43$      85 0.1 43$      80$        122$      

3 T-A T-9 22 24 4.4 0.44$     0.52$      0.96$      156 0.1 69$      81$        150$      

4 HKD Standard 75 44 15 1.50$     0.83$     2.33$      85 0.1 128$    71$        199$      

5 Techno Alpin Fan 0 48 18 1.80$     1.04$     2.84$      78 0.1 141$    81$        222$      

6 HKD Spectrum 100 44 20 2.00$     0.83$     2.83$      85 0.1 170$    71$        241$      

7 SMI Super Pole Cat 0 60 31 3.10$     1.25$     4.35$      63 0.1 194$    78$        272$      

8 Double Borax 235 80 47 4.70$     1.66$     6.36$      47 0.1 220$    78$        298$      

9 Borax 118 40 23.6 2.36$     0.83$     3.19$      94 0.1 221$    78$        299$      

10 SV10201 120 37 24 2.40$     0.73$     3.13$      101 0.1 243$    74$        317$      

11 Rat G II 590 57 118 11.80$    1.14$     12.94$    65 0.1 772$    75$        847$      

12 K-3000 470 40 94 9.40$     0.83$     10.23$    94 0.1 881$    78$        959$      

13 SV 10 @120 /  30 cfm 120 34 24 2.40$     110

Energy 

Efficiency 

Rank Gun Type CFM GPM kW

Air Cost 

per Hr.

Pumping 

Cost per 

Hr.

Total 

Energy 

Cost per 

hr.

Hrs. per 

acre ft.

Blend 

kW rate

Air Cost 

per 

Acre ft.

Pumping 

Cost per 

Acre ft.

Total 

Energy 

Cost Per 

Acre ft.

1 Bachler "Nessy" 3.5 40 0.7 0.07$     0.83$     0.90$      60 0.1 4$        50$        54$        

2 Rubis 25 84 5 0.50$     1.66$     2.16$      33 0.1 16$      54$        70$        

3 SV 10 @120 /  30 cfm 30 60 6 0.60$     1.25$     1.85$      42 0.1 25$      52$        77$        

4 HKD Standard 55 82 11 1.10$     1.66$     2.76$      29 0.1 32$      48$        79$        

5 T-A T-9 22 38 4.4 0.44$     0.73$     1.17$      68 0.1 30$      50$        80$        

6 Ratnik Proto Stick 101 65 20.2 2.02$     1.35$     3.37$      42 0.1 85$      57$        141$      

7 Techno Alpin Fan 0 98 18 1.80$     2.08$     3.88$      38 0.1 69$      79$        148$      

8 SV10201 120 58 24 2.40$     1.25$     3.65$      43 0.1 104$    54$        158$      

9 SMI Super Pole Cat 120 31 3.10$     2.49$     5.59$      31 0.1 97$      78$        175$      

10 HKD Spectrum 100 65 20 2.00$     1.35$     3.35$      58 0.1 115$    78$        193$      

11 Borax 94 49 18.8 1.88$     1.04$     2.92$      77 0.1 144$    80$        224$      

12 Double Borax 188 98 37.6 3.76$     2.08$     5.84$      38 0.1 144$    80$        224$      

13 Rat G II 524 92 104.8 10.48$    1.87$     12.35$    41 0.1 425$    76$        501$      

14 K-3000 345 60 69 6.90$     1.25$     8.15$      63 0.1 431$    78$        509$      
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3 TESTUTFÖRANDE – SNÖKANONSTESTER VID LUGNET I FALUN 
 

I detta kapitel beskrivs utförandet av snökanonstesterna, dvs. själva tillvägagångssättet 
för de egna testerna som genomfördes vid skidstadion Lugnet i Falun. Utgångspunkten 
för utförandedelen var att uppfylla målet med testet, dvs. kunna jämföra olika 
snökanoners energianvändning. För att kunna fullgöra detta behövdes 
snökanonssystemet kartläggas, från det att vattnet tas från en damm tills dess att snö 
produceras. 
 
Kapitlet är uppdelat i en del som beskriver metoden samt en del som redogör för den 
mätutrustning som använts vid utvärderingen.  
 

3.1 Metod för utförandet 
 

För att kunna uppfylla målet och syftet med testerna krävdes det att ett antal 
parametrar fastställdes för att möjliggöra jämförbarhet mellan resultaten. I syfte att 
förenkla snökanonssystemet, och därmed säkerställa att alla vitala mätpunkter 
uppmärksammades, ritades en schematisk skiss enligt Figur 3-1. I figuren är 
snökanonen en ”svart låda” med en omgivande systemgräns. 
 
I skissen återfinns en pil 1) som symboliserar tillståndet före snökanonen. Denna pil 
syftar på tillförseln av vatten till snökanonen. Därefter tillförs energi och luft i pil 2) för 
att slutligen erhålla snö som symboliseras av pil 3). 
 
 

 
Figur 3-1: Schematisk skiss av ett snökanonssystem. Pil 1) i figuren illustrerar tillståndet före 

snökanonen. Pil 2) tillförsel av el och luft för att uppnå tillstånd 3) i form av snö. 

3.1.1 Tillförsel av vatten 
För att en snökanon skall kunna producera snö behövs det vatten. Vattenflödet till 
snökanonen uppkommer i sin tur genom en tryckskillnad. I tillstånd 1) behövde därmed 
vattenflödet mätas samt även vattentrycket och vattentemperaturen. Detta utfördes 
genom att mätrör konstruerades där tillhörande temperatur-, tryck- och flödessensorer 
monterades på röret enligt Figur 3-2. På sätt kunde tillståndet före snökanonen 

Snökanon 

1) 

2) 

3) 
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fastställas fullt ut. Eftersom det åtgår energi för att leverera vattnet till respektive 
snökanon är det väsentligt att den centrala pumpens arbete inkluderas i beräkningarna. 
En central pump belägen vid vattenreservatet höjer vattnets tryck från det omgivande 
trycket till ca 23 bar (vilket är den nivå testanläggningen var konstruerad för i det 
specifika fallet med Skidstadion Lugnet i Falun där testerna utfördes). Tryckskillnaden 
mot omgivningen ger sedan upphov till det flöde som möjliggör snöproduktionen hos 
respektive snökanon. Pumparbetet är i sig en funktion av just tryckskillnaden samt 
flödet enligt samband 1 nedan. 

 
 

  
Figur 3-2: Mätrör med tillhörande tryck-, flödes- och temperatursensorer. 

3.1.2 Tillförsel av energi 
För att den tillförda mängden vatten skall bli till snö behövs det elenergi. Elen används 
till att driva fläktar, kompressorer, uppvärmning av munstycken osv. Den tillförda 
eleffekten och därmed energin mäts enkelt med en elmätare. Mätutrustningen beskrivs 
närmare i kommande kapitel.  

3.1.3 Den producerade mängden snö 
Den producerade mängden snö måste kartläggas för att olika snökanoner skall kunna 
jämföras på ett korrekt vis. Parametrar så som snökvalité och snömängd är väsentligt 
vid jämförelse. Dessa storheter är däremot inte lika enkla att mäta. För att bestämma 
hur mycket en snökanon producerar (och ställa denna mängd i relation till 
energianvändningen) vore det lämpligt att t.ex. väga snön och på så sätt fastställa vikt 
och volym. Det visade sig dock ganska tidigt att det inte är praktiskt genomförbart.  
 
Istället användes en metod där volymmängden producerad snö fastställs med hjälp av 
snödjupsmätningar inom ett fördefinierat mätområde. Snövolymen beräknades även 
genom att utgå från den tillförda vattenvolymmängden samt snöns medeldensitet. 
Resultaten från de två metoderna jämfördes sedan för att få en uppfattning om 
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mätnoggrannheten av resultaten. De två metoderna, brutto- respektive nettometoden, 
beskrivs var för sig nedan. 
 
Snövolymsmätning - Bruttometoden 
Bruttometoden utgår från den totala volymmängden vatten till respektive kanon samt 
medeldensiteten av den producerade snön. Som det tidigare har beskrivits mäts 
vattenvolymen med flödessensorer som monterades utanpå mätröret (mer om detta i 
kapitlet om mätutrustningen). Sambandet för bruttovolymen snö ges av Ekvation 2.  

 
 
Ekvation 2 ovan utgår från antagandet att allt vatten som tillförs blir till snö. Som det 
framgår av sambandet är snöns medeldensitet en parameter som måste fastställas. För 
att vara helt korrekt skall snödensiteten kontinuerligt multipliceras med den aktuella 
vattenmassan och summeras. Detta var däremot inte praktiskt genomförbart varvid 
medeldensiteten för hela testperioden användes som en approximation.  
 
Snödensiteten bestämdes genom att använda ett antal mätkärl som placerades ut inom 
ett avgränsat område på en ortogonal linje framför respektive snökanon. Avståndet 
mellan mätkärlen var ca 5 meter (totalt ca 3 kärl per snökanon). Varje kärl hade en 
bestämd volym och vikt. När ett mätkärl var fyllt med snö breddades denna och vägdes. 
Med den kända vikten av snön samt volymen kunde sedan densiteten beräknas. Under 
varje test genomfördes kontinuerliga mätningar av densiteten för att få en så 
representativt medelvärde som möjligt. Den vänstra bilden i Figur 3-1 visar ett mätkärl 
där snöns vikt mättes med våg för att beräkna dess täthet. Den högra bilden visar på de 
visuella undersökningar av snöns struktur som genomfördes i samband med 
densitetsproverna. 
 

     
Figur 3-3: Mätkärl med snö för densitetsmätning (vänster) samt snöprov för visuell inspektion (höger) 
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Snövolymsmätning - Nettometoden 
Utgångspunkten för nettometoden var den faktiska mängden producerad snö. För att 

bestämma denna snövolym avgränsades för och främst ett ortogonalt mätområde (35 

meter i längd samt 20 meter i bredd) framför respektive snökanon/lans enligt Figur 3-4. 

Figuren illustrerar området sett uppifrån. Mätområdet delades sedan in i ett rutnät med 

skalan 5 meter mellan varje nod. Varje nod utgjorde en mätpunkt. Rent praktiskt 

användes ”byggkäppar” som placerades i varje nod enligt Figur 3-5. Dessa användes 

sedan som mätsticka för att bestämma snödjupet efter varje testomgång och därefter 

interpolera fram volymen. Metoden med mätstickan beskrivs i texten tillhörande Figur 

3-6. 

 

Figur 3-4: Ett avgränsat området framför respektive snökanon/lans delades in i ett rutnät. Varje ”ruta” 
har ett mått av 5 * 5 meter där den totala längden av mätområdet är 35 meter samt 20 meter i bredd. 

Respektive nod i rutnätet utgjorde sedan en mätpunkt. 

 

  
Figur 3-5: Rutnätet konstruerades rent praktiskt genom att mäta upp området och sätta ner 

byggkäppar i noderna. För att underlätta uppbyggandet borrades det håll som käpparna sedan 
placerads i. 

5 m 

0 m 

35 m 
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Mätstickorna (”byggkäpparna”) placerades ut enligt rutnätet före varje testomgång. På 

varje käpp fanns det två markeringar. Den ena markering (röd) utgjorde en nollnivå och 

den andra markeringen (blå) visade på ett avstånd av 1 meter från nollnivån enligt Figur 

3-6. För att bestämma snödjupet mättes avståndet L2 (enligt figuren nedan) efter varje 

genomfört test för respektive nod. Snödjupet beräknades därefter som L3 = L1 – L2, där 

L1 alltid är 1 meter. 

 

Figur 3-6: Mätstickarna användes för att bestämma snödjupet inom mätområdet. Resultaten användes 
sedan för att beräkna nettovolymen snö. 

När snödjupet vid varje nod hade beräknats och förts in i ett Excelblad fastställdes 

volymen av den nya snön i mätområdet. Det gjordes genom att beräkna volymen av 

diskreta delområden och sedan summera dessa. Volymen av varje enskilt finit element 

bestämdes genom att multiplicera basarean (B x D i Figur 3-7) med höjden . Höjden  

är ett medelvärde av de omkringliggande nodernas höjd enligt: 

 

 

Figur 3-7: Volymen producerad snö fastställdes genom att beräkna volymen av diskreta delområden 
och summera dessa. 
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3.1.4 Testförfarandet 
Testerna genomfördes med tre snökanoner/lansar parallellt vid respektive omgång. 
Innan start av varje test konstruerades mätområdet med tillhörande mätkäppar. Varje 
mätkäpp placerades i ett förborrat hål så att den röda markeringen hamnade i höjd med 
den befintliga snönivån.  
 
Därefter kontrollerades mätutrustningen varvid samtliga inställningar verifierades och 
fastställdes så att de var korrekt justerade för ändamålet.   I samband med att 
mätutrustningen undersöktes nollställdes även energimätarna manuellt. Därefter 
startade testet och den aktuella starttiden antecknades. Själva testtiden var 
förutbestämd till 3 timmar. Allteftersom genomfördes kontinuerliga densitetsmätningar. 
Tid och resultat för respektive densitetsprov antecknades och fördes in i ett Excelblad. I 
samband med densitetsproverna betraktades även själva strukturen av snön. Detta gav 
en subjektiv bild av snökvalitén.  
 
Efter det att tre timmar passerat stängdes snökanonerna/lansarna av och testet ansågs 
vara avslutat i och med detta. Tiden då testet avslutades antecknades. När testet 
avslutats fastställdes den använda elenergin till respektive kanon/lans genom manuell 
avläsning av respektive energimätare. Energin antecknats och därefter började arbetet 
med att avläsa höjden L2 vid varje enskild nod. Höjden för varje nod antecknades och 
fördes in i ett Excel blad där volymen beräknades enligt tidigare beskrivning.  
 
Avslutningsvis pistades området där mätningarna ägt rum för att jämna ut marken och 
förbereda för nya tester. 
 
 

 

 
Figur 3-8: I bilden till vänster ses tre parallella snökanoner uppställda. I bilden till höger syns 

byggkäpparna samt en pistmaskin som håller på att förbereda och jämna ut marken. 

Stort tack till personalen på Skidstadion Lugnet i Falun för deras insats under testperioden. 
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3.2 Mätutrustning 
 

Mätutrustningen bestod av flödesmätare, trycksensorer, temperaturgivare, mätvåg och 
energimätare. För att säkerställa en god noggrannhet i mätningarna konstruerades tre 
identiska mätrör med längden 1500 mm vardera (50 mm i diameter).  Mätrörets 
funktion var att säkerställa ett stabilt flöde i mätdelen. På dessa mätrör monterades 
sedan flödessensorerna samt tryck- och temperaturgivare. 
 
Utöver den nämnda utrustningen användes även en väderstation för att mäta och 
registrera de omgivande väderförhållandena. För att kommunicera och samla in data 
från de olika sensorerna användes en datalogger.    
 

3.2.1 Flödesmätare 
För att mäta vattenflödet till respektive snökanon användes en ultraljudsbaserad 
flödesmätare. Anledningen till att denna typ av flödesmätare valdes är det relativt höga 
tryck som förekommer vid snöproduktion. Snökanonssystemet vid skidstadion Lugnet i 
Falun är dimensionerat för ett vattentryck på motsvarande ~ 22 bar. Ett ännu högre 
tryck är vanligt förekommande vid snöproduktion vilket däremot begränsar val av 
flödesmätare. En mätare som placeras intern ”i” själva flödet påverkas direkt av 
motsvarande vattentryck. Majoriteten av dessa flödesmätare som finns tillgängliga på 
marknaden tål tryck på upp till 16 bar, därefter krävs exklusivare modeller. En 
ultraljustbaserad variant mäter flödet oberoende av trycket. Detta då själva sensorerna 
monteras externt, utanpå röret. Vattnets hastighet mäts med ultraljud och volymflödet 
beräknas därefter utifrån mätrörets area. Detta ger en mätning med en felmarginal på 
som högst +/- 2 % inom flödesintervallet 0 – 400 liter/minut (Flexim, 2011).  
 
Figur 3-9 nedan illustrerar de två sensorerna som mäter vattnets hastighet samt 
tillhöranden centralenhet. Sensorerna monteras på ett bestämt avstånd från varandra, 
där mellanrummet beräknas av den centrala enheten med utgångspunkt från rörets 
godstjocklek, material samt diameter. Signalkablarna från sensorerna är 
sammankopplade med den centrala enheten som visar det aktuella flödet direkt i 
displayen. Vidare är huvudenheten försedd med analoga utgångar varvid den aktuella 
informationen kontinuerligt kan sparas med dataloggern.  
 

    
Figur 3-9: Till vänster i figuren syns de två sensorer som placeras utanpå mätröret. Dessa är sedan 
kopplade till den centrala enheten som finns till höger i figuren. Flödesmätare är av märket FLEXIM.  
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3.2.2 Tryckgivare 
För att mäta trycket i respektive mätrör användes tryckgivare av modellen KELLER 22S 
(http://www.keller-druck.com). Dessa givare finns för olika trycknivåer ändå upp till 
250 bar. Vid testerna med snökanonerna användes givare som var anpassad för 
mätområdet 0 – 35 bar. Precisionen för denna typ av givare är inom 1 % vid en 
vattentemperatur på mellan 0°C till 50°C. Givaren skickar sedan ut en analog 
spänningssignal där spänningen varierar proportionellt mot trycket. Signalen (0 – 5V) 
sparas sedan kontinuerligt i dataloggern och omräknas därefter till motsvarande tryck.  
 

             
Figur 3-10: Tryckgivare från KELLER. Under testerna användes en tryckgivare som var anpassad för 

mätområdet 0 - 35 bar. 

3.2.3  Temperaturgivare 
Vattentemperaturen mättes genom att använda termoelement. Ett termoelement är en 
temperaturgivare bestående av två metalltrådar av olika material. De två trådarna är 
åtskilda från varandra med ett isolerande material bortsett från ändarna av tråden. I den 
ena änden (mätdelen) är trådarna sammanfogade med varandra. I motsatt ände är de 
åtskilda. En temperaturskillnad mellan de två ändarna ger sedan upphov till en 
spänningsskillnad mellan trådarna i den del där de inte är sammanfogade. För att 
omvandla spänningsskillnaden till en temperatur i mätpunkten krävs det att 
temperaturen i den del som inte är sammanfogad är känd. Denna temperatur mäts med 
hög precision vid dataloggern där även spänningen mäts. Vid testerna användes 
termoelement av typ T med en noggrannhet inom 0,2 °C. Typ T används oftast vid låga 
temperaturer inom intervallet –200 °C till 350 °C. 

 
 

Figur 3-11: Termoelement av typ T med en sammanfogad respektive åtskild ände mellan trådarna. 

http://www.keller-druck.com/
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3.2.4 Mätvåg 
För att bestämma densiteten av snön användes kärl med en fastställd vikt och volym. 
När kärlen allteftersom var fyllda med snö placerades de på en mätvåg (se Figur 3-12). 
Vikten registrerades med hög noggrannhet. Mätområdet för vågen är 0 – 120 kg med en 
upplösning på 10 gram. Felmarginalen är ~ 1 % på det avlästa värdet från den 
tillhörande displayen.  
 
 

     
Figur 3-12: Mätvåg med tillhörande kärl. 

3.2.5 Energimätare 
Energimätare användes för att bestämma den använda mängden elenergi till respektive 
kanon (exklusive den centrala pumpen som framtogs genom beräkningar). 
Energimätarna var avsedda för trefas (upp till 80 A) och var försedda med en display för 
manuell avläsning av så väl eleffekt som energi.  Mätarna var även utrustade med en 
reläutgång som vid spänningssättning fungerar som en pulsutgång. Upplösningen var 
1000 pulser per kWh. 
 

Varje energimätare placerades i ett apparatskåp för att skydda utrustningen mot 
omgivande väder och vind. Respektive elmätare förseddes även med snabbkopplingar, 
s.k. ”handskar” (63 A hona/hane) för att enkelt kunna växla mellan snökanonerna efter 
genomfört test. 
 

     
Figur 3-13: Elenergimätare med tillhörande skåp som skydd mot fukt. 



 
 

Energianvändning vid snötillverkning  28 
 

3.2.6 Väderstation 
Klimat- och väderdata mättes med en väderstation av modellen HOBO U30. 
Mätstationen var utrustad med sensorer för att mäta vindhastighet, 
omgivningstemperatur, luftfuktighet, omgivande lufttryck samt strålningsgivare. 
Dessvärre fanns ingen vindriktningsgivare tillgänglig. Masten med tillhörande sensorer 
monterades på väggen till mätvagnen enligt Figur 3-14 nedan. Data från väderstationen 
sparades separat i medföljande datalogger.  

 

   
Figur 3-14: Väderstation monterad på ena långsidan av mätvagnen  

 

3.2.7 Datalogger 
För insamlingen av data användes en logger av modellen Agilent 34980A. Loggern är 
försedd med både analoga ingångar samt digitala ingångar med hög upplösning vid 
mätning av så väl ström som spänning. Den har även försetts med pulsräknare samt 
reläer med förmåga att bryta strömmar på upp till 2 A vid 300 V. Utöver ingångarna 
finns det analoga utgångar som gör det möjligt att styra andra tekniska applikationer 
med spänning (0 – 10 V) eller ström (4 – 20 mA). 

 

 
Figur 3-15: Väderstation monterad på ena långsidan av mätvagnen  
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4 TESTRESULTAT– SNÖKANONSTESTER VID LUGNET I FALUN 
 

Testerna genomfördes vid två separata tillfällen v5 och v7. Vid det första försöket under 
v5 kunde inte någon längre testperiod genomföras då vädret inte tillät detta. Dock är 
dessa resultat ändå värdefulla eftersom snötillverkningen skedde vid en 
omgivningstemperatur på omkring -2°C (s.k. marginaltemperaturer). Resultaten 
möjliggör därmed en jämförelse av snökanonernas prestanda vid olika 
väderförhållanden.  
 
Vid det senare tillfället var förhållandena desto bättre. Omgivningstemperaturen under 
testveckan varierade mellan omkring -6°C till -20°C. Totalt genomfördes 7 testomgångar 
under vecka 7.   
 

De snökanoner som deltog vid testandet redovisas i Figur 4-1 till Figur 4-5. Bilderna är 
utan inbördes ordning i förhållande till testserierna. I slutet av kapitlet ges en 
sammanfattning/sammanställning av resultaten. 
 
 

   
Figur 4-1: Till vänster i figuren ses Areco (Standard) och till höger Snowtech (T60). 

                         
Figur 4-2: Till vänster i figuren ses Toppteknik (NESSy 10 meter.) och till höger Johnson Controls 

(MRA6, 6 meter ). 
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Figur 4-3: Till vänster i figuren ses Toppteknik (Släde, 3 meter) och till höger Areco (Supersnow). 

 
 

                                                  
Figur 4-4: Till vänster i figuren ses Snowtech (lans A30, 9 meter) och till höger Snowtech (T40). 

 
 

 
Figur 4-5: Snökanon från Areco. Modell: Sufag Super Silent 
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4.1 Test 1 – Vecka 5 
 

Som det beskrivs i inledningen till kapitel 3 genomfördes endast ett test under vecka 5. 
Testet utfördes under den 2:a februari med start klockan 06:30 på morgonen. 
Mätperioden avslutades strax före klockan 09:00. Anledningen till att testet inte pågick 
under fullständiga 3 timmar var att ingen mätbar mängd snö lyckades produceras under 
de första dryga 2 timmarna. I samråd med deltagarna avbröts därmed testet. 

4.1.1 Test 1.1 – 2:a februari 
Nedan presensteras resultat från det genomförda testet. Först presenteras själva 
prestandaresultaten från de deltagande snökanonerna och lansen. Därefter följer de 
klimat- och väderdata som var aktuella under mätperioden. Testet genomfördes med 
snökanonerna Areco Standard, Snowtech T60 samt lansen Toppteknik NESSy.  
 
 

Prestanda snökanoner 
I Figur 4-6 redovisas resultaten från mätningarna av vattentemperaturen till respektive 
lans/snökanon. Enligt figuren var vattentemperaturen till Snowtech T60 samt 
Toppteknik NESSy (röd respektive grön graf i figuren) inom regionen 2°C +/- 0,5 under 
mätperioden. 
 
Som det framgår av den blå grafen i figuren (Areco Standard) sjunk vattentemperaturen 
till under 0°C kring 08:00. Detta föranleddes av en stigande omgivningstemperatur 
vilket medförde att snökanonen automatiskt stängas av. Därav blev vattnet stillastående 
i mätröret vilket tillslut även ledde till isbildning. P.g.a. isen registrerades därefter inget 
flöde då isen medförde att ultraljudssensorerna inte kände av vattnets hastighet. I Figur 
4-7 och Figur 4-8 framkommer detta då tryckgivaren påvisar ett tryck medan 
flödesgivaren inte indikerar något flöde under samma period. Från Figur 4-9 framgår 
det även hur Areco Standard stängs av strax efter klockan halv åtta på morgonen i och 
med att effekten reduceras till noll.  
 

 
Figur 4-6: Vattentemperaturen till respektive lans/snökanon. 
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Figur 4-7: Vattentrycket i respektive mätrör under mätperioden. 

 
 

 
Figur 4-8: Volymflödet till respektive snökanon/lans under testperioden. 
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Figur 4-9: Den tillförde elenergin inklusive den centrala pumpen. 

 
Klimat- och väderdata 
I Figur 4-10 till och med Figur 4-12 redovisas de omgivningsförhållanden som var 
aktuella under testperioden. Figur 4-10 redogör för omgivningstemperaturen samt 
motsvarande daggpunkt. Som det framgår av den blå grafen i figuren så var varierade 
temperaturen från -3°C, vid testets start, till -0,6°C då testet avbröts. Motsvarande 
daggtemperatur var -4°C och -3,1°C. Som det tidigare har påpekats bidrog den stigande 
temperaturen till att snöproduktionen uteblev. Den ”snö” som producerades i början av 
testet kunde likställas med ”slask” och bestod till stor del av vatten varvid densiteten var 
hög. 
 

 
Figur 4-10: Omgivningstemperatur samt daggpunkt som funktion av tiden. 
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I Figur 4-11 redovisas resultaten från den relativa luftfuktigheten samt det omgivande 
lufttrycket. Enligt graferna varierade luftfuktigheten under testets gång och minskade 
successivt från startpunkten. Omgivningstrycket var däremot relativt konstant kring 
strax över 983 mbar. 
 
Under testperioden var solinstrålningens påverkan i princip obetydlig då större delen av 
mätningarna genomfördes före solens uppgång (se Figur 4-12). Medelvindhastigheten 
indikerade på lugn vind enligt den blå grafen i den aktuella figuren.  
 

 
Figur 4-11: Relativ luftfuktighet och omgivningstryck under mätperioden. 

 

 
Figur 4-12: Figuren illustrerar hur vindhastigheten samt solinstrålningen varierade under mätperioden. 
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4.2 Test 2 – Vecka 7 
 

Det första testet under vecka 7 startade på eftermiddagen den 14:e februari. Därefter 
genomfördes två tester per dag. Det sista testet avslutades på eftermiddagen, torsdagen 
den 17:e februari. Under vecka 7 var vädret betydligt kallare jämfört med föregående 
testperiod. 
 

4.2.1 Test 2.1 – Dag 1 (14:e feb) 
Vid det första tillfället under vecka 7 testades snökanonerna Snowtech T60, Areco 
Supersnow samt Topptekniks Lans NESSy. Mätningarna startade vid 17:00 och 
avslutades klockan 20:00. I kommande stycken redovisas resultaten från detta test. 
Först presenteras resultaten från själva snökanonernas prestanda. Därefter redovisas de 
omgivningsförhållanden, klimatdata, som var aktuella under den givna testperioden. 
Avslutningsvis redovisas en sammanställning av intressanta nyckeltal och resultat från 
mätningarna. 
 
Prestanda snökanoner 
Figur 4-13 illustrerar de kontinuerliga densitetsprover som genomfördes under 
mätperioden. Med undantag från det snöprov som påvisade en densitet på över 570 
kg/m3 (se blå graf i Figur 4-13), så varierade densiteten inom intervallet 400 – 500 
kg/m3. 

 
Figur 4-13: Figuren illustrerar hur snödensiteten varierar under testet för respektive snökanon/lans. 

Figur 4-14 redogör för hur vattentemperaturen i respektive mätrör varierade med tiden. 
Då en del snökanoner inkluderar värmare är sannolikt vattentemperaturen vid mätröret 
inte densamma som vid snökanonens/lansens munstycken.  
 
Av figuren framgår det att vattentemperaturen skiljer sig åt mellan respektive mätrör. 
En anledning till skillnaden är sannolikt vattenhastigheten och därmed vattenflödet. I 
och med att vattenflödet till lansen NESSy är lägre än de övriga snökanonerna påverkas 
denna i större utsträckning av omgivningstemperaturen. Även avståndet från 
vattenkällan påverkar. Om vattnet transporteras en längre sträcka med en låg hastighet 
så påverkas vattnet till högre grad av omgivningstemperaturen än vid en kortare sträcka 
och med en hög vattenhastighet.  
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Från Figur 4-14 framgår det, av den gröna grafen, att framledningstemperaturen till 
NESSy sjunker markant efter klockan 19:00. Detta beror på att NESSy blev tvungen att 
avsluta testet tidigare än planerat och att mätröret därmed plockades ner för kvällen. 
Det är således omgivningstemperaturen som får ”vattentemperaturen” att sjunka. 
 

 
Figur 4-14: Graferna ovan visar hur vattentemperaturen i mätrören varierar över tiden. Som figuren 

antyder är det en marginell skillnad i vattentemperatur. 

 
 
I Figur 4-15 samt Figur 4-16 redovisas vattentrycket samt flödet för respektive mätrör. 

De trycksensorer som används är anpassade för kyla men är känsliga mot isbildning. 

Detta syns i Figur 4-15 där topparna (”peakarna”) i början av mätserien indikerar att 

sensorerna varit belagda med is. Ispropparna har sedan avlägsnats med hjälp av 

värmetillförsel vilket resulterat i ”tryckspikar” när väl sensorerna börjat fungera igen.  

I Figur 4-17 redovisas eleffekt för respektive snökanon/lans under testperioden. I 
figuren är även den centrala pumpen inkluderad. Denna pumpeffekt är (som tidigare 
beskrivits) framtagen genom beräkningar där respektive volymflöde och 
centralpumpens tryckstegring utgör ingående parametrar vid beräkning.  
 
Från Figur 4-17 framgår det att lansen NESSy fick stängas av omkring 18:10. I och med 
detta reducerades vattenflödet samt även trycket i mätröret vilket framgår av Figur 4-15 
samt Figur 4-16. Ca klockan 18:20 startade återigen NESSy och den tillförda eleffekten 
ökade. Dock fick lansen stängas ner efter drygt 15 minuter. Studerar man Figur 4-15 så 
ser det ut som trycket bibehållits efter det att lansen (NESSy) stängts av. Detta beror 
sannolikt på isbeläggning (”ispropp”) i trycksensorn. Felet uppmärksammades vid själva 
testet men inga åtgärder vidtogs vid den tidpunkten i och med att lansen ändå stängdes 
av och mätröret började demonteras för kvällen. 
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Figur 4-15: Graferna redogör för vattentrycket i respektive mätrör. Trycksensorerna är känsliga för 
isbildning vilket t.ex. framgår av det faktum att trycket överstiger 25 bar trots att lansen är avstängd 

och inget flöde påvisas. 

 

 
Figur 4-16: Figuren illustrerar hur vattenflödet till respektive snökanon/lans varierar under 

testperioden. 
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Figur 4-17: Figuren illustrerar hur eleffekten varierar med tiden under testet. Den effekt som redovisas 

är inklusive den centrala pumpen. 

 
 

Klimat- och väderdata 
I Figur 4-18 till och med Figur 4-20 redovisas de klimat- och väderdata som varit 
aktuella under testperioden. Figur 4-18 illustrerar hur omgivningstemperaturen samt 
daggpunkten varierat under perioden. Under kvällen var det relativt kallt med en 
medeltemperatur på -16°C. Den relativa fuktigheten (se röd graf i Figur 4-19) växlade 
omkring 86 % medan omgivningstrycket indikerade ett lågtryck (blå graf i Figur 4-19). 

 
Figur 4-18: Omgivningstemperaturen varierade mellan -14°C till -18°C under kvällen. 

Medeltemperaturen uppmättes till -16°C.  
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Under kvällen den 14:e februari var det i princip vindstilla. Medelvindhastigheten var 
knappt 0,5 m/s vilket tyder på en svag vind. Enligt Figur 4-20 visade vindhastigheten 
över 1 m/s endast vid två tillfällen under mätperioden. Vidare så genomfördes testet på 
kvällen vilket innebar att solstrålningen, enligt Figur 4-20, var konstant 5,6 W/m2. 
 
 

 
Figur 4-19: Den relativa luftfuktigheten samt omgivningstrycket var relativt stabila under mätperioden. 

 

 

 
Figur 4-20: Figuren visar vindhastighet och solinstrålning som funktion av tiden. Solstrålningen var helt 

oförändrad under kvällen då solen gått ner. 
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Sammanställning av resultat samt nyckeltal 
 
I Tabell 3 sammanställs de resultat som framtagits vid testerna. I tabellen anges två 
typer av snövolymer, nämligen Brutto- och Nettovolym. Bruttovolymen syftar till den 
beräknade snövolymen med utgångspunkt från antagandet att all tillförd mängd vatten 
blir till snö. Denna snövolym beräknas utifrån tidigare beskrivning med 
medeldensiteten som ingående parameter. Nettovolymen är den uppmätta volymen där 
mätningar genomförs efter respektive test. 
 
Kvoten mellan den uppmätta mängden snö och den beräknade mängden ger en 
indikation om resultatens tillförlitlighet. Kvoten borde, rent teoretiskt, bli mindre än ett 
(kvot < 1). Om förhållandet mellan netto- och bruttovolymen befinner sig strax under ett 
(0,7 < kvot < 1) tyder detta på att den beräknade mängden snö och den uppmätta 
mängden stämmer bra överens. Mätvärdena har således hög tillförlitlighet. 
 
 

Tabell 3: Sammanställning av resultaten från testet den 14.e februari.  

 
 

  

TEST 2.1: 2011-02-14 Snowtech Areco Toppteknik

Kl. 17:00 till 20:00 T60 Supersnow NESSy

Använd elenergi (exkl. central pump) [kWh] 88,4 62,5 3,8

Använd elenergi till centrala pumpen [kWh] 31,8 38,8 6,9

TOTAL ANVÄND ELENERGI [kWh] 120,2 101,3 10,8

Total använd vattenmängd [m^3] 35,4 43,3 7,7

Medeldensitet snö [kg/m^3] 470 429 499

SNÖVOLYM BRUTTO [m^3] 75,4 101,0 15,5

SNÖVOLYM NETTO [m^3] 64,6 86,2 22,2

SNÖVOLYM MEDEL [m^3] 70 94 19

TOTAL ELENERGI PER BRUTTOVOLYM SNÖ [kWh/m^3] 1,59 1,00 0,70

TOTAL ELENERGI PER NETTOVOLYM SNÖ [kWh/m^3] 1,86 1,18 0,48

TOTAL ELENERGI PER MEDELVOLYM SNÖ [kWh/m^3] 1,72 1,08 0,57

ÖVRIGA NYCKELTAL

Andel elenergi till centrala pumpen 26% 38% 64%

Andel elenergi till kanon/lans 74% 62% 36%

Elenergi per volymmängd vatten [kWh/m^3_vatten] 3,39 2,34 1,39

Förhållande mellan netto- och bruttovolym snö 0,86 0,85 1,43

Vid start av test Medelvärde Vid slut av test

Omgivningstemperatur [*C] -15,1 -16,3 -16,7

Daggpunkt [*C] -17,1 -18,1 -18,5

Luftfuktighet [%] 85% 86% 86%

Vindhastighet [m/s] 0,8 0,5 0,0

Solinstrålning [W/m^2] 5,6 5,6 5,6

SAMMANFATTANDE KLIMAT- OCH VÄDERDATA
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I Figur 4-21 illustreras resultaten från de snömängdsmätningar som utförs efter varje 
genomfört test. Figuren föreställer snömängdens position sett uppifrån. Nivån 0 m utger 
utgångspunkten för snökanonerna respektive lansen. Från figuren går det att utläsa var 
den producerade mängden snö har ansamlats, dvs själva ”träffbilden” för respektive 
snökanon/lans. I figuren framgår även snödjupet vid olika positioner. Utifrån snödjupet 
beräknas sedan snömängden (nettovolymen). 
 
  

 

Figur 4-21: Figuren illustrerar träffbilden för respektive snökanon. Från figuren går det att avläsa 
snödjupet vid olika positioner. 
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4.2.2 Test 2.2 – Dag 2, förmiddag (15:e feb) 
Den 15:e februari startade det första testet klockan 10:00 och avslutades klockan 13:00. 
De deltagande leverantörerna var Snowtech med snökanonen T60, Areco med sin 
standardsnökanon samt Toppteknik med modellen NESSy, släde.  
 
I Figur 4-22 till och med Figur 4-26 redovisas snökanonernas och lansens prestanda från 
den genomförda mätperioden. Därefter följer de omgivningsförhållanden som rådde 
under mätperioden. Avslutningsvis sammanställs resultat och nyckeltal i en tabell. I 
sammanställningen presenteras även snödjupet i en illustrativ figur som beskriver 
själva träffbilden av den producerade snön för respektive deltagare. 
 
Prestanda snökanoner 
Från Figur 4-22 framgår det att snödensiteten från de deltagande enheterna befann sig 
inom samma region under den andra hälften av mätperioden. Under den första delen av 
testet påvisade NESSy (grön graf i Figur 4-22) en hög densitet på över 660 kg/m3  med 
ett volymflöde på 200 liter per minut (Figur 4-25). För att reducera densiteten 
justerades lansen (byte av munstycken) vilket medförde ett kortare driftavbrott. 
Avbrottet framgår som det reducerade flödet/effekten under samma tidpunkt (se Figur 
4-25/Figur 4-26). 

 
Figur 4-22: Figuren illustrerar hur snödensiteten varierar under testet för respektive snökanon/lans. 

Under den andra hälften av testet var densiteten relativt lika mellan kanonerna/lansen. 

 

I Figur 4-23 och Figur 4-24 redovisas resultaten från mätningarna av vattentemperatur 
samt vattentryck för respektive mätrör. Vattentemperaturen var nästintill densamma 
för samtliga deltagare under perioden med undantag under den tid då justeringarna av 
lansen skedde. Under testet påträffades inga problem med isbeläggningar av 
tryckgivarna vilket framgår av Figur 4-24. Studerar man Figur 4-24 närmare framgår det 
att Snowtech T60 samt Toppteknik NESSy (släde) har ett relativt konstant tryck. Jämförs 
detta med Areco Standard (röd graf i Figur 4-24) framgår det att denna snökanon har 
automatisk reglering vilket medför tryckskillnader över tiden. 
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Figur 4-23: Graferna ovan visar hur vattentemperaturen i mätrören varierar över tiden.  

 
Figur 4-24: Graferna visar vattentrycket i respektive mätrör under testperioden. Av figuren framgår det 

att det inte uppstod några komplikationer med isbeläggning av trycksensorerna.  

 

Figur 4-25 illustrerar hur vattenflödet till respektive kanon/lans varierade över 

testperioden. Från figuren går det att utläsa hur justeringarna av lansen påverkade dess 

flöde.  Enligt den gröna grafen (NESSy släde) var flödet omkring 200 liter per minut 

innan bytet av munstycken. Därefter reducerades flödet till ca 120 liter per minut. Av 

graferna framgår det även att Snowtech T60 samt Toppteknik NESSy har ett relativt 

konstant flöde vid normal drift medan Areco Standard (röda grafen) kontinuerligt 

reglerar flödet. 
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Figur 4-25: Figuren illustrerar hur vattenflödet till respektive snökanon/lans varierar under 

testperioden. 

Den tillförda eleffekten till respektive kanon/lans redovisas i Figur 4-26. Den blå grafen i 
figuren (Snowtech T60) är dock missvisande och inte korrekt. Detta beror på den 
relativt höga eleffekten vilket påverkar energimätarens signalfrekvens. Energimätaren 
skickar ut digitala signaler i form av spänningspulser som sedan tolkas av dataloggern. 
Frekvensen av pulserna (antalet pulser per sekund) är proportionell mot effekten. En 
hög effekt medför en hög frekvens av pulser. Blir effekten för hög klarar dataloggern inte 
av att registrera pulserna vilket bidrar till ”dippar” i effekten (som kan ses i Figur 4-26). 
Det skall dock betonas att detta inte påverkar resultatet i fråga om energianvändning. 
Energin avläses manuellt från energimätaren före och efter varje genomfört test och är 
därmed oberoende av dataloggerns registrering.  
 

 
Figur 4-26: Figuren illustrerar hur eleffekten varierar med tiden under testet.  
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Klimat- och väderdata 
Omgivningstemperaturen och motsvarande daggpunkt redovisas i Figur 4-27. Den 
relativa luftfuktigheten, Figur 4-28, varierade omkring 88-89% under testperioden.  I 
Figur 4-29 presenteras data över hur vindhastigheten och solstrålningen varierade. 
Vindhastigheten var relativt låg med ett medelvärde på 0,5 m/s, vilket motsvarar en 
svag vind. Strålningen från solen varierade dock mellan 400 W/m2 upp till 900 W/m2 
under testets gång. Den höga solstrålningen på över 900 W/m2 vid ett enstaka tillfälle är 
anmärkningsvärd. Denna typ av höga solstrålning är annars vanligt förekommande 
under sommarhalvåret. 
 

 
Figur 4-27: Omgivningstemperaturen varierade mellan -15°C till -12°C under förmiddagen. 

Medeltemperaturen uppmättes till -13°C.  

 

 
Figur 4-28: Den relativa luftfuktigheten samt omgivningstrycket var relativt stabila under mätperioden. 
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Figur 4-29: Figuren visar vindhastighet och solinstrålning som funktion av tiden.. 
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Sammanställning av resultat samt nyckeltal 

Tabell 4 sammanfattar de resultat och nyckeltal som framkommit från testet. Den 
använda elenergin som beskrivs är, som tidigare påpekats, manuellt avlästa värden från 
energimätarna. Likt tidigare syftar bruttovolymen snö på den beräknade snövolymen 
med utgångspunkt från snöns medeldensitet. Nettovolymen, å andra sidan, är den 
faktiskt uppmätta volymen. Figur 4-30 redogör för ”träffbilden” av den producerade 
mängden snö och därmed hur snödjupet är fördelat inom mätområdet.  
 

Tabell 4: Sammanställning av resultaten från det första testet den 15.e februari.  

 

 

TEST 2.2: 2011-02-15 Snowtech Areco Toppteknik

Kl. 10:00 till 13:00 T60 Standard NESSy (släde)

Använd elenergi (exkl. central pump) [kWh] 102,0 52,0 8,0

Använd elenergi till centrala pumpen [kWh] 36,1 41,3 20,5

TOTAL ANVÄND ELENERGI [kWh] 138,1 93,3 28,5

Total använd vattenmängd [m^3] 40,2 46,0 22,8

Medeldensitet snö [kg/m^3] 492,7 478,7 509,7

SNÖVOLYM BRUTTO [m^3] 81,6 96,0 44,7

SNÖVOLYM NETTO [m^3] 53,9 94,9 26,7

SNÖVOLYM MEDEL [m^3] 68 95 36

TOTAL ELENERGI PER BRUTTOVOLYM SNÖ [kWh/m^3] 1,69 0,97 0,64

TOTAL ELENERGI PER NETTOVOLYM SNÖ [kWh/m^3] 2,56 0,98 1,07

TOTAL ELENERGI PER MEDELVOLYM SNÖ [kWh/m^3] 2,04 0,98 0,80

ÖVRIGA NYCKELTAL

Andel elenergi till centrala pumpen 26% 44% 72%

Andel elenergi till kanon/lans 74% 56% 28%

Elenergi per volymmängd vatten [kWh/m^3_vatten] 3,44 2,03 1,25

Förhållande mellan netto- och bruttovolym snö 0,66 0,99 0,60

Vid start av test Medelvärde Vid slut av test

Omgivningstemperatur [*C] -15,0 -13,15 -11,5

Daggpunkt [*C] -16,3 -14,7 -13,0

Luftfuktighet [%] 87,2% 88,4% 89,1%

Vindhastighet [m/s] 0 0,52 1,14

Solinstrålning [W/m^2] 383 553 513

SAMMANFATTANDE KLIMAT- OCH VÄDERDATA
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Figur 4-30: Figuren illustrerar träffbilden för respektive snökanon. Från figuren går det att avläsa 

snödjupet vid olika positioner. 
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4.2.3 Test 2.2 – Dag 2, eftermiddag (15:e feb) 
Under eftermiddagen den 15:e februari genomfördes det andra snökanonstestet för 
dagen. Vid detta tillfälle medverkade endast två snökanonsleverantörer, nämligen 
Snowtech med en lans samt Johnson Controls med dess lans. Mätperioden startade strax 
efter klockan tre på eftermiddagen och avslutades strax efter sex på kvällen. 
 
Likt tidigare presenteras först själva prestandaresultaten, följt av klimat- och väderdata. 
Avslutningsvis redovisas en sammanställning av intressanta nyckeltal och resultat från 
mätningarna i tabellform. 
 
Prestanda snökanoner 
I Figur 4-31 redovisas hur densiteten varierade under mätperioden. Som det framgår av 
de två graferna var densiteten relativt snarlik mellan de två testobjekten. 
Medeldensiteten uppmättes till 453 kg/m3 (Snowtech) respektive 464 kg/m3 (Johnson 
Controls). 

 
Figur 4-31: Figuren illustrerar hur snödensiteten varierar under testet för respektive lans. 

Snödensiteten var snarlik mellan då två leverantörerna. 

 
Figur 4-32 illustrerar hur vattentemperaturen ändrades under testperioden. Under 
större delen av testet varierade temperaturen mellan 0,4°C till 1,0°C. Motsvarande 
vattentryck var i princip konstant under hela testförloppet för de två lansarna (se Figur 
4-33). Den blå grafen i Figur 4-33 indikerar två ”tryck-toppar” klockan 16:30 och 17:10. 
Vad detta kan ha berott på är oklart men bortsett från dessa två undantag var de två 
trycken i princip identiska. 
 
Som det framgår av i Figur 4-34 skiljde sig flödena åt mellan de två leverantörerna. 
Lansen från Johnson Controls (röd graf) hade ett högre vattenflöde under större delen 
av mätperioden jämfört med lansen från Snowtech. Skillnaden återspeglas även i Figur 
4-35 där den använda eleffekten presenteras. Ett högre vattenflöde medför ett högre 
pumparbete vilket även leder till en högre total eleffekt. 
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Figur 4-32: Graferna ovan visar hur vattentemperaturen i mätrören varierade över tiden.  

 

 

 
Figur 4-33: Graferna visar vattentrycket i respektive mätrör under testperioden.  
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Figur 4-34: Figuren illustrerar hur vattenflödet till respektive snökanon/lans varierar under 

testperioden. 

 

 
Figur 4-35: Figuren illustrerar hur eleffekten varierar med tiden under testet. 
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Klimat- och väderdata 
Under testperioden var omgivningstemperaturen nästintill konstant (se Figur 4-36). 
Medeltemperaturen uppmättes till -11°C under kvällen. Den relativa luftfuktigheten 
(Figur 4-37) ökande successivt under testets gång från ca 88 % till 90 %. Det omgivande 
lufttrycket indikerade på ett lågtryck då medelvärdet under mätperioden uppgick till 
1000 mbar.  
 
Vindhastigheten varierade under större delen av testet mellan 0 m/s och 1 m/s med en 
medelvindhastighet på 0,6 m/s (svag vind). Enligt Figur 4-38 var solinstrålningen som 
mest påtaglig under början av testet. Under andra hälften av mätperioden hade solen 
gått ner vilket medförde att strålningen från solen i princip upphörde.  
 

 
Figur 4-36: Omgivningstemperaturen varierade mellan -10°C till -12°C under kvällen. 

Medeltemperaturen uppmättes till -11°C.  

 
Figur 4-37: Den relativa luftfuktigheten samt omgivningstrycket var relativt stabila under mätperioden. 
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Figur 4-38: Figuren visar vindhastighet och solinstrålning som funktion av tiden. Solstrålningen var 

som mest påtaglig under den första timmen av testet. 
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Sammanställning av resultat samt nyckeltal 
I Tabell 5 sammanställs de resultat och nyckeltal som framställts från det andra testet 
den 15:e februari. Figur 4-39 visar hur den producerade mängden snö från respektive 
lans har fördelats inom mätområdet. Från figuren kan snödjupet vid olika positioner 
avläsas.  

 

Tabell 5: Sammanställning av resultaten från det andra testet den 15.e februari. 

 
 
 

TEST 2.2: 2011-02-15 Snowtech Johnson Controls

Kl. 15:10 till 18:10 Lans Lans

Använd elenergi (exkl. central pump) [kWh] 15,6 17,0

Använd elenergi till centrala pumpen [kWh] 22,6 26,8

TOTAL ANVÄND ELENERGI [kWh] 38,2 43,8

Total använd vattenmängd [m^3] 25,2 29,9

Medeldensitet snö [kg/m^3] 453,1 464,4

SNÖVOLYM BRUTTO [m^3] 55,5 64,3

SNÖVOLYM NETTO [m^3] 50,0 53,7

SNÖVOLYM MEDEL [m^3] 53 59

TOTAL ELENERGI PER BRUTTOVOLYM SNÖ [kWh/m^3] 0,69 0,68

TOTAL ELENERGI PER NETTOVOLYM SNÖ [kWh/m^3] 0,76 0,82

TOTAL ELENERGI PER MEDELVOLYM SNÖ [kWh/m^3] 0,72 0,74

ÖVRIGA NYCKELTAL

Andel elenergi till centrala pumpen 59% 61%

Andel elenergi till kanon/lans 41% 39%

Elenergi per volymmängd vatten [kWh/m^3_vatten] 1,52 1,47

Förhållande mellan netto- och bruttovolym snö 0,90 0,83

Vid start av test Medelvärde Vid slut av test

Omgivningstemperatur [*C] -10,7 -11,0 -10,5

Daggpunkt [*C] -12,3 -12,5 -12,5

Luftfuktighet [%] 88,0% 88,8% 89,8%

Vindhastighet [m/s] 1,14 0,62 0,76

Solinstrålning [W/m^2] 267 66 4

SAMMANFATTANDE KLIMAT- OCH VÄDERDATA
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Figur 4-39: Figuren illustrerar träffbilden för respektive snökanon. Från figuren går det att avläsa 
snödjupet vid olika positioner. 
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4.2.4 Test 2.3 – Dag 3, förmiddag (16:e feb) 
Förmiddagstestet den 16:e februari påbörjades klockan 09:35 på morgonen. De 
deltagande leverantörerna vid detta testtillfälle var Areco med dess standardmodell, 
Johnson Controls med sin lans samt Toppteknik med NESSy. På grund av ett elfel 
utlöstes jordfelsbrytaren till mätutrustningen efter drygt 2 ½ h. Detta medförde att 
datainsamlingen avbröts en halvtimme tidigare än planerat. 
 

Prestanda snökanoner 
Figur 4-40 redogör för hur densiteten varierade under testperioden. Resultaten visar att 
densiteten varit relativt stabil inom intervallet 400-450 kg/m3 för samtliga leverantörer 
under mätperioden.  
 
I Figur 4-41 visar graferna hur vattentemperaturen ändrades under testets gång. Från 
figuren framgår det bland annat att vattentemperaturen aldrig varit lägre än 0,5°C. Detta 
indikerar att det förmodligen inte skett någon isbildning under perioden. Från figuren 
framgår det även att Areco Standard (blå grafen) haft en något högre 
framledningstemperatur än övriga deltagare.  
 
 

 
Figur 4-40: Graferna i figuren illustrerar hur densiteten varierade under testets gång. Resultaten visar 

att densiteten var snarlik mellan leverantörerna.  

 
Vattentrycket och vattenflödet i respektive mätrör redovisas i Figur 4-42 samt Figur 
4-43. Studerar man hur vattentrycket varierade under mätperioden framgår det att 
NESSy (grön graf i Figur 4-42) startade något senare än övriga snökanoner då inget 
tryck uppmättes i början av testet. Jämför man med Figur 4-42 så påvisas dock ett flöde 
under denna period. Detta kan förklaras med att framledningsslangen spolades ur 
kontinuerligt (medan NESSy justerades) för att inte riskera ”isproppar” i mätrör/slangar 
(därav flödet men inget tryck under den tid då vattnet dränerades mot omgivningen). 
Strax före klockan 10:00 registreras sedan ett stabilt tryck samt flöde vilket tyder på 
normal drift. 
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Figur 4-41: Graferna visar hur vattentemperaturen i mätröret ändrats under mätperioden. Den blå 

grafen (Areco) tyder på att temperaturen generellt varit något högre jämfört med röd (Johnson 
Controls) respektive grön graf (Toppteknik).  

 

Från Figur 4-42 framgår det även att snökanonen Areco Standard reglerar trycket 
fortlöpande medan lansarna (röd respektive grön graf) arbetar med ett konstant tryck 
motsvarande det tryck som produceras av den centrala pumpen (”max arbetstryck”).  
 
Den totala använda eleffekten redovisas i Figur 4-44. Från figuren framgår det att 
snökanonen (Areco Standard) har en högre tillförd effekt jämfört med respektive lans 
(Johnson Controls samt Toppteknik NESSy). Detta beror givetvis på själva utformandet 
då snökanoner har en fläkt för att producera och sprida snön. 

 

 
Figur 4-42: Graferna illustrerar hur vattentrycket i respektive mätrör varierar med tiden. 
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Figur 4-43: Från graferna går det att avläsa hur volymflödet har ändrats under mätperioden. Den 

gröna grafen visar t.ex. att flödet till NESSy ändrades varierade i början av testet för att sedan anta ett 
konstant värde.  

 

 
Figur 4-44: Figuren visar den totala tillförda effekten till respektive snökanon och lans.  
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Klimat- och väderdata 
Figur 4-45 till och med Figur 4-47 redogör för de klimat- och väderförhållanden som var 
aktuella under testperioden. Temperaturprofilen enligt Figur 4-45 nedan visar på en 
något stigande temperatur allt eftersom testet fortlöpte. Medeltemperaturen uppmättes 
till -8°C medan daggpunkten i genomsnitt var -9°C under samma tidsperiod. 
 
Vindstyrkan var relativt mild under testet med en medelvindhastighet på 0,7 m/s (svag 
vind). Solinstrålningen varierade desto mer enligt Figur 4-46 där medelvärdet under 
testet fastställdes till 388 W/m2. Relativa luftfuktigheten samt det omgivande lufttrycket 
redovisas i Figur 4-47. 

 
Figur 4-45: Omgivningstemperaturen samt motsvarande daggpunkt under testperioden.  

 

 
Figur 4-46: Vindhastighet och solinstrålning som funktion av tiden. 
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 Figur 4-47: Den relativa luftfuktigheten samt omgivningstrycket under mätperioden. Under testet steg 

den relativa luftfuktigheten med ca 4 % - enheter. 
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Sammanställning av resultat samt nyckeltal 
I Tabell 6 nedan sammanställs de resultat och nyckeltal som framtogs efter genomfört 
test. Som det beskrivs i inledningen till detta delkapitel så uppstod ett elfel vid slutet av 
testperioden. Konsekvensen av felet blev att jordfelsbrytaren ”löste ut” och att 
dataloggningen därmed avbröts. Felet uppmärksammades inte förrän det att testet 
egentligen skulle ha avslutats. Detta medförde att mätdata från den sista halvtimmen 
inte kunde sparas. Däremot fortsatte själva snöproduktionen fram till ca 12:35. På så 
sätt är snövolymen (netto) överskattad i förhållande till övriga värden. Dessa data har 
således markerats med rött i tabellen. I kapitel 4.3 – ”Sammanställning av testresultat” 
ingår inte de rödmarkerade värdena i analysen varvid detta kapitel ej påverkas av 
elfelet. Övriga värden (resultat och nyckeltal) är korrekta i förhållande till mätperioden.  
 
I Figur 4-48 redovisas de resultaten från de nivåmätningar som genomförs efter 
respektive test med avseende på snödjupet. 
 
 

Tabell 6: Sammanställning av resultaten från det första testet den 16.e februari. 

 
 

TEST 2.3: 2011-02-16 Areco Johnson Toppteknik

Kl. 09:35 till 12:05  (OBS! 2 ½ h ) Standard Controls NESSy

Använd elenergi (exkl. central pump) [kWh] 32,8 11,7 6,2

Använd elenergi till centrala pumpen [kWh] 14,5 13,4 14,6

TOTAL ANVÄND ELENERGI [kWh] 47,3 25,1 20,8

Total använd vattenmängd [m^3] 16,1 14,9 16,3

Medeldensitet snö [kg/m^3] 431,1 427,2 456,3

SNÖVOLYM BRUTTO [m^3] 37,4 34,9 35,6

SNÖVOLYM NETTO [m^3] 34,8 36,2 41,6

SNÖVOLYM MEDEL [m^3] 36 36 39

TOTAL ELENERGI PER BRUTTOVOLYM SNÖ [kWh/m^3] 1,26 0,72 0,58

TOTAL ELENERGI PER NETTOVOLYM SNÖ [kWh/m^3] 1,36 0,69 0,50

TOTAL ELENERGI PER MEDELVOLYM SNÖ [kWh/m^3] 1,31 0,71 0,54

ÖVRIGA NYCKELTAL

Andel elenergi till centrala pumpen 31% 53% 70%

Andel elenergi till kanon/lans 69% 47% 30%

Elenergi per volymmängd vatten [kWh/m^3_vatten] 2,93 1,68 1,28

Förhållande mellan netto- och bruttovolym snö 0,93 1,04 1,17

Vid start av test Medelvärde Vid slut av test

Omgivningstemperatur [*C] -9,3 -8,0 -7,0

Daggpunkt [*C] -11,0 -9,3 -8,1

Luftfuktighet [%] 87,6% 91,0% 91,7%

Vindhastighet [m/s] 1,14 0,65 0,0

Solinstrålning [W/m^2] 292 388 441

SAMMANFATTANDE KLIMAT- OCH VÄDERDATA
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 Figur 4-48: Träffbilden för respektive lans och kanon efter genomfört test. 
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4.2.5 Test 2.3 – Dag 3, eftermiddag (16:e feb) 
Under eftermiddagen/kvällen genomfördes det andra testet. Mätningarna startade 
klockan 14:37 och avslutades klockan 17:37. Enligt plan skulle tre snökanoner/lansar ha 
testats vid respektive tillfälle. P.g.a. tekniska komplikationer fick en av dessa utgå. Därför 
innefattade eftermiddagstestet endast två leverantörer, nämligen Areco med 
snökanonen Supersnow samt Snowtech med dess modell T40. 
 
Prestanda snökanoner 
I Figur 4-49 nedan redovisas resultaten från de snödensitetsprover som kontinuerligt 
insamlades. Enligt tidigare beskrivning och överenskommelse var målet att 
snödensiteten skulle hållas kring 380 kg/m3. Det visade sig dock, allt eftersom testerna 
fortlöpte, att detta mål var svårt att uppnå. Under denna testomgång uppnåddes dock 
målet. Som det framgår av figuren för snödensiteten lyckades båda snökanonerna 
producera snö med en densitet på omkring 380 kg/m3 under en period av testserien.  
 

 
Figur 4-49: Graferna visar densiteten och hur den har varierade med tiden. Resultaten visar att målet 

med en densitet på 380 kg/m
3
 uppnåddes under mätperioden. 

 

Figur 4-50 redogör för vattentemperaturen i respektive mätrör under testet. Enligt 

graferna var temperatur aldrig lägre än 0,5 °C i något av mätrören. Detta indikerar att 

det troligtvis inte förekommit någon isbildning. Temperaturprofilen var relativt snarlik 

mellan de två kanonerna. Vattnets medeltemperatur var dock något högre till 

Supersnow enligt den blå grafen i Figur 4-50. 

Vattentrycket i mätrören redovisas i Figur 4-51 som funktion av tiden. Den röda grafen i 
figuren visar hur trycket till Snowtech T40 varit relativt konstant under testet. Trycket 
motsvarar det tryck den centrala pumpenheten levererar. Den blå grafen i samma figur 
visar hur trycket till Areco Supersnow varierade under samma period. I detta fall 
regleras trycket till kanonen vilket ger upphov till den kontinuerliga tryckändringen. 
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Figur 4-50: Vattnets framledningstemperatur under testperioden. 

 
 

 
Figur 4-51: Graferna illustrerar hur vattentrycket i respektive mätrör varierade under mätperioden. 

 

 
Volymflödet till respektive snökanon illustreras i Figur 4-52. Enligt graferna var flödet 
relativt lika under större delen av testet. Den röda grafen i figuren (Snowtech T40) visar 
att det däremot förekom ett högre vattenflöde omkring 17:00. Det stora volymflödet på 
ca 300 liter per minut kan förklara den höga snödensiteten som det sista snöprovet 
påvisade i Figur 4-49.  
 
Figur 4-53 redogör för den tillförda effekten till respektive snökanon. Denna effekt är 
den totala eleffekten vilket därmed även inkluderar den centrala pumpens arbete.  
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Figur 4-52: Graferna illustrerar volymflödet av vatten fram till respektive snökanon. 

 

 
Figur 4-53: Figuren illustrerar hur den tillförde eleffekten till respektive snökanon varierade under 

mätperioden. 
 
 
 

 
 

  



 
 

Energianvändning vid snötillverkning  66 
 

Klimat- och väderdata 
I Figur 4-54 nedan återges omgivningstemperaturen samt motsvarande daggpunkt 
under den aktuella perioden. Som det framgår av den blå grafen var den omgivande 
temperaturen relativt konstant kring strax under -6 °C. Den relativa luftfuktigheten och 
omgivningstrycket illustreras i Figur 4-55. Enligt den blå grafen var lufttrycket 
oföränderligt under testets gång medan luftfuktigheten ökade med ca 2 % -enheter.  
 
Resultaten från mätningarna av vindhastighet samt solinstrålning presenteras i Figur 
4-56. Vindhastigheten uppmätte 0,5 m/s i medelvärde under perioden (svag vind). Från 
figuren framgår det även att solstrålningen var mest påtaglig i början av testet innan 
solen gick ner för dagen. Solstrålningens medelvärde fastställdes till drygt 100 W/m2. 
 

 
Figur 4-54: Omgivningstemperaturen och daggpunkten som funktion av tiden. 

 

 
Figur 4-55: Relativ luftfuktighet och omgivningstryck som funktion av tiden. Omgivningstrycket var 

relativt konstant medan luftfuktigheten ökade med ca 2% -enheter.  
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Figur 4-56: Figuren visar hur vindhastigheten samt solinstrålningen varierat under testperioden. 
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Sammanställning av resultat samt nyckeltal 
I Tabell 7 nedan sammanställs resultaten och nyckeltalen som framtagits från den 
insamlade mätdata. Som det framgår från tabellen var kvoten mellan netto- och 
bruttosnövolymen nästan 1. Det innebär att den uppmätta snövolymen var snarlik den 
beräknade snövolymen vilket ger en god säkerhet i resultaten.  
 
Figur 4-57 redogör för snödjupet som funktion av läget/positionen för respektive kanon. 
Enligt figuren är träffbilden relativt centrerad till mitten av mätområdet vilket kan 
härledas till den låga vindhastigheten. Större delen av den producerade snön har 
därmed träffat inom det avsedda området. 
  

Tabell 7: Sammanställning av resultaten från det andra testet den 16.e februari. 

  

TEST 2.3: 2011-02-16 Areco Snowtech

Kl. 14:37 till 17:37 Supersnow T40

Använd elenergi (exkl. central pump) [kWh] 64,0 81,0

Använd elenergi till centrala pumpen [kWh] 26,5 26,2

TOTAL ANVÄND ELENERGI [kWh] 90,5 107,2

Total använd vattenmängd [m^3] 29,6 29,2

Medeldensitet snö [kg/m^3] 408,4 424,8

SNÖVOLYM BRUTTO [m^3] 72,4 68,7

SNÖVOLYM NETTO [m^3] 68,0 64,1

SNÖVOLYM MEDEL [m^3] 70 66

TOTAL ELENERGI PER BRUTTOVOLYM SNÖ [kWh/m^3] 1,25 1,56

TOTAL ELENERGI PER NETTOVOLYM SNÖ [kWh/m^3] 1,33 1,67

TOTAL ELENERGI PER MEDELVOLYM SNÖ [kWh/m^3] 1,29 1,61

ÖVRIGA NYCKELTAL

Andel elenergi till centrala pumpen 29% 24%

Andel elenergi till kanon/lans 71% 76%

Elenergi per volymmängd vatten [kWh/m^3_vatten] 3,06 3,67

Förhållande mellan netto- och bruttovolym snö 0,94 0,93

Vid start av test Medelvärde Vid slut av test

Omgivningstemperatur [*C] -6,2 -6,4 -6,5

Daggpunkt [*C] -8,2 -8,1 -8,1

Luftfuktighet [%] 85,5% 87,7% 88,2%

Vindhastighet [m/s] 0,76 0,49 1,1

Solinstrålning [W/m^2] 236 109 4

SAMMANFATTANDE KLIMAT- OCH VÄDERDATA
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Figur 4-57: Illustrationen visar snödjupet som funktion av positioner inom mätområdet. 
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4.2.6 Test 2.4 – Dag 4, förmiddag (17:e feb) 
Under förmiddagen den 17:e februari startade det första testet vid 09:20. Deltagande 
parter vid detta tillfälle var Snowtech (T40), Areco (Sufag) samt Toppteknik (NESSy). 
Snökanonen från Snowtech, T40, startade ca 20 minuter senare än övriga leverantörer 
och avslutade därmed vid 12:40. Areco (Sufag) samt Toppteknik (NESSy) avslutade 
testet vid 12:20. På så sätt blev mätperioden tre timmar vardera för respektive 
snökanon/lans. 
 

Prestanda snökanoner 
I Figur 4-58 presenteras resultaten från de densitetsmätningar som insamlades 
fortlöpande under testet. Den blå grafen visar hur den producerade snödensiteten från 
T40 varierade under testperioden. Från grafen framgår det exempelvis att densiteten 
befann sig inom intervallet 350-400 kg/m3 under större delen av testet. Det sista 
densitetsprovet visade däremot ett högre värde vilket kan förklaras med ett ökat 
volymflöde (se Figur 4-61). Toppteknik (NESSy) påvisade en densitet mellan 450-500 
kg/m3 medan Areco (Sufag) befann sig inom intervallet 390 – 460 kg/m3. 

 
Figur 4-58: Illustrationen visar snödjupet som funktion av positioner inom mätområdet. 

 
I Figur 4-60 och Figur 4-61 presenteras data från de temperatur- och tryckmätningar 
som genomfördes.  Från Figur 4-60 framgår det att Snowtech T40 startade vid 09:40 då 
vattentemperaturen vid denna tidpunkt steg kraftigt under en kort tid. Detta återspeglas 
även i figuren som illustrerar hur trycket varierade under förloppet. Från tryckgraferna 
framgår det även att Snowtech och Toppteknik har producerat snö med ett relativt 
konstant tryck medan Areco har reglerat trycket.  
 
Figur 4-61 redogör för hur volymflödet varierade under mätperioden. Jämförs figuren 
med de densitetsmätningarna som utfördes framgår det att ett ökat vattenvolymflöde 
bidrar till en högre densitet. Detta framgår allra tydligast från den blå grafen där ett ökat 
volymflöde runt 12-tiden bidrar till den höga densitet som redovisas i grafen ovan vid 
12:30. I Figur 4-62 presenteras den använda eleffekten inklusive den centrala pumpen 
för respektive snökanon/lans.  
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Figur 4-59: Vattentemperaturen i respektive mätrör som funktion av tiden. 

 

 
Figur 4-60: Figuren illustrerar hur vattentrycket varierade under mätperioden. 
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Figur 4-61: Figuren visar hur volymflödet varierar under mätperioden. 

 
Figur 4-62: Graferna redovisar den tillförda eleffekten till respektive snökanon/lans. 
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Klimat- och väderdata 
I Figur 4-63 till Figur 4-65 redovisas klimat- och väderdata från den aktuella 
testperioden. Omgivningstemperaturen varierade mellan ca - 8 °C till - 6 °C medan 
omgivningstrycket var konstant kring 1005 mbar. Under mätperioden var 
medelvindhastigheten drygt 0,8 m/s (svag vind) och motsvarande medelvärde för 
solinstrålningen uppmättes till 420 W/m2. 

 
Figur 4-63: Graferna redovisar den tillförda eleffekten till respektive snökanon/lans. 

 

 
Figur 4-64: Relativ luftfuktighet samt omgivningstryck. 
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Figur 4-65: Vindhastighet och solinstrålning som funktion av tiden. 
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Sammanställning av resultat samt nyckeltal 
Tabellen nedan sammanfattar resultat och nyckeltal från det första testet den 17:e 
februari. Från tabellen framgår det att kvoten mellan netto- och bruttovolymen snö 
varierade inom intervallet 0,7-0,9 mellan deltagarna. Från Figur 4-66 framgår det hur 
den producerade mängden snö fördelade sig inom mätområdet.  
 
 

Tabell 8: Sammanställning av resultaten från det första testet den 17.e februari. 

 
 

TEST 2.4: 2011-02-17 Snowtech Areco Toppteknik

Kl. 09:20 till 12:20  (12:45) T40 SUFAG Super Silent NESSy

Använd elenergi (exkl. central pump) [kWh] 75,0 62,0 9,0

Använd elenergi till centrala pumpen [kWh] 30,6 23,0 17,3

TOTAL ANVÄND ELENERGI [kWh] 105,6 85,0 26,3

Total använd vattenmängd [m^3] 34,1 25,7 19,3

Medeldensitet snö [kg/m^3] 434,5 421,5 469,3

SNÖVOLYM BRUTTO [m^3] 78,6 60,9 41,1

SNÖVOLYM NETTO [m^3] 58,7 55,1 28,9

SNÖVOLYM MEDEL [m^3] 69 58 35

TOTAL ELENERGI PER BRUTTOVOLYM SNÖ [kWh/m^3] 1,34 1,40 0,64

TOTAL ELENERGI PER NETTOVOLYM SNÖ [kWh/m^3] 1,80 1,54 0,91

TOTAL ELENERGI PER MEDELVOLYM SNÖ [kWh/m^3] 1,54 1,47 0,75

ÖVRIGA NYCKELTAL

Andel elenergi till centrala pumpen 29% 27% 66%

Andel elenergi till kanon/lans 71% 73% 34%

Elenergi per volymmängd vatten [kWh/m^3_vatten] 3,09 3,31 1,36

Förhållande mellan netto- och bruttovolym snö 0,75 0,90 0,70

Vid start av test Medelvärde Vid slut av test

Omgivningstemperatur [*C] -7,8 -6,7 -6,5

Daggpunkt [*C] -9,6 -8,1 -8,0

Luftfuktighet [%] 87% 90% 89%

Vindhastighet [m/s] 0,38 0,81 0,38

Solinstrålning [W/m^2] 334 420 356

SAMMANFATTANDE KLIMAT- OCH VÄDERDATA
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Figur 4-66: Snödjupet som funktion av läget. 
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4.2.7 Test 2.4 – Dag 4, eftermiddag (17:e feb) 
Det sista testet för veckan genomfördes under eftermiddagen den 17:e februari. Testat 
startade klockan 14:50 och avslutades enligt plan tre timmar senare. De deltagande 
leverantörerna vid detta test var Snowtech med snökanonerna T40 och T60 samt 
Toppteknik med lansen NESSy. 
 

Prestanda snökanoner 
I Figur 4-67 redovisas resultaten från de insamlade densitetsproverna. Snökanonerna 
T40 och T60 hade en medeldensitet på 400 kg/m3 medan lansen NESSy hade en densitet 
omkring 450 kg/m3 i medel under testperioden.  
 
Vattentemperaturen under testet framgår av Figur 4-68. Graferna i figuren tyder på att 
temperaturen varit relativt lik mellan de deltagande enheterna under testets gång. Efter 
klockan 17:00 börjar däremot vattentemperaturen till NESSy att sjunka enligt den gröna 
grafen. Temperatursänkningen kan sammankopplas med det minskade volymflödet 
enligt Figur 4-70. Ett lägre volymflöde medför att vattnet kyls mot omgivningen under 
en längre period jämfört med ett högre flöde. 
 
Vattentrycket till respektive kanon/lans var i stort sett sammanfallande mellan 
deltagarna enligt Figur 4-69. Däremot varierade vattenflödet en del som det framgår av 
Figur 4-70. I den aktuella figuren syns det tydligt hur vattenflödet till NESSy (gröna 
grafen) reduceras mot slutet av testet vilket ger upphov till den sjunkande 
vattentemperaturen.  
 
Den aktuella eleffekten till respektive snökanon/lans presenteras i Figur 4-71. Jämförs 
snökanonerna (T40 och T60) med lansen (NESSy) framgår det att snökanonerna 
använder en högre andel el än lansen. Dock måste detta ställas i relation till den mängd 
snö respektive enhet producerade under testet. Snövolymerna redovisas separat i  
Tabell 9. 

 
Figur 4-67: Figuren illustrerar densiteten som funktion av tiden under den aktuella mätperioden. 
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Figur 4-68: Graferna visar vattentemperaturen för respektive lans/snökanon under testet. 

 

 
Figur 4-69: I figuren ovan visas vattentrycket och hur det har varierade under perioden. Som graferna 

antyder var trycket relativt konstant för samtliga deltagare. 
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Figur 4-70: Vattenvolymflödet fram till respektive lans/kanon redovisas i figuren ovan. 

 

 
Figur 4-71: Den tillförda eleffekten till respektive snökanon/lans inklusive den centrala pumpen. 
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Klimat- & väderdata 
I Figur 4-72 till och med Figur 4-74 redovisas väderförhållandena som var aktuella 
under mätperioden. Figur 4-72 redogör för omgivningstemperaturen samt motsvarande 
daggpunkt. Den relativa luftfuktigheten och omgivningstrycket presenteras i Figur 4-73 
medan vindhastigheten och solinstrålningen redovisas i Figur 4-74. Som det framgår av 
den sist nämnda figuren var solstrålningen som mest påtaglig under den första delen av 
testet. Vindhastigheten uppmättes till 0,7 m/s i medel under perioden (svag vind). 
 

 
Figur 4-72: Omgivningstemperatur samt motsvarande daggpunkt under testperioden. 

 

 
Figur 4-73: Relativ luftfuktighet samt det omgivande lufttrycket. 

 



 
 

Energianvändning vid snötillverkning  81 
 

 
Figur 4-74: Vindhastighet samt solinstrålning under den aktuella perioden. 
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Sammanställning av resultat samt nyckeltal  
En sammanställning av resultat samt nyckeltal från det andra testet den 17:e februari 
redovisas i tabellen nedan. Kvoten mellan den uppmätta snömängden och den 
beräknade mängden varierar mellan 0,76 – 1,00 vilket tyder på en hög noggrannhet i 
mätningarna. Från Figur 4-75 kan resultaten från mätningarna av snödjupet beskådas.  
 

Tabell 9: Sammanställning av resultaten från det andra testet den 17.e februari. 

 

TEST 2.4: 2011-02-17 Snowtech Snowtech Toppteknik

Kl. 14:53 till 17:53 T40 T60 NESSy

Använd elenergi (exkl. central pump) [kWh] 73,6 91,1 8,0

Använd elenergi till centrala pumpen [kWh] 26,8 20,7 15,6

TOTAL ANVÄND ELENERGI [kWh] 100,4 111,8 23,5

Total använd vattenmängd [m^3] 29,9 23,1 17,3

Medeldensitet snö [kg/m^3] 400,5 400,0 450,5

SNÖVOLYM BRUTTO [m^3] 74,6 57,7 38,5

SNÖVOLYM NETTO [m^3] 56,8 47,4 38,7

SNÖVOLYM MEDEL [m^3] 66 53 39

TOTAL ELENERGI PER BRUTTOVOLYM SNÖ [kWh/m^3] 1,35 1,94 0,61

TOTAL ELENERGI PER NETTOVOLYM SNÖ [kWh/m^3] 1,77 2,36 0,61

TOTAL ELENERGI PER MEDELVOLYM SNÖ [kWh/m^3] 1,53 2,13 0,61

ÖVRIGA NYCKELTAL

Andel elenergi till centrala pumpen 27% 19% 66%

Andel elenergi till kanon/lans 73% 81% 34%

Elenergi per volymmängd vatten [kWh/m^3_vatten] 3,36 4,84 1,36

Förhållande mellan netto- och bruttovolym snö 0,76 0,82 1,00

Vid start av test Medelvärde Vid slut av test

Omgivningstemperatur [*C] -6,7 -7,3 -8,2

Daggpunkt [*C] -8,6 -8,7 -9,5

Luftfuktighet [%] 86,5% 89,8% 90,5%

Vindhastighet [m/s] 1,14 0,67 0,38

Solinstrålning [W/m^2] 252 99 4

SAMMANFATTANDE KLIMAT- OCH VÄDERDATA
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Figur 4-75: Snödjupet för respektive snökanon och lans. 
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4.3 Sammanställning av testresultat 
 

I Figur 4-76 till och med Figur 4-79 sammanställs resultaten från samtliga tester. 
Eftersom ingen mätbar snömängd lyckades produceras vid det första testtillfället under 
vecka 5, har dessa resultat inte tagits med i figurerna.  
 
Figur 4-76 och Figur 4-77 redovisar snökanonernas respektive lansarnas kapacitet. Med 
begreppet kapacitet menas hur mycket snö respektive enhet har producerat per timme. 
Den snövolym som har använts vid beräkning av nyckeltalet är bruttovolymen. Således 
anges nyckeltalet i form av producerad snövolym (brutto) per timme. Nyckeltalet har 
sedan jämförts med daggpunktstemperaturen enligt figuren. På y-axeln återfinns 
därmed snövolym per timme medan motsvarande daggpunkt återfinns på x-axeln.  
 
Figur 4-76 presenterar resultaten från fläktkanonerna. För de fläktkanoner som testades 
vid flera tillfällen har en linjär regressionslinje (motsvarande streckad linje) framtagits 
för att visa på eventuella samband mellan värdena. I de fall då det förekommit fler än två 
mätningar har minsta kvadratmetoden använts.  
 
I Figur 4-76 framgår det att Sufag Super Silent endast testades vid ett tillfälle. 
Motsvarande punkt i diagrammet återfinns i samma punkt som för Snowtech T40. Som 
det framgår av graferna i figuren är lutningen för respektive regressionslinje relativt 
snarlik mellan deltagarna med undantag från Areco Standard. Denna har en punkt som 
visar på en kapacitet av drygt 15 m3/timme vid en daggpunktstemperatur på ca -9 °C. 
Den låga kapaciteten (15 m3/timme) i denna punkt kan sammankopplas med det låga 
vattenvolymflödet vid det aktuella testet (se Figur 4-43).  
 
 

 
Figur 4-76: Figuren ovan illustrerar snökanonernas kapacitet. Nyckeltalet mäts om producerad 
snövolym (brutto) per timme och ställs i relation till den våta temperaturen för respektive test. 
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I Figur 4-77 redovisas motsvarande resultat för lansarna. Snowtech’s lans samt 
Topptekniks släde testades endast en gång varvid ingen regressionslinje kunde 
fastställas. 
 

 
Figur 4-77: Figuren ovan illustrerar snölansarnas kapacitet. Nyckeltalet mäts om producerad snövolym 

(brutto) per timme och ställs i relation till den våta temperaturen för respektive test. 

 

Figur 4-78 respektive Figur 4-79 redogör för den använda mängden elenergi per 
bruttovolym snö (y-axeln) i förhållande till daggpunkstemperaturen (x-axeln). I Figur 
4-78 presenteras resultaten för fläktkanonerna medan Figur 4-79 för lansarna. Från 
graferna i Figur 4-78 framgår det att lutningen av regressionslinjen tillhörande 
Snowtech T40 (grön graf) är brantare än övriga. Detta då mätpunkternas x-värden är 
samlade kring ca - 8 °C i daggpunktstemperatur. Hade det funnits mätvärden från tester 
då daggpunkten var omkring - 18°C hade lutningen antagligen sett annorlunda ut.   

 
Figur 4-78: Elenergi per bruttovolym snö för respektive snökanon.  
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Figur 4-79 redogör för elenergianvändning till respektive lans. Vid ett tillfälle 
sammanfaller två punkter vilket gör det svårt att urskilja dessa. Vid daggpunkten - 12,5 
°C påvisar både Johnson Controls samt Snowtech ett värde på 0,68 kWh/m3 i 
energianvändning per volymmängd snö. I Figuren syns detta endast som en grön 
kvadratisk markör. 

 
Figur 4-79: Elenergi per bruttovolym snö för respektive lans  
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5 Diskussion 
 
I detta kapitel följer en diskussion kring testutförandet och de resultat som framtagits.  
Det skall tilläggas att testerna utfördes under de förhållanden som erbjöds vid 
skidstadion Lugnet i Falun, vilket inte alltid visade sig vara optimalt för respektive 
snökanon. Under testerna ”experimenterades” det även en del med snökanonernas 
inställningar vilket kan ha föranlett avvikande värden. 

5.1 Testutförandet och resultat 
 

Som det beskrivits tidigare utfördes testerna av de mobila snökanonerna vid 
skidanläggningen Lugnet i Falun.  Snökanonssystemet på skidstadion är konstruerat 
med en central pump som levererar ett vattentryck på omkring ~ 22-23 bar till 
respektive snökanon. Denna tryckstegring var inte optimal för alla snökanoner i testet 
varvid tillgång ett högre tryck i vissa fall hade varit önskvärt. Vidare fanns det möjlighet 
att reglera trycket till varje snökanon genom att strypa vattenflödet med en 
hydrantventil. Det visade sig dock att det inte var så enkelt för en del leverantörer att 
ansluta till hydranten p.g.a. de röranslutningar som fanns på plats. Därför uteblev 
tryckstyrningsfunktionen för en del snökanoner. 
 
I de resultat som presenteras i kapitel 4.3 – ”Sammanställning av testresultat” användes 
bruttovolymen snö vid framställning av nyckeltalen. Anledningen till att bruttovolymen 
användes och inte nettovolymen har att göra med mätnoggrannheten. Bruttovolymen 
snö utgår från den använda vattenmängden som i sin tur dokumenteras och mäts 
kontinuerligt med flödesmätare. Denna metod är däremot beroende av snöns densitet 
vilket medför en viss osäkerhet i resultaten. Från densitetsgraferna framgår det att 
densiteten vid en del tillfällen varierade inom ett brett intervall vilket medför en hög 
standaravvikelse för dessa tester. Jämförs nettovolymen med bruttovolymen snö erhålls 
ett värde som beskriver avvikelsen mellan den uppmätta mängden snö (nettovolymen) i 
förhållande till den beräknade mängden (bruttovolymen). Ser man till hela testserien är 
skillnaden mellan dessa volymer ca 10% vilket tyder på en relativt god noggrannhet i 
volymmätningarna (Figur 5-1). 

 
Figur 5-1: Jämförelse mellan snövolymerna.  
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5.2 Snökvalitet 
 

Begreppet snökvalitet visade sig vara ett svårbedömt koncept. Projektet hade för avsikt 
att utvärdera kvalitén av den producerade mängden snö efter varje genomfört test. Det 
visade sig däremot relativt tidigt i testserien att endast densitet inte räckte till för att 
beskriva snöns kvalité. Snö av samma densitet kunde ha helt olika egenskaper så som 
torr respektive våt. Ett snöprov med en viss densitet kunde till dess utseende ha en 
karakterstisk ”pudersnö”-struktur. Snö av samma densitet kunde däremot ha ett mer 
”blaskig/blöt”-konsistens.  
 
Det förutbestämda målet med kostsnö av en densitet på 380 kg/m3, visade sig tidigt vara 
en otillräcklig riktlinje för att uppnå den önskvärda typen av snö. Enligt utsago skulle 
denna densitet ge bra snö för längdskidåkning. Med resonemanget ovan om torr/blöt 
snö vid samma densitet fick detta mål förbises. Det visade sig även vara svårt att 
producera snö med denna låga densitet. Den låga önskade densiteten påverkade likaså 
energianvändningen per bruttovolym snö, särskilt för fläktkanonerna. Detta då en lägre 
densitet innebar en minskad bruttovolym snö samtidigt som energianvändningen 
påverkas i en mindre utsträckning.  
 

5.3 Potentiell energibesparing – reglering av centrala pumpen 
 
Den centrala pumpen och matarvattensystemet på anläggningen var dimensionerat för 

ca 22-23 bar. Som det beskrivits i kapitel 5.1 så är denna trycknivå sannolikt inte 

optimal för alla snökanoner. I energiutvärderingen har alla snökanoner behandlats lika 

när det gäller eleffekten till den centrala pumpen så till vida att samma tryckhöjning 

använts. Pumpeffekten kommer då bara att styras av uttaget flöde enligt ekvationen 

nedan. De facto var pumpen i detta fall inte reglerad efter kanonernas behov men det är 

en möjlighet vilken kan spara energi i ett snötillverkningssystem. 

Att reglera trycket till en snökanon genom att strypa flödet är inte optimalt ur 

energisynpunkt. När det däremot är möjligt att reducera trycket genom att 

frekvensstyra den centrala pumpen, och anpassa detta efter den snökanon som har det 

högsta tryckbehovet, så öppnar det för en energibesparing. 

 

För att illustrera möjligheten att i ett system spara energi genom att reglera ned den 

centrala matarpumpens tryckhöjd så har de test där utrustningar kunnat göra detta 

analyserats. I Figur 5-2 visas hur trycket till kanonen Areco Standard i praktiken 
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varierats (Flex tryck) till skillnad från det tillgängliga trycket (Fast tryck). Den röda 

grafen visar hur snökanonen reglerar trycket genom att strypa flödet. Tryckskillnaden 

mellan de två graferna representerar den potentiella energibesparingen. 

 
Figur 5-2: Systemets fasta tryck och det reglerade trycket till snökanonen Areco Standard. 

 

Figur 5-3 visar eleffektbidraget från den centrala pumpen till den aktuella snökanonen 

för de två fallen som diskuterats. Den översta kurvan (Fast tryck) visar effekten vid fallet 

då man först höjer trycket till en fast nivå i systemet och sedan stryper det till en önskad 

nivå.  Den nedre kurvan visar fallet då den centrala pumpen reglerats till precis det tryck 

som snökanonen krävde. Skillnaden i tillförd energi till pumpen i detta specifika fall blev 

27,9 kWh vilket motsvarar en reduktion med 32 % av pumpenergin.  

 

Figur 5-3: Tillförd eleffekt till den centrala pumpen vid fast eller reglerad trycknivå. 
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Påverkan på den totala eleffekten till snökanonen kan ses i Figur 5-4. Den blir 

naturligtvis något mindre då reduktionen ställs i relation till hela eleffektbehovet. I det 

aktuella fallet skulle den totalt använda energi minskas från 93,3 kWh till 79,9 kWh, 

motsvarande ca 14 %. 

  

Figur 5-4: Skillnad i tillförd eleffekt till snökanonen vid fast eller reglerad trycknivå. 

Tabell 10 visas en sammanställning av de test som genomfördes med reglerat tryck till 
snökanonerna. Jämförelsen är gjord för den beräknade centrala pumpens 
energianvändning med fast (fast) och med reglerat (flex) tryck. Alla resultat och 
jämförelser tidigare i rapporten är gjorda med ett antaget fast tryck. Denna jämförelse 
görs för att belysa möjligheten till energibesparing med ”god” reglering av den centrala 
pumpen. Regleringen ska syfta till att hålla så lågt tryck som möjligt i 
matarvattenssystemet. 
 

Tabell 10: Resultat från testade snökanoner med reglerat tryck. 

 

 
Resultaten av denna analys visar att med en ”teoretiskt perfekt reglering” så skulle den 
tillförda energin till den centrala pumpen kunna reduceras med mellan ca 20 och 40%. 
Den totala energin till snökanonerna i de aktuella testerna skulle därmed kunna minskas 
med mellan 6 och 14%. 
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Differens (%) 7.5% 14.4% 13.2% 6.8% 6.2%
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6 Slutsatser 
 
Generella slutsatser: 
 

- Densitet är i sig inget bra mått på snökvalitet då snöns konsistens beror på flera 
faktorer så som snökristallens struktur.  
 

- Snö med en låg densitet (~< 380 kg/m3) är inte alltid ekvivalent med ”torr” snö.  
 
 

Slutsatser med avseende på energianvändning:  
 

- Energianvändning per bruttovolym snö minskar med en fallande 
daggpunktstemperatur. Det är således mer energieffektivt att producera snö vid 
en lägre temperatur. Resultaten från de egna testerna tyder på att 
energianvändning (kWh/m3) i genomsnitt minskar med 3,4 % per sjunkande °C 
(daggpunkt). Genomsnittet från Lech-testerna är något högre, ca 7 % 
energireduktion per sjunkande grad. 

 
- Ett lägre framledningstryck till en snökanon reducerar den centrala pumpens 

arbete och minskar energianvändningen. Detta förutsatt att snökanonen 
presterar en likvärdig mängd snö vid en lägre trycknivå (ett högre vattentryck 
medför oftast en ökad snöproduktion).  Vid en perfekt reglering av den centrala 
pumpen har i dessa tester visats att energianvändningen kan reduceras med 
mellan 6 - 14 %.  

 
- Lansarna i dessa tester använde generellt mindre energi per m3 snö jämfört med 

fläktkanonerna. Jämförs istället kapaciteten så producerade fläktkanonerna mer 
snö per timme jämfört med lansarna. Dessa resultat gäller för de specifika 
utrustningar som testades och vid rådande förhållanden. Faktorer så som 
vattentryck och mastlängd har också en inverkan där ökande tryck och längd 
normalt ökar kapaciteten. 

 
- En lägre snödensitet ger oftast (inte alltid) en högre energianvändning per 

bruttovolym snö. Detta då eleffekten till fläktkanonerna (fläktarbetet) inte 
påverkas nämnvärt av en minskad densitet medan vattenflödet reduceras desto 
mer (mindre mängd vatten till samma mängd energi). 
 

- Från förstudien framgår det att en genomsnittlig snökanon vid en 
längskidanläggning någonstans i Sverige använder mellan 3,5 - 4,3 kWh el per m3 
konstsnö. Samma genomsnittliga skidanläggning producerar ca 7 500 m3 

snö/säsong. Testresultaten från Lugnet i Falun tyder på att en genomsnittlig 
modern snökanon använder ca 1,1 kWh/m3. För en enskild skidanläggning skulle 
detta innebära en energibesparing på motsvarande 18 000 till 24 000 kWh per 
år, vilket motsvarar ca 70% reduktion. Med ett antaget elpris på 1,2 kr/kWh 
medför detta en kostnadsreducering på mellan 22 - 29 tkr/år.  
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- Sett till ett nationellt perspektiv (samtliga 100 längdskidanläggningar i Sverige 
med konstsnötillverkning) motsvarar detta en energibesparing på mellan 1,8 – 
2,4 GWh/år. 
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