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Forord

Norges Skiforbund og Kultur - og kirkedepartementet, har i samarbeid utgitt flere hefter og 
bøker vedrørende anlegg for ski. Eksempler på utgivelser er; ”Skianlegg alpint”, ”Skianlegg 
langrenn” og ”Skianlegg hopp”.

Dette heftet er ment å skulle gi veiledning i temaet snøproduksjon. Innholdet er en 
sammenfatning og oppgradering av tidligere publikasjoner. 

Arbeidet med dette heftet er et resultat av øket interesse for snøproduksjon som en direkte 
konsekvens av at utstyr til snøproduksjon er berettiget til midler gjennom 
spillemiddelordningen og til midler bevilget direkte av Skiforbundet. 

Materialet er bearbeidet av Stein Hessen.

Oslo, oktober 2006
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1.0   Hva er et snøproduksjonsanlegg og hvorfor / når trenger vi det?

Et snøproduksjonsanlegg består i hovedtrekk av et stasjonært eller flyttbart pumpe- og 
rørsystem som sammen med snøkanoner kan lage snø. I dag produseres det snø i alle typer 
skianlegg. Det vil si anlegg for hopp, alpint, snowboard, freestyle, langrenn og 
nærmiljøanlegg for skileik. 
I tillegg produseres det snø til spesielle arrangementer.

Mangel på natursnø er et problem i mange skianlegg. For å sikre gode forhold kan det 
produseres kunstsnø i hele eller deler av anlegget. Dette vil også kunne være med på å sikre 
en tidlig oppstart og en lang stabil sesong, noe som er viktig for rekrutteringen. I dag er det 
mange fritidsaktiviteter som frister, og da er det ekstra viktig at sesongen er lang og at 
aktiviteten fenger. Det må være forutsigbart at bakken eller løypen kan benyttes.

Fordelen med kunstsnø er at den tåler lange perioder med mildt vær og den tåler slitasje bedre 
enn natursnø. Kvaliteten på snøunderlaget gjennom hele skisesongen sikres ved at snø som 
blir slitt bort og / eller blir isete erstattes av nyprodusert snø eller snø fra lager produsert i 
kuldeperioder gjennom hele sesongen.

Snømangel
Det legges ned betydelige investeringer i skianlegg. Lunefulle og ustabile værforhold, med 
sterkt varierende nedbørsmengder i form av snø, kan lett gjøre disse investeringene 
ulønnsomme, selv i gjennomsnittlig snørike områder.

Et snøproduksjonsanlegg anses i dag som det viktigste anleggselementet for å unngå slike 
sjansepregede driftsbetingelser og er blitt en selvfølge for å sikre sesongen.

Driftsfordeler
Følgende driftsfordeler oppnås:

• Tidligere sesongstart. Forvinteren er mange steder preget av kulde, men lite eller intet 
snøfall. Dette er gode betingelser for snøproduksjon. Brukerne er også ivrige etter å 
starte med vinteraktivitetene.

• Mer slitesterkt snøunderlag. Kunstsnø er tyngre, mer kompakt og slitesterk enn 
naturlig snø. Snøen er mer motstandsdyktig mot mildt vær og nedbør i form av regn. 

• Bedre snøkvalitet i bakkene, uten fremstikkende stein, stubber mm. Dette er av stor 
betydning for renommé og sikkerhetsstatus.

• Bedre underlag for alpin konkurranseidrett. Tilsvarende gjelder for dagens krav til 
langrennsarenaer og for hoppanlegg.

• Sesongen kan forlenges både på høsten og våren.
• Gode snøforhold og tidlig oppstart gjør at rekrutteringen til skiaktiviteter 

opprettholdes /økes. 
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2.0    Snøteori

Hva er snø?
Snø er fuktighet i fast form, bygget opp av snøkrystaller. Krystallene kan opptre som plater, 
prismer, stjerner osv.
Det finnes mye forskning vedrørende de forskjellige krystall- og snøformers gliegenskaper, 
bæredyktighet, fasthet, stabilitet, slitasjemotstand, motstand mot smelting og annet av 
interesse for skiløpingen.

Hva er kunstsnø?
Kunstsnø er i grunnen en misvisende betegnelse. Den består som naturlig snø av finfordelt 
vann krystallisert i kalde omgivelser, men er produsert ved hjelp av maskinelt utstyr. I 
engelsktalende land betegnes snøen som ”man-made snow”
Kunstsnø er motstandsdyktig mot mildevær og regn. Dette kommer av at snøkrystallene har 
en sfæriske form som gjør at regn og fukt renner gjennom snøen uten at det blir is på 
overflaten.

Hvordan dannes snøkrystallene?
For å starte en fryseprosess, må det først dannes en kjerne. Enkelt forklart; et krystall eller 
vanndråpe, er som egg som fryser. Først fryser skallet, som får et tykkere og tykkere lag 
Vannkvaliteten for å danne en kjerne er avgjørende. Destillert vann har en 
kjerneetableringstemperatur på hele -40 grader.
Forurenset vann har en langt høyere kjerneetableringstemperatur.
For at vann skal fryse, må molekylene innrettes i et sekskantet mønster. For å innrette 
molekylene i dette mønster, må de kvitte seg med fri energi. Fri energi tas vekk ved at det 
skjer en fordampning fra vanndråpene, som resulterer i at temperaturen synker og vannet 
fryser.
Trykkluften fra snøkanonen, vil når den frigjøres i nukleator-dysen (lavtrykkskanon), føre til 
lavere temperatur i de små vanndråpene, som deretter fryser til små iskrystaller. Disse 
krystallene vil igjen få de større vanndråpene til å fryse til snøkrystaller før de når bakken. 

De små vanndråpene som slynges ut av snøkanonen avkjøles ved:

• Ekspansjon av komprimert luft. Komprimert luft ekspanderer og dermed kjøles luften 
kraftig og det vannet som kommer i kontakt med luften kjøles hurtig ned. Jo kjøligere 
luften og vannet er, jo mindre energi går med til prosessen.

• Fordampning fra dråpenes overflate. Fordampningen ”stjeler” varme fra vanndråpene.
• Kontakt med omgivende luft.
• Lav vanntemperatur gir bedre utgangspunkt for avkjølingen og bedre effektivitet i 

dannelsen av frysekjerner.
• Lav trykklufttemperatur gir bedre utgangspunkt for avkjølingen.
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Parametere som innvirker på snøkvaliteten 
Ved produksjon av snø er temperatur og luftfuktighet i den omgivende luft de to viktigste 
parametrene som virker inn på snøkvaliteten. I prinsipp betyr det at det ved lav luftfuktighet 
og tørr luft kan snø produseres på høyere temperatur enn om luftfuktigheten er høy.

Det opereres med to temperaturbegrep i snøleggingsteorien. Det er ”dry bulb” og ”wet bulb” 
temperaturer.
Den temperaturen vi leser på termometeret på veggen kalles ”dry bulb”. 
”Wet bulb temperaturen” kan ikke avleses på et fastmontert termometer, siden den er 
avhengig av både fuktigheten og temperaturen i luften
Når luftfuktigheten er 100 % er ”dry bulb” og ”wet bulb” identiske. Men om luften er tørrere 
en 100 % blir ”wet bulb” temperaturen lavere en ”dry bulb”

”Wet bulb” temperaturen er den som er viktig i snøproduksjons sammenheng.

Den enkleste måten å finne ”wet bulb” temperaturen på er ved avlesning i et diagram, der 
utgangspunktet er luftfuktighet og lufttemperatur målt med et vanlig termometer.

Diagrammet viser hvordan temperatur og luftfuktighet innvirker på snøproduksjon. Kurven viser ”wet bulb” 
temperaturen.

Det med luftfuktigheten fungerer i grove trekk slik: 
Når termometeret viser + 20graderC og luftfuktigheten ligger på 40 %, føles det kaldere enn 
om temperaturen hadde vært +16graderC med luftfuktigheten på 95 %. Forklaringen er at 
kroppen avgir mer varme gjennom avdunstning når luften rundt deg er tørrere.

Det samme gjelder for vanndråpene som kommer ut fra en snøkanon. De blir kaldere jo lavere 
luftfuktigheten er.

I praksis vil en oppdage at det også er andre faktorer som spiller inn, som kjølende drag, frost 
i bakken og forurensning i vannet. Det kan også produseres snø i plussgrader om 
luftfuktigheten er lav og det brukes lite vann og stor luftmengde. Slik produksjon er marginal 
og svært kostbar, men kan selvfølgelig være lønnsom og nødvendig for å få ferdig en arena.
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Kvaliteten på snøen som produseres.
Produksjon av kunstsnø både med høytrykkskanoner og lavtrykkskanoner, krever at en er 
påpasselig med å justere blandingen av vann og luft. Tilføres for mye vann, blir snøen våt og 
det kan lett bli isete.
Er luftmengden for stor blir snøen for tørr. Det er viktig å være våken for 
temperaturendringene, og siden denne varierer hele tiden må vanntilførselen justeres i forhold 
til temperaturer for at produksjonen skal være optimal. I praksis betyr dette at temperaturen og 
kanonen ideelt sett må kontrolleres en gang pr. time.
Lansekanonene behøver ikke å justeres fordi de opererer etter et annet prinsipp.

En må tenke på brukerne når snø produseres. Is er ikke noe godt underlag når man har ski på 
beina. Det er lett å lage for våt snø. Gjør man det blir kvaliteten dårlig og anlegget utnyttes 
ikke optimalt. Normalt bør de fleste produsere kvalitet 5 og 6. (se nedenfor).  Renner det vann 
ut nedenfor snøhaugen er det for våt snøkvalitet. 

• Skala fra 1- 9, hvor 1 er pudder, 5 er kram og 9 er nesten regn. 
• Egenvekt på snø med kvalitet 5 er 0,3 – 0,4 kg pr dm3. 
• Jo kaldere luft temperatur desto større snøkorn. 
• Renner det vann ut nedenfor snøhaugen har du for våt kvalitet. 
• Ideelt bør nylaget snø "hvile" i 2-3 dager før den prepareres. 

 

Hvilke type snø skal produseres?
Dette er avhengig av hva en skal benytte den til. Er snøen myntet på arrangement? Eller er det 
første snølaget som skal legges, eller skal en supplere med ny snø i slitte partier.

For å lage en såle i bunnen for å dekke ujevnheter etc. er det en fordel å legge litt våtere snø. 

Er snøen planlagt for arrangement et stykke frem i tid, kan det være fornuftig å produsere snø 
i hauger (depot). Slike hauger blir gjerne liggende en tid og får med dette mulighet til å tørke 
ut. Dette betyr at det ikke er så avgjørende å passe så nitidig på vannjusteringen. Det kan 
aksepteres at snøen produseres våt. I så fall er det viktig at vann blir drenert vekk fra området.

Skal snøen benyttes til arrangement straks, lønner det seg å lage snø med kvalitet på ca 5. 
Denne kvaliteten er god når en skal bygge hopp, kuler etc. Det er imidlertid viktig at 
kanonene flyttes ofte for å hindre vannutsig. 

Ved supplering av sliten bakke så kan det være riktig å produsere tørr snø. Dette betyr at 
produksjonen kan foregå mens bakken benyttes. På denne måten så får skiløpere ny fin snø å 
kjøre på og det betyr at skiløperne frakter snøen nedover og fordeler den. Dermed blir det 
lettere for en prepareringsmaskin å blande ny og gammel snø.

Husk at snøkrystallene i prinsipp er som ”egg” med et skjørt skall som knuses om snøtyngden 
blir for stor. Blir tyngden for stor eller snølaget for tykt vil det avrenne vann som betyr tapt 
snøproduksjonskapasitet og som kan gi isproblemer. 
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Hvordan lage snø?

• Ved oppstart av en kanon er det vanlig med en betjening på to personer; en til 
regulering av vanntilførselen og en som står under snøkanonen for å kontrollere 
snøkvaliteten. 

• Snøkvalitet 5 oppnås når snøkrystallene ikke fester seg til jakkeermet når den 
ristes. Med snøkvalitet 4 spretter krystallene rett av jakken. 

• Husk å flytte kanonene ofte, helst minimum annen hver time slik at fuktigheten 
slipper ut av snøen. 

• Lag snøen i nedoverbakke og i medvind ! 
• La snøen få lengst mulig tid i lufta før den når bakken. 

Hva med partikler (humus/grums) i vannet, påvirker dette snøkvaliteten?
Som nevnt fryser vanndråper med små partikler lettere enn rent vann.  Partikler ”grums” i 
vannet fungerer som krystallisasjonskjerner ved snødannings prosessen. Et høyt 
partikkelinnhold skulle derfor være en fordel ved snøproduksjonen. Dette gjelder spesielt ved 
høye temperaturer, der starten på snøkrystall- dannelsen har vondt for å komme i gang. 
Prosessen trenger litt ”hjelp”
Det betyr at det er lettere å lage snø med bekkevann enn rent grunnvann eller vann fra 
vannverk. Det er derfor viktig å analysere vann som er tenkt brukt til snøproduksjon. Vannet 
kan derfor gjerne inneholde humus partikler, men ikke partikler som tetter igjen vannfiltre og 
dyser eller sliter på pumper eller dyser.

Tele i bakken
Før en starter med å produsere kunstsnø, er det en stor fordel at det er tele i bakken. Dette 
betyr at all produsert snø kommer til nytte. Men haster det med å komme i gang, så går det 
utmerket å produsere kunstsnø på frostfri bakke. I de fleste tilfellene stikker kulden ned i 
bakken etter hvert, men en kan erfare at det ikke dannes tele i det hele tatt, og at det får en 
negativ effekt til våren med stor  avsmelting

Telen gir oss bedre mulighet til å bevare snøen som produseres. Derfor må vi forsøke å hjelpe 
til slik at telen setter seg.  Se også pkt. 4
Vi kan benytte humusrike / jordholdig masser i topplaget som telen lett går ned i. Holde 
områdene snøfrie i en periode eller komprimere snøen slik at telen går ned i bakken. Vi kan 
isolere for å bevare telen om det skulle komme en mildeværsperiode. Dette kan gjøres med 
snø. Det er også viktig å holde nede kratt og gress, langt gress isolerer.  

Tilsetninger     som forbedrer snøkvaliteten.  
Snomax er et begrep når vi prater om tilsetningsstoff. Snomax er et naturlig protein som gjør 
at det lettere dannes frysekjerner ved høyere temperaturer. For å få en snøkrystall, må det som 
nevnt først dannes en kjerne.
Det er mange stoffer som kan danne en kjerne; som mineraler, partikler fra jord, 
mikroorganismer, etc. Dette er stoffer som danner kjerner i temperaturer på -8 /-10 grader C.
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Snomax danner kjerner ved høyere temperaturer, og har større effekt ved marginal 
temperaturer rundt 0 til -3 grader C.

Snomax resulterer i at snøen blir tørrere og at det kan ”skrus på” mer vann. Dersom vannet 
har en forholdsvis høy temperatur, som eksempelvis vann fra offentlig tilførsel, kan Snomax 
ha positiv effekt.

Konsentrasjonen av Snomax i vannet er lav, kun 0,8 g pr. 1000 l vann.

De oppløste Snomax-proteinene tilsettes vannet ved hjelp av et doseringsapparat, hvor 
tilsetningsmengden kan reguleres manuelt eller automatisk. 

                              

        
Noen brukererfaringer:

• Snomax gir grovere og tyngre snø.
• Den tyngre snøen gir mindre avdrift under produksjonen.
• Snøproduksjonen kan foregå effektivt ved høyere temperaturer.
• Betyr mer porøs snø, som drenerer fuktighet bedre.
• Større volum snø med samme vannmengde.
• Produktet er kostbart, men det hevdes at redusert strømforbruk og arbeidstid tilsvarer 

denne kostnaden.  

Effekten av Snomax vil variere fra anlegg til anlegg.
Det finnes også andre ”tilsetningsstoffer” på markedet. Når det gjelder effekten av alle slike 
tilsetningsmidler bør de enkelte anlegg teste ut dette på stedet.

Produksjonsmengde
Siden snøproduksjonen er avhengig av avkjølingseffekten, vil antall m3 snø pr time øke ved:

• Økning av mengden luft som ekspanderer (trykkluftsystem). En trenger mer luft ved 
ellers ugunstige forhold.

• Lavere luftfuktighet (øker fordampningen fra vanndråpene)
• Lavere lufttemperatur.
• Lavere vanntemperatur, f. eks ved vannledninger lagt over bakken.
• Montering av snøkanonene på høye master, som betyr at snøkrystallene får lengre tid i 

kald luft før de når bakken. Dette betyr at snøkrystallene vokser seg større.
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Vanntemperatur / kjøletårn
Det er vanligvis mye kaldere vann i bekker, elver og sjøer enn kommunalt vannforsyning som 
har for høy temperatur.
Høy vanntemperatur er uheldig og uøkonomisk ved snøproduksjon, vanntemperaturen bør 
maksimum være 3-4 grader C.

Det kan derfor være nødvendig og lønnsomt med kjøling av inntaksvannet. Dette gjøres i et 
kjøletårn, der vannet spredes ut fra toppen. På vei nedover i tårnet ledes vannet over et 
sprinkelverk som sprer og finfordeler vanndråpene. En kraftig vifte sender samtidig en strøm 
av kald luft gjennom tårnet. Vannet blir avkjølt både ved kontakt med kaldluften og med det 
kalde stålet, som gir fordampning fra vanndråpenes overflate. Vannet samles i en tank i 
bunnen, for videre bruk i snøproduksjonsanlegget.

Kjøletårn kan leveres som en ferdig fabrikklevert enhet, eller bygges på stedet av tilgjengelige 
komponenter. Konstruksjonen er enkel. 

                              
Kjøletårn, fabrikklevert    Skisse av kjøletårn. Vifte er montert øverst.

Høyden på utkastet fra kanonen
Som nevnt tidligere er det viktig at vanndråpene får så lang tid i atmosfærisk luft som mulig, 
unntatt ved svært lave temperaturer. Jo høyere kanonene er plassert, jo bedre. Ulempen kan 
være at snøen blir tatt av vinden og ført vekk.

Vind og avdrift
Alle snøkanoner har avdrift, dvs at en ikke får full utnyttelse av all snøen som produseres.
Avdriften varierer med hvilke type skianlegg som skal snølegges. 

Snøproduksjon i fjellet og i åpent landskap utsettes ofte for vind og værdrag, og det kan være 
problematisk å få plassert snøen der vi har behov for den. For å få plassert snøen dit den skal, 
må en sørge for at utblåsningsretningen fra snøkanonen ikke peker mot vindretningen.

Vinden påvirker nedkjølingen positivt. Derfor kan en ved sjenerende vind avfinne seg med at 
snøkrystallene oppholder seg kortere tid i luften og dermed justere kanonene lavere for å 
plassere snøen der hvor vi trenger den. 
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I utgangspunktet er det viktig å vite fra hvilken retning de kalde vindene kommer når 
snøanlegget skal prosjekteres.

Det er også viktig å vurdere type kanon. Tårnkanoner / lanser er eksempelvis dårlig egnet på 
snaufjellet.

I en langrennsløype med bredde på 6 meter kan avdriften være fra 40 til 60%
I en hoppbakke kan avdriften være fra 20 til 40%, og i en alpinbakke fra 5 til 15%.

Fordampning
Fordampning er en faktor det er lett å overse i en kapasitetsberegning for et snøanlegg. 
Faktisk kan fordampning av vannet utgjøre så mye som 10%. Dette skjer mest i kaldt vær 
eller når det benyttes små vanndyser. 
Fordampningen kan faktisk være årsak til at klimaet i området endres mens kanonene går. Det 
kan virke surt og tåke kan oppstå og skape irritasjon i omgivelsene.

3.0   Bruksområder.

Tidlig på 70-tallet ble de første kunstsnøanleggene lansert. De ble utviklet til bruk i alpine 
bakker særlig på grunn av slitasjeproblemer og etter hvert også på grunn av milde og 
snøfattige vintre.
Alpinanleggene gjorde store investeringer i heisanlegg etc og måtte gardere seg med 
snøanlegg for å sikre inntektsgrunnlaget 
Systemene har vært i konstant utvikling, og det finnes i dag tekniske løsninger som egner seg 
godt til bruk i alle typer anlegg.

Alpinanlegg
Å etablere et effektivt snøsystem i et alpinanlegg krever lokalkjennskap til vær og vind. Ofte 
opererer et anlegg med stor høydeforskjell, og det kan være nødvendig å benytte flere typer 
kanoner i ett og samme anlegg, både på grunn av temperaturforskjellen mellom bunn- og 
toppstasjonsområdet, og ut fra løypebredder, vegetasjon, etc. 

Terrengparker / Freestyleanlegg 
Moderne freestyle/snowboard områder, gjerne benevnt som terrengparker, formes ved å lage 
store hauger med snø i tillegg til at terrenget er formet.
Det er viktig at det er rikelig med snø når hopp og kuler skal formes. Hoppene prepareres 
helst med preppemaskiner.
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For å lage halfpipe må veggene ha rikelig med snø før maskinelt arbeid igangsettes. Det er 
viktig å beregne mengde og ta hensyn til slitasje gjennom hele sesongen og produsere nok 
snø. 
For å lage kulebakker kreves rikelig med snø som kan bearbeides med prepareringsmaskinen 
til det riktige kulemønsteret. Snøen må også ha tilstrekkelig fasthet mot slitasje under bruk.

Alle typer snøkanoner egner seg til bruk i terrengparker. Det er vesentlig at plasseringen av 
hydranter er nøye vurdert siden brukerne gjerne kjører overalt i en slik park. Mobile 
viftekanoner er velegnet.

Hoppanlegg
Arealene som skal snølegges i en hoppbakke er vesentlig mindre enn i et alpinanlegg. Dette 
stiller mindre krav til kapasitet og investering i snøproduksjonsutstyr. I hoppbakker benyttes 
stort sett viftekanoner.

Snøen kan produseres ved vanlig utsprøyting direkte i bakken, eller produseres i depot (haug) 
for senere utlegging.
I hoppbakker bør en spesielt la overgangen ligge snøbar en tid, og la dette være det siste 
område som snølegges. Dermed har en kontroll over det sigevannet som alltid følger med 
selve snøleggingen. Det er viktig å drenere bort vannet fra overgangen. Hvis drensvannet 
trekker ned i snømassen, kan det oppstå is. Denne er arbeidskrevende og vanskelig å håndtere 
ved preparering.

Det bør unngås å lage snøhauger på kulen for senere dosering. En slik haug kan lett havne i 
overgangen, og representere en fare for personell.

Fordelene ved kunstsnø i hoppbakker, er som i alpinbakker, å avhjelpe generell snømangel, å 
øke sesonglengden og ikke minst etablere et slitesterkt underlag, særlig i nedslagsfeltet.

For snølegging av plastbakker benyttes to kjente metoder.

• Det spennes opp nett som forankres både oppe og på kantene.
• Det legges ut flere 2”/4” på tvers av bakken. Disse festes i langsgående wirer. For å 

være sikker på å dekke plankene, legges et tykkere snølag enn profilmalen tilsier.
Wirene må forankres godt da tyngden av snøen (på glatt underlag) er stor. I tillegg 
benyttes gjerne prepareringsmaskin som forsterker glieffekten og belastningen i 
wirene.

            
 
           http://www.everslide.com/productse/ski_hills.html 
           http://www.seil-frey.de/schneehaltesystem/Schneehaltesystem.cfm 
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Langrennsanlegg
Det finnes i prinsippet 2 kjente metoder for produksjon av kunstsnø i langrennsløyper:

A. Løypeanlegg:  
Faste anlegg / installasjoner med snøkanoner fordelt langs løypa slik at snøen produseres 
nærmest der hvor den skal ligge.

I Norge og Sverige er disse anlegg som regel basert på høytrykksystemet, med nedgravde 
vann- og luftledninger. Vannledningene er lagt frostfritt.

Vifteanlegg kan være aktuelt, dersom en vil produsere snø på utsatte partier, f. eks et 
lavtliggende stadionområde. En ser ofte tilfeller der løypenettet oppe i skogen har 
tilfredsstillende snøforhold, mens et åpent lavtliggende stadion område har lite snø.

Løypene med snøanlegg kan være rundløyper (Idre 7,5 km) eller med tur/retur i samme 
hovedtrasè, eventuelt med lysanlegg i midten. Denne siste varianten krever halve rørlengden i 
forhold til rundløype, og er således kostnadsmessig meget gunstig.

B. Depotanlegg:
Anlegg som produserer snø i depot (haug), for senere uttransport til løypene. Det spiller liten 
rolle om snøen produseres med høytrykkskanoner, lanser eller viftekanoner.
Hovedbegrunnelsen for å satse på et slikt opplegg, er at man unngår ledningsnettet og sparer 
betydelige investeringskostnader.
En effektiv metode for spredning av den produserte snøen, er å kjøre den ut og fordele den 
ved hjelp av gjødselspreder. En annen metode er å kjøre ut snøen i hauger og la 
prepareringsmaskinen dose den ut.

Skileikanlegg
Et skileikområde er relativt lite, og kan fint snølegges ved hjelp av en snøkanon. Som i 
freestyleområder er det viktig å legge snøen i hauger slik at preppemaskinen kan lage kuler og 
hopp.
Et mobilt viftekanonanlegg med en kanon eller et mobilt anlegg med lanser, rekker lett over et 
skileikområde.

4.0   Tiltak før snøen kommer / eller før snøen skal produseres

Fjerning av gress og kratt
For at telen skal sette seg fort, er det viktig at gress og kratt er klippet. Langt dødt gress 
danner et isolasjonslag mot grunnen. Dette hindrer telen i å gå ned i bakken. Dessuten vil 
gresset medføre at det kan komme luft mellom bakken og snøen. Luftsirkulasjon under snøen 
vil medføre at snø smelter og det danner seg et hulrom under snøoverflaten. Slike hulrom kan 
i verste fall medføre gjennomslag.
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Drenering av overflatevann
Ved snøproduksjon får en lett vannsig eller overflatevann. Det er viktig å fange opp dette 
vannet i åpne steinsatte grøfter og lede det ut av bakken eller skiområdet. Overflatevann blir 
til is som vil forårsake prepareringsproblemer og som vil korte ned sesonglengden fordi 
vannansamling tiner snøen raskt.

Planering
Planering av skiområdet / bakkene er god økonomi. Underlaget bør være slett, uten stein og 
røtter og sådd til. Ujevnheter tar tid å dekke over med kunstsnø og maskinen får lett skader.

Planeres bakken kan ofte investering i snøanlegg reduseres betraktelig siden 
kapasitetsbehovet blir redusert.

• Planer bakken
• Så gress - slå langt gress hver høst.
• Lag dreneringsgrøfter.

 5.0   Drift

Tykkelse på snølaget
Tykkelsen på snølaget varierer med anleggstype. 

Hopp:
I hoppbakker er tykkelsen bestemt av regelverket og av anleggsmaler. I unnarennet er det 
benyttet 40 cm og 30 cm i tilløpet.

Alpint:
I alpinbakker finnes ingen regel for hvor tykt snølaget skal være. Det kan variere fra sted til 
sted innenfor selve skiområdet. På utsatte slitesteder gjerne i bratte kneiker og på hengkanter 
bør det legges tykkere lag. Det viser seg ofte at skiløpere stopper opp på hengkanter og dette 
gir økt slitasje samtidig som det tærer på snøen fordi skiene avgir energi. 
Prepareringsmaskiner drar også lett med seg mye snø fra hengkantene. 
En bør også ta hensyn til at det er bør være nok snø til å sette slalåmstaur. I praksis betyr dette 
en snødybde på ca 50 cm. Bruk gjerne et staurborr som mal for å sjekke snødybden.

Langrenn:
Langrennsløyper er det heller ingen regel for hvor tykt snølaget skal være, men det er viktig å 
ta hensyn til de forskjellige skiteknikkene. I fristil-løyper er det ikke nødvendig med like tykt 
lag som når det skal være klassiske spor. Nedoverbakker slites gjerne mest, fordi ploging eller 
skråstilte ski sliter på snøen. 

Tidsforbruk:
Vi skal se på tiden som medgår for å snølegge en mindre alpinbakke med en lengde på 
300 meter og bredde på 40 meter.

15



Tar vi utgangspunkt i en temperatur på minus 5 grader C og en luftfuktighet på 80%, gir disse 
verdiene satt sammen en ”wet bulb temperatur” (WB) på minus 5,8 grader C.

Arealet som skal snølegges er:

Lengde     300 m
Bredde       40 m
Snødybde      0,5 m
Areal: 12000 m2
Snømengde   6000 m3 

Dersom vi opererer med to store viftekanoner, vil regnestykket se slik ut.

Hver kanon produserer teoretisk ca. 90 m3 pr. time hver ved WB lik minus 5,8 grader C, dvs. 
to kanoner produserer 180 – 200m3/t. (oppgis av leverandøren)

Tidsforbruk:  6000m3 /  180 m3/t    =  ca 34 timer
Dette er teoretisk, fordi temperatur og luftfuktighet varierer hele tiden. I tillegg går det tid til 
flytting av kanoner, slanger, noe snø vil drive bort etc.
I praksis betyr dette at det vil ta ca 2 døgn å snølegge bakken.

Preparering
Nylaget kunstsnø bør ikke prepareres med en gang, fordi den inneholder mye vann eller våte 
krystaller som må tørke eller fryse. 
Snøen bør ligge og tørke i flere døgn, avhengig av snøtykkelse, før den prepareres. 
Kunstsnø prepareres med maskin utstyrt med frontskjær og bakmontert snøfreser. Natursnø er 
fint å få blandet sammen med kunstsnø.

Fryseproblemer, i kanoner, kraner, slanger og vanninntak
Snøproduksjon er behandling av vann i minusgrader. Stillestående vann fryser. Det er derfor 
viktig at det vannet som sendes ut i rørgate og øvrig utstyr er i bevegelse. Det er viktig at det 
tas ut vann i enden av rørgaten. Det er lurt å plassere en kanon her for å utnytte all 
vannkapasitet. En må unngå å la vannet renne ut og forårsake is på bakken, drensvann kan 
eventuelt ledes til en bekk i området. 

Fryseproblemer i snøkanonene er gjerne forårsaket av at de er feil justert med hensyn til 
vindretning. Står kanonene mot vindretningen blir de nediset. Dette kan forårsake store 
driftsproblemer. Eksempelvis kan viftekanoner stoppe opp ved at viften får is på bladene og 
gitteret bak viften tettes. Fryser en kanon tar det ikke lang tid før vannslangene fryser.

Fjerning av is på kanonen kan skje ved å varme forsiktig med åpen flamme
eller ved å slå av isen. Ofte lønner det seg å ta inn kanonen for total avtining.

Frysing i slanger skjer ikke så lenge vannet er i bevegelse. Ved driftsstans må slangene 
dreneres ved at de legges nedover langs bakken. Ved oppstart bør vann renne gjennom 
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slangene en stund før de kobles til kanonen. Dette for å hindre at ispartikler setter seg fast i 
filteret på kanonen.
Luftslanger i høytrykksanlegg kan ofte få et innvendig islag forårsaket av kondens. Dette kan 
fjernes ved å montere slangene på vannuttaket og la vann renne gjennom slangene. Det kan 
lønne seg å bytte om på slangene, slik at luftslangene benyttes på vann og omvendt. Rennende 
vann ”spiser” is.

Etter en tids bruk eller i perioder med driftsstopp, må slangene likevel tas inn for å tine og 
tørke.

Silen i vanninntak kan være utsatt for frysing. Dette kan komme av at ”issørpe” suges mot 
silen. Det kan være nødvendig å dykke ned og fysisk fjerne is på inntaket. 

Nødvendig bygningsmasse for optimal drift.
For å kunne tine/tørke utstyr som kanoner og slanger, må et oppvarmet lokale være 
tilgjengelig. Dette kan gjerne være en garasje eller et skur hvor det kan settes på en varmevifte 
/ byggtørke.

Hvordan skal vi produsere, tynt lag eller i hauger?
Svaret kan være, ja takk begge deler. Dersom vi skal produsere snø tidlig i sesongen og vi 
forventer perioder med mildt vær, kan det være riktig å produsere i hauger. Snøhauger er 
svært motstandsdyktig mot mildt vær og regn. Produseres det snø når kulden er stabil og 
arenaen skal tilrettelegges, lønner det seg å legge tynne lag for å sikre kvaliteten og få mest 
mulig snø på kortest mulig tid. Dette betyr at kanonene må flyttes ofte.

Snølegging på golfbaner, jorder. 
Snølegging på planerte områder som et golfanlegg, krever ikke tykt lag med kunstsnø. For at 
snøen skal smelte hurtigere på våren, kan det lønne seg å legge snøen før telen setter seg og 
produsere relativt tørr snø allerede fra starten. Denne metoden hindrer at det dannes is / 
isbrann. 
 
Generelle hensyn ved prosjektering og plassering av et kunstsnøanlegg
Snøproduksjon krever kuldegrader. For å vurdere et planlagt kunstsnøanlegg, bør en kontakte 
Meteorologiske Institutt og be om temperaturregistreringer for stedet eller tilliggende 
områder. Registreringene bør gå over en årrekke for å kunne gi relevante middeltall.

Gunstige temperaturforhold for snøproduksjon er lange kuldeperioder i snøfattige perioder, 
f.eks. tidlig på høsten.

Gode råd i prosjekteringsarbeidet:

• Vær nøye med å definere nåværende og fremtidige behov før du innhenter 
pristilbud. 

• Klimaet der anlegget ligger bør veie tungt ved valg av snøsystem. 
• Innhent flere sammenlignbare pristilbud. 
• Hvor lang levetid ønsker du på anlegget? 
• Snølegging er vanskelig og utfordrende, spesielt ved bruk av dugnadshjelp. 
• Finn ut produksjons- og vedlikeholdskostnader, ikke bare investeringskostnader. 
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Installasjoner som lysmaster, skiheis, gjerder, hus etc.
Ved plassering av rørgate og hydranter, må en ta hensyn til hvor de fremherskende 
vindretningene kommer fra. Som regel er dette nordlige retninger. Når det skal produseres snø 
i heistraseer eller nær heisinstallasjoner, er det en fordel at heisen går for å hindre at mastehjul 
og trekktau iser fast. Ved produksjon nær lysmaster og ledninger, er det viktig å følge godt 
med slik at ikke ledninger og dermed master brytes ned.

Fallsoner
Det er viktig å ta hensyn til naturlige fallsoner til skiløperne når rørgate og 
hydranter/snøkanoner skal plasseres. I de tilfeller hvor dette ikke lar seg gjøre, må området 
avskjermes med nett eller polstring før bakken åpner for publikum.

Bemanning
Det bør minimum være to personer på en snøvakt. Dette er viktig av sikkerhetsmessige 
hensyn og for få effektiv snølegging. Selv ved automatiske installasjoner bør det være to 
personer på vakt dersom anlegget skal betjenes under drift, så må det være to personer
 
Produksjon av snø til arrangement

Alpint / Freestyle / Telemark:
For ordinære skirenn kreves ikke noe annet underlag enn hva en maskin preparerer til 
ordinært bruk. I det ligger at snøen doses med frontskjæret, komprimeres med belter og 
komprimeres og glattes ut med bakmontert snøfreser. Det er viktig at snøen doses, for å bryte 
opp det harde overflatelaget og blande dette med snølagene under. Dette for å hindre 
gjennomslag i svingene. Moderne ski med stort innsving skjærer seg fort gjennom et tynt lag 
med komprimert snø / ishinne.
   
I super-G og utfor- arenaer benyttes i tillegg vanningsbjelke for å preparere områder som er 
spesielt utsatt for slitasje med skjærende og komprimerende svinger.

Vanningsbjelken spyler vann med stort trykk ned i snøen i beregnet dybde for å danne en 
homogen konsistens i snøen. Dybden bestemmes ved hjelp av en trykkregulator på vannet. 

Nødvendig vannmengde er avhengig av prepareringshastighet. Bakken blir hard fra 
underlaget samtidig som topplaget ikke blir isete men hardt. Dette gjør at skiene griper godt. 

Vanningsbjelken er 4,5 meter bred og monteres på maskin. 
Det finnes også håndholdte bjelker. Dysene har størrelse mellom 0,8 – 2,6 mm. 

                
maskinmontert
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                                                         håndholdt ·

Langrenn:
En arena krever mye snø. Fremfor et arrangement kan det lønne seg å produsere snø i hauger i 
selve arenaområdet.  Dette krever imidlertid mye doseringsarbeid, og det kan være lurt å 
alliere seg med et nærliggende alpinanlegg for å låne en sterkere alpin prepareringsmaskin til 
dette arbeidet.
For snølegging av løypene, se pkt 3, side 14.

Hopp:
I større bakker er det nødvendig å maskinpreparere unnarennet for å få fast snødekke særlig i 
nedslagsfeltet. Til dette arbeidet kreves prepareringsmaskin med vinsj

Estetisk inntrykk av arrangementsområdet:
For å lage fine rammer rundt arrangementet, bør en tenke på miljøet rundt arenaen (dette 
gjelder spesielt om arrangementet skal TV overføres).
Snølegg et større område enn det som strengt tatt er nødvendig for selve arrangementet. 
Snølegg gjerne trær rundt arenaen og på spesielle publikumsområder langs traseen.

Rutiner - Sikkerhet – HMS
Alle som skal delta i snøleggingen må sette seg inn i drifts- og sikkerhetsrutinene! Dette 
gjelder også personell som deltar på dugnad. Det må kvitteres for at instruksene er lest. 
Nedenstående instrukser er generelle og må tilpasses stedlige forhold.

Eksempler på driftsinstrukser for snøproduksjon, snøproduksjonsutstyr, snøscootere etc:

Driftsinstruks snøproduksjon

• Pumper, kompressorer og kanoner starter  automatisk hvis denne innstillingen er valgt 
(i et automatisk system). 

• Alle som skal betjene snøproduksjonsutstyr må forsikre seg om at de har fått 
tilstrekkelig med opplæring for å betjene dette og alt utstyret som hører til.

• På/avtroppende skift kommuniserer nøye.
• Batteriene på radioene skal være full-ladet på nytt skift.
• Generell kontroll av pumpestasjoner og kompressor.
• Kontrollere/flytte kanoner.  Tråkkemaskin skal brukes til å flytte kanoner i bratte og 

isete partier.
• Kontrollere alle slanger for lekkasjer.  Bytte ut ødelagte slanger og merke disse med en 

knute over lekkasjen.
• Ved oppstart av kanoner skal alle koblinger kontrolleres før åpning av hydranten.
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• Ved åpning av luft/vannhydranten skal snøleggeren stå bak hydranten og ha 
radio/øyekontakt med den andre personen.

• Det skal alltid være min. 2 personer pr. skift når snøproduksjon pågår.
• Bruk aldri løstsittende klær eller andre gjenstander som kan blir dratt inn i kanoner, 

kompressorer eller pumper.
• Før alltid skjema over hvilke rørgater som benyttes. 
• NB: Noter på eget ark hvilke kanoner som skal flyttes og evt. andre ting som 

påtroppende skift bør vite.

Faste rutiner ved snølegging
Nattskift:

• Sjekke alle pumpehus
• Sjekke kjøletårn
• Sjekke kompressorer
• Gå over dyser på lavtrykkskanoner, sjekk at kraner er tette.
• Sjekke at det er tilstrekkelig med diesel på maskiner
• Rengjøre for is/snø på kanoner

Formiddag

• Sjekke alle pumpehus
• Sjekke kjøletårn
• Sveiving av slanger
• Bytte luft/vannslanger på tårn, dersom det er utsatt for isdannelse og frysing i 

luftslangene.
• Sjekke endekummer

Ettermiddag

• Sjekke alle pumpehus
• Sjekke kjøletårn
• Flytte snøkanoner
• Omfattende flytting gjøres på kvelden, evt. kan 3.mann kalles inn
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Driftsinstruks for
Tårnkanoner / lanser / høytrykk

• Alle som skal betjene en kanon må forsikre seg om at de har fått tilstrekkelig med 
opplæring for å betjene denne og alt utstyret som hører til.

• Vær sikker på at tralle er forsvarlig festet til kjøretøyet så den ikke kan løsne ved 
transport. Bruk tau eller stropp som sikring. Dekk til påkoblingen med plastpose og 
vær forsiktig med luftventil.

• Ved oppstart settes alltid vannet rolig på først, deretter settes lufta på når vannet 
kommer ut av kranen.

• Ved stopp, sjekk at luftslangen er tom før avkobling foretas. 
• Vær forsiktig hvis det brukes luft for å tømme vannslange. Når man er to skal det 

alltid være radio/øyekontakt
• Ved hull eller lekk på slange skal det alltid lages knute over skaden.
• Husk alltid på at luft og vann under høyt trykk er farlig ved feil bruk.  Vis aktsomhet.
• Kontroller kanoner og snøkonsistensen så ofte som mulig. Snøkonsistensen reguleres 

med vann og luftkran på tårn, eventuelt bytting av dyse.

Driftsinstruks for
Lavtrykkskanoner:

• Alle som skal betjene en kanon må forsikre seg om at de har fått tilstrekkelig med 
opplæring for å betjene denne og alt utstyret som hører til.

• Ha alltid kanonen klar til bruk før vannet kommer (dette for å sikre forbruk med en 
gang).

• Start kompressor mot lukket ventil, åpne denne når kompressoren har gått noen 
minutter (avhengig av temperaturen).

• Kontroller at det kommer luft i alle luftdysene.
• Sett på etterkjøleren.  
• Skru opp vannhydranten og fyll vannslangene rolig opp (stå alltid bak 

hydranten/slangen)
• Sett i gang viftene før vannet begynner å renne tilbake i kanonen (for å hindre ising).
• Kontroller at alle dysene som er oppskrudd ikke er iset igjen, bruk varmluftpistol for å 

tine disse.  NB!  Propan bør ikke benyttes. Hvis dette må til må man være ytterst 
forsiktig. Ved stor nedising bør kanoner tas inn for tining.

• Når alle luft- og vanndyser som er åpne virker, må vannmengden (antall dyser) 
justeres slik at ønsket snøkvalitet oppnås.

• Kontroller kanoner og snøkvalitet så ofte som mulig og flytt kanonene når det er lagt 
ca 20 cm med snø (ikke legg for tykt fordi det gir større avrenning/ising).

• Ved hull eller lekk på slangen skal det alltid lages knute over dette.
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Driftsinstruks for
Kompressorer:

• Alle som skal betjene en kompressor må forsikre seg om at de har fått tilstrekkelig 
med opplæring for å betjene denne og alt utstyret som hører til.

• Kontrollere oljenivå, oljetrykk og arbeidstemperaturen på alle kompressorer. Se etter 
temperatur på utluft.

• Kontrollere automatisk drenering.
• Tappe manuell drenering (kran i pumperom).
• Kontrollere vifte for varmluft.
• Kontrollere trykk og temperatur  i rørgata (manometer i pumperom og 

kompressorrom).
• Kontrollere avlastningssystemet.
• Generell kontroll av maskinene for lekkasjer og ulyder m.v.
• Kontroll av sikkerhetsventilene (ansvarshavende).
• Alle punkter kontrolleres minimum en gang pr. skift.
• Alle skift skal fylle ut logg på hver kompressor.

Driftsinstruks for 
Pumpestasjon:

• Alle som skal betjene utstyret må forsikre seg om at de har fått tilstrekkelig med 
opplæring for å betjene dette og alt utstyret som hører til.

• Kontroller alle lager på pumper og motorer for varmgang og ulyd.
• Ved stopp, kontroller at drenering har åpnet.
• Ved elektriske feil kontakt ansvarshavende /elektriker.
• Alle punktene skal kontrolleres minimum en gang pr. skift.

Driftsinstruks for
Snøkanonmaskiner

• Alle som skal kjøre en maskin skal sørge for at de har fått tilstrekkelig opplæring både 
på det tekniske og på selve kjøringen.

• Kontroller olje og drivstoff (egen bok), generell kontroll på belter og hjul.
• Kjør alltid sakte.
• Sett alltid på fjernlys og gul varsellampe på taket når motoren er i gang (dette fordi 

motoren ikke høres pga. kanonene).
• Kjør ikke der hvor du er usikker på underlag eller bakkeprofil.
• Se nøye etter at kabler eller slanger ikke blir overkjørt eller ligger og "gnager" mot 

belter/skjær.
• Kjør ikke i trase som er åpen for publikum. Må dette gjøres skal fjernlys og gult 

varsellys være tent og det skal være med minimum 1 stk. skivakt til å holde publikum 
unna.   Lydsignal skal brukes av føreren etter en nærmere konkret vurdering. 
Slik kjøring må skje ekstra varsomt og klareres med ansvarshavende.
Dersom maskinen må kjøres i heisens åpningstid, skal det kjøres med minimal fart i 
den mest oversiktlige del av bakken.  Det skal ikke kjøres i slikt terreng at skiløperen 
ikke har mulighet til å observere maskinen på så lang avstand at han kan få stanset når 
maskinen observeres.  Ved eventuell rygging skal også hjelpemann være til stede.

• Ved parkering i eller umiddelbart i nærheten av åpen trase skal maskinen sikres 
tilstrekkelig med nett.
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• Kjør alltid motoren i noen minutter (avhengig av temperaturen) før maskinen flyttes. 
La aldri motorene gå lenge på tomgang.

• Ved kaldt vær (kaldere enn -50C) bør alle maskinen startes minimum en gang pr. skift 
og gå i 5-10 minutter, oftere ved kaldere vær.  Se at kontakt for motorvarmer står i.

Driftsinstruks for 
Snøscooter:

• Enhver som skal kjøre scooter må forsikre seg om at han har fått tilstrekkelig med 
opplæring, og at kjøringen er klarert med ansvarshavende. 

• Kun kjøring i forbindelse med utføring av arbeidet er tillatt.  Forlystelsesturer skal 
ikke forekomme.

• Kontroller alltid at det er bensin, og olje før kjøringen tar til.
• All kjøring må foregå forsiktig og med moderat fart. Vær ekstra oppmerksom hvis du 

har utstyr hengende etter.  Det skal brukes fjernlys ved all kjøring i anlegget.
• Fra dalstasjonen og oppover skal skitrekktrase eller den mest oversiktlige og minst 

trafikkerte løypa benyttes.  I heisenes åpningstid må all kjøring i løypene foregå på 
kantene, og på en måte som ikke setter skiløperne i fare.  Kjør med svært liten far

• Parkering må alltid skje på tvers av bakken og motoren skal stoppes (pga. vibrasjon). 
Det må ikke parkeres i bakkene i heisenes åpningstid, det skal parkeres utenfor 
trafikkerte områder.  BRUK SUNN FORNUFT!

            Bruk alltid håndbrems ved parkering, men stol aldri fullt ut på denne.
• Påse at vimpel er påmontert scooteren.
• Scootere skal behandles på en skånsom måte.  Det er ikke noe leketøy!  Når noe 

unormalt oppstår; skader, lyder eller lignende, plikter fører å melde fra om dette slik at 
ettersyn / reparasjon kan foretas så raskt som mulig.

• Etter bruk/skift/arbeidsdag skal scooteren kontrolleres, påfylles drivstoff og evt. olje. 
Om natten bør scooterne parkeres i låst garasje.  Dersom en scooter må stå ute over 
natten, skal nøkkelen være tatt inn.

• Ved alle skader på maskiner og utstyr skal det skrives skademelding.
• Store feil/mangler rapporteres også muntlig omgående.  Dette gjelder på alt utstyr.
• Det er vegtrafikkloven som gjelder når vi kjører scooter.  Det er også viktig å ta 

hensyn til retningslinjene fra skiheisforeningen (disse er stort sett gjentatt i gjeldende 
instruks).

• NB!  SCOOTERE MED SORTE OG GULE KJENNEMERKER KAN IKKE 
KJØRES PÅ OFFENTLIG VEI  (Biltilsynet).

• DET ER PÅBUDT MED HJELM FOR ALLE SOM KJØRER SNØSCOOTER.
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Branninstruks for 
Pumpehus:

• Slå av hovedstrømmen hvis mulig
• Varsle ansvarshavende og/ eller brannvesenet. Tilkalle hjelp.
• Begynn å slukke med pulerapparat. 
• Husk at det kan stå vann med 30 bars trykk i rørgaten

Avvik:
Alle feil/mangler føres i en avviksrapport og meldes til ansvarshavende.
Store feil/mangler rapporteres muntlig omgående. I avviksrapporten skal tiltak og at det 
faktisk er foretatt utbedring, loggføres.
Dette gjelder alt utstyr.

Personskade:
Ved personskader skal alltid politi og arbeidstilsynet varsles. 

Arbeidstilsynet      
Nedenstående adresse gir info om arbeidsmiljø myntet på fritidsvirksomhet.

www.regelhjelp.no/Templates/LenkerRegelverk.aspx?id=927

6.0  Gode råd i valg av utstyr.

Det er viktig å være nøye med å definere nåværende og fremtidig behov før pristilbud 
innhentes.
En grundig behovsvurdering vil på sikt være en nyttig investering, spesielt om fremtidige 
behov krever videre utbygging av anlegget. Det kan være lurt å innvolvere personer med 
erfaring med etablering av snøproduksjonsanlegg i denne prosessen. 
Se pkt.5, Generelle hensyn ved prosjektering og plassering av et kunstsnøanlegg / side 17

Klimaet der anlegget ligger bør veie tungt ved valg av utstyr.
For mange anlegg vil snøproduksjonen måtte foregå under marginale klimatiske forhold, med 
mye mildvær og raskt skiftende temperaturer. Disse rammebetingelsene vil være helt 
avgjørende for valg av utstyr. Under slike forhold vil det kreves forholdsvis kostbart utstyr, og 
produksjonskostnadene vil også være høye. 
Se pkt. 8, klimatiske forhold, side 35

Sammenlign flere pristilbud.
Ved dimensjonering av snøproduksjonsanlegg gjøres det ofte optimistiske kalkulasjoner i 
forhold til kapasiteten på anlegget. En skal derfor sørge for å få sammenliknbare tilbud ut i fra 
rådende klimatiske forhold. Pass på at tilbudene inneholder nødvendig utstyr for en optimal 
produksjon. Ved anlegg som legges i bakken, husk levetid på rørene, etc.

Kalkuler produksjons- og vedlikeholdskostnader, ikke bare investeringskostnader. Når en 
planlegger et snøproduksjonsanlegg er det nødvendig å gjøre best mulige vurderinger av 
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driftskostnadene. Mange anleggsutbyggere glemmer dette, og får seg en overraskelse når 
kostnadene kommer. I tillegg til kapitalkostnaden er det betydelige driftskostnader som strøm, 
lønn, driftsutgifter snøscootere nødvendig vedlikehold, etc som ofte koster mye mer enn 
forventet.

Det kan lønne seg å få en nøytral fagmann til hjelp i vurderingen.

Snøproduksjon er et utfordrende arbeid som krever kjennskap til utstyret og innsikt i de 
klimatiske forhold på stedet. Arbeidet er som oftest kalt og tungt, og vann og luft under høyt 
trykk medfører en viss risiko. Det må nøye vurderes om det er realistisk og forsvarlig at 
arbeidet baseres på dugnadsinnsats. Husk at alle må sette seg inn i gjeldende instrukser.
Se pkt. 5, rutiner, sikkerhet, HMS, side 19

Ulike typer snøanlegg
Det opereres fortsatt med to hovedprinsipp eller begrep, selv om det har kommet mange 
tekniske kombinasjonsløsninger og nye typer snøkanoner. 
- Høytrykksanlegg  / trykkluftsystem  
- Lavtrykksanlegg / viftesystem.

• Høytrykkanlegg/trykkluftsystem
Betegnelsen sikter til lufttrykket. Anleggene er basert på tilførsel av trykkluft fra en 
sentralt plassert kompressor. Et slikt anlegg har altså to rørgater, et til luft og et til 
vann. . Viktige delkomponenter er kjøleanlegg og kondensutskiller for trykkluften.
Trykkluften har et trykk på ca 7-8 bar, temperaturen bør være 4 – 8 grad C. Minimum 
vanntrykk ca 9-10 bar ved kanonen.

• Lavtrykksanlegg /viftesystem
Systemet er basert på tilførsel av vann og strøm, og har dermed kun en rørgate. 
Vanntrykket er høyere enn i et høytrykksanlegg, fordi viftekanonene krever et høyt 
vanntrykk. Trykket ved kanonen bør minimum være ca 15 – 17 bar, avhengig av type 
(sjekk med leverandør)

I tillegg finnes det to hovedtyper snøanlegg; stasjonære og mobile. 
Begge type anlegg  kan automatiseres, helt eller delvis. 
Alle typer snøkanoner kan benyttes både i stasjonære og i mobile anlegg. Her følger 
en kort beskrivelse.

• Stasjonære anlegg  
Har permanent vanninntak, pumpehus og rørsystem for vann, i tillegg til eventuell 
luftrørgate. Dette system benyttes gjerne i alpinanlegg og i større hopp- og 
langrennsanlegg.
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Vannpumper:
I snøanlegg benyttes standard sentrifugalpumper. Disse leveres i ulike størrelser 
avhengig av kapasitetsbehov. I større anlegg med store høydeforskjeller er det 
imidlertid nødvendig med flere pumpestasjoner med opptil 400 m høydeforskjell. 
Pumpene bør dimensjoneres rikelig med hensyn til vannmengde.

Leverandører av snøanlegg er behjelpelig med å dimensjonere kapasitetsbehov og 
antall pumper for nødvendig vannmengde og vanntrykk. 

Det leveres også mobile pumpeanlegg i isolerte små containere. Disse er gunstig ved 
sporadiske snøleggingsbehov, eller hvor flere anlegg deler snøproduksjonsutstyr. 

    Bildet viser hvordan en pumpestasjon er arrangert

Luftkompressorer.
Tilgangen på komprimert luft, dvs. kompressorkapasiteten, avgjør anleggets kapasitet 
når det satses på høytrykkskanoner eller lanser.
Kompressorer i tilknytning til snøproduksjon har vanligvis en gangtid på ca 500 – 
1000 timer/år. Sammenlignet med industrien med 2000-8000 timer/år, representerer 
slitasjen derfor ikke noe stort problem. Det kreves en bygning med plass til 
kompressorer (inkludert eventuelt plass til senere utvidelse). Kompressorer har et høyt 
lydnivå, og støyisolasjon av kompressorhus er derfor viktig. Det finnes også 
lydisolerte frittstående containere. I planleggingen må en forsøke å plassere 
kompressorstasjonen på et sted vekk fra publikumsområdene.

Ved valg av kompressorer må det tas hensyn til luftkvalitet, lufttemperatur og renhet 
for olje. Det finnes i hovedsak 2 typer kompressorer som benyttes i snøanlegg:

Stempelkompressor:
Det benyttes vanlige industri-kompressorer. Stempelkompressorene kjøpes ofte 
brukte. Velges denne typen, må de være overhalte, slitte kompressorer forurenser lett 
snøen med oljesøl. Dette synes gjerne mot slutten av sesongen, ved at snøen får en 
skitten oljeaktig hinne. Denne forsterker snøsmeltingen mot sesongslutt pga at 
solvarmen får bedre tak. Det må tas hensyn til at kompressorene ikke kan belastes mer 
enn 80 %.
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Skruekompressor:
Dette er mer moderne kompressorer som kan belastes 100 % ved kontinuerlig drift, og 
den totale kapasitet kan derfor reduseres med 20 % i forhold til stempelkompressorer.

Mobile anlegg
Aggregatdrevne anlegg med mobile pumper og kanoner. Plassert på tilhenger eller 
traktor. Dette kan være et velegnet system for nærmiljøanlegg /skileik, hoppbakker og 
langrennsarenaer.

Topteknikk AB har utviklet en pakkeløsning med pumpevogn og to snøkanoner. Dette er basert på at det 
innleies kompressor lokalt. Kan kompletteres med rørsystem langs løypen.
Det samme prinsippet kan benyttes for viftekanoner.

• Automatiske anlegg.   
Automatiske snøanlegg blir mer og mer vanlig også i mindre anlegg. Både stasjonære 
og mobile anlegg kan automatiseres, enten ved at selve kanonen er utstyrt med en 
programmerbar computer eller at dette skjer ved at en datasentral styrer flere kanoner. 
Fordelen med et slikt system er at en på forhånd kan bestemme snøkvaliteten, i tillegg 
til at alle kuldeperioder utnyttes best mulig. Automatisk drift betyr en automatisk 
regulering av vannforsyningen
Systemet kan styres etter forhåndsinnstilte verdier. Dermed starter og stopper anlegget 
etter innstilte grenseverdier på temperatur, vind, evt. klokkeslett og med ønsket 
snøkvalitet.  
Ved automatiske anlegg kan mannskapsbehovet reduseres til et minimum og i noen 
grad behøves ikke mannskaper i anlegget. 
Dette gjelder først og fremst i store alpinanlegg med flere bakker og hvor en bakke 
kan ligge upreparert. 
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I noen tilfeller kjøres kanonene i åpningstiden og den snøen som produseres er tørr 
snø. På denne måten får skiløperne tørr fin styresnø.

I mindre anlegg, og spesielt i hoppbakker vil et automatisk anlegg være lite egnet.

• Halvautomatiske  :
Dette er anlegg hvor man forenkler noen av justeringene, slik at en kan foreta en rask 
oppstart og stenging av flere kanoner samtidig. Dette gjøres ved at snøkanonene er 
forhåndsinnstilt i forhold til åpning på luft og vann. Kanonene vil starte når luft og 
vann blir tilført rørgatene. Ulempen er at dette gir dårlig kvalitetsstyring på 
snøproduksjonen. På viftekanoner betyr halvautomatikk at f eks temperatur må 
innstilles manuelt på kanonen, og at den justerer vanntilførselen selv i forhold til dette.

Ulike typer snøkanoner
Det finnes ulike typer snøkanoner på markedet. De klassifiseres i kategoriene:

• Viftekanoner / lavtrykk
• Lufttrykkskanon / høytrykk
• Tårnkanoner / Lanse

Viftekanonene er alle bygget etter samme prinsipp med mange dyser i montert i kransen på 
kanonen med en stor vifte i bakkant. Kanonene er oftest utstyrt med en egen luftkompressor. 
Noen fabrikanter går imidlertid egne veier og utvikler nye typer dyser som gjør at det ikke er 
behov for luftkompressor. Felles for alle, er at de må ha tilgang til strøm i tillegg til vann.
Viftekanonene leveres manuelle eller med automatisk styring.
Viftekanoner kan også benyttes i et høytrykksanlegg / lufttrykkanlegg om vanntrykket er høyt 
nok.

Høytrykkskanoner har gjennomgått en stor utvikling særlig med hensyn til trykkluftbehovet. 
Dette betyr at anlegg som ikke har luftrørgate, likevel kan installere slike kanoner. Da utstyres 
de med en egen liten luftkompresser tilsvarende de som benyttes på viftekanoner.
Kanonene kan automatiseres.

Lanser kan benyttes i både høy- og lavtrykksanlegg. I lavtrykksanlegg må de leveres med en 
egen liten luftkompressor.

Høytrykksanlegg som ønsker å investere i lanser, må være oppmerksom på det høye 
vanntrykket kanonen krever. I praksis betyr det ofte at det kun er i de nederste områdene, hvor 
vanntrykket er størst, at de kan benyttes effektivt.

Viftekanoner /lavtrykkskanoner) 

Noen viftekanoner har et stort antall mindre dyser i kransen på kanonen, andre har 
færre men større dyser. Når vannet presses gjennom dysene, fås et stort fall i 
vanntrykket og dysene forstøver vannet og sender vannpartiklene inn i den kraftige 
luftstrømmen. Ved fordampning og vannpartiklenes kontakt med kald luft dannes 
snøkrystaller. I motsetning til høytrykkskanonene har ikke viftekanonene den ekstra 
kjøleeffekten som oppnås ved ekspansjon av komprimert luft.
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Viftekanonene krever kuldegrader for i det hele tatt å kunne produsere snø. Til 
gjengjeld så har viftekanonen mindre partikler (dråper) som lettere omdannes til 
snøkrystaller og er et system som egner seg godt i omgivelser med 
marginaltemperaturer.

Kanonene er gjerne utstyrt med en eller flere såkalt nukleator-dyser for å forbedre 
krystalldannelsen. Det er ekstra dyser som tilfører ekstra vann og luft fra en 
kompressor som sitter på selve kanonen. Vanndråpene blir knust i dysene, og i den 
sterke luftstrømmen fryser de til små ispartikler (kjerner). Disse igjen treffer det 
forstøvede vannet fra ringdysene og blir forvandlet til snø i den kalde luften.     

              
                 Kompressor som sitter montert på viftekanoner.

Et vifteanlegg drives elektrisk, og trenger el-uttak hvor kanonene skal plasseres.
De fleste større viftekanoner krever 400V og 63 A. uttak, mens de mindre krever 
400 V, 32 A.

Viftekanonene har vært på markedet i mange tiår, men selv om prinsippene er de 
samme har mange forbedringer kommet på markedet.
Det har også kommet viftekanoner uten den ekstra lille kompressoren som sitter på 
mange kanoner. Som erstatning for kompressor er det utviklet nye dyser som får en 
ekspanderende effekt (ejektor).

    Stikkord for viftekanonens egenskaper:

• Har stor kapasitet og er gunstig å benytte ved marginale temperaturer, gjerne 
opp mot -2 grader celsius.

• Bruker relativt lite energi pr. m3 produsert snø.
• Leveres både som manuelle og automatiske.
• Kan produsere meget god snøkvalitet.
• Støysvake.
• Store, tunge, dyre og krever mye vedlikehold
• Trenger mye strøm, men krever ikke trykkluft.
• Viftekanonene leveres både med og uten luftkompressor. De nye på markedet 

uten kompressor er utstyrt med spesielle dyser som gjør at det ikke er behov 
for trykklufttilførsel.
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             YorkSnow

             
                    Areco  Supersnow                                                  Nivis viftekanon montert på mast. 

     Kanonen er ikke utstyrt med kompressor.
 

I flere skianlegg er viftekanonene montert på store ”armer” eller tårn for å få kanonene 
høyt til værs. Dette for at snøkrystallene skal være lenge i luften og rekkevidden økes.
 

                                          
  

TechnoAlpin viftekanoner
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Høytrykkskanoner 

Moderne høytrykkskanoner er gjerne plassert på tårn/lanser for at snøkrystallene skal 
få lengst mulig tid i luften til nedkjøling. 

Vann og luft blandes i snøkanonenes forkammer og luften ekspanderer / nedkjøles til 
-30 til -40 grader C. I denne blandingen av finfordelt vann og nedkjølt luft dannes 
snøkrystallene. Den ekspanderende luften sørger samtidig for å kaste snøen høyt til 
værs og langt avsted.
Ved å gi snøkrystallene stor fallhøyde og lang tid i luften, får snøkrystallene 
tilleggsnedkjøling fra kaldluft og fordampning. Dette øker volumet til snøkrystallene 
med øket snømengde som resultat. 

     Høytrykkskanon fabrikat Snowdesign                               

      Stikkord for høytrykkskanonens egenskaper:

• Høytrykkskanoner leveres alternativt montert på slede eller som de mer moderne  
kanonene, på tårn. Moderne høytrykkskanoner benytter mindre luft. Se bilde nedenfor.

• Har stor kapasitet, men krever gjerne noe kaldere temperatur for å få optimal 
snøkvalitet.

• Bruker mye energi per m3 produsert snø.
• Normalt manuelle, men moderne kanoner på tårn er velegnet for automatikk, styrt av 

en sentral computer.
• Kan produsere meget god snøkvalitet og stor mengde snø ved lave temperaturer.
• Normalt høyere støynivå.
• Lite eller intet vedlikehold på kanonene.
• Moderne kanoner leveres alternativt med stasjonære kompressorer og luftrørgate eller 

med egen liten kompressor.
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              Høytrykkskanoner på tårn.    Fabrikat York

  

Tårnkanoner / Lanse  
Lanse eller tårnkanoner har kommet på markedet med flere tekniske løsninger, og det 
finnes mange ulike fabrikanter. Disse kanonene er gunstigere i innkjøp og de er 
effektive. 

I prinsippet er dette et trykkluftanlegg, men trykkluftbehovet er svært lite. Derfor har 
anlegg som ikke har trykkluftgate investert i tårnkanoner utstyrt med egen liten 
kompressor.
Systemet fungerer med vanntrykk i området 14 -40 bar. Vannet presses gjennom 
skråstilte dyser. Foran disse vanndysene sitter skråstilte luftdyser. 

                               
Skissen viser prinsippet med luft- og vanndyser på lansekanon

    
Som nevnt er luftbehovet lite og har kun en eneste funksjon, å starte fryseprosessen. 
Energiforbruket er derfor lavt, ca 1,45 m3 luft/minutt med et lufttrykk på 7 bar. Dette 
innvirker dessuten positivt på lydnivået.

Den ekspanderende luften får en temperatur på -30 til -40 grader C som fryser en del 
av vanndråpene til is. De andre vanndråpene kolliderer med disse iskrystallene og 
fryser umiddelbart til nye is / snøkrystaller.

Som følge av dette prinsippet, er systemet relativt ufølsomt for de ytre klimatiske 
forhold, og behovet for regulering av regulering av vann og luft er eliminert.
Kanonen kjører med full åpning på vann- og luftkraner under alle forhold. Likevel blir 
gjerne kanonene levert med flere størrelser på vanndysene. Mindre dyse for 
marginaltemperaturer og større dyser for kalde omgivelser. 
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Ved at lansekanonene er høye, snølegger de et ganske stort område ved at vinddrag 
fordeler snøen. De er imidlertid mer følsomme på snaufjellet ved sterk vind. 

 
 TopGun 11 lansekanon  

Stikkord for lansekanonens egenskaper:

• Har relativt stor kapasitet og produserer snø opp i mot -4 grader celsius.
• Bruker lite energi per produsert m3 snø.
• Normalt manuelle, men leveres også som halvautomatiske / automatiske anlegg.
• Vanskelig å justere snøkvaliteten. (dysene må byttes)
• Meget støysvake.
• Lite vedlikehold og enkle i drift.
• Tårnkanonene kan også leveres med egen liten luftkompressor for skianlegg som ikke 

har luftrørgate / luftkompressor.

                                
                                           Tårnkanon / lanse. Type TopGun
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Dette er en lavere lansekanon fra TopGun som er spesielt konstruert for skiheisspor, smale passasjer. 

7.0    Økonomi

Investeringskostnader
Skal en bygge høytrykk / lufttrykk eller skal vi satse på lavtrykk / viftekanoner?
Dette valg gjenspeiler hvorvidt vi skal legge både luft- og vannrør, eventuelt stømkabel.

Basis for valget, er de klimatiske forholdene.
Er forholdene marginale med hensyn til temperatur og luftfuktighet, anbefales det å satse på 
viftekanoner, og eventuelt supplere med tårnkanoner / lanser med egne luftkompressorer. 

Ser vi på investeringskostnader, ligger det store grunnlagsinvesteringer i vannpumpe og 
luftkompressor med tilhørende hus.

Investeringsmessig bør en merke seg at i et rent høytrykksanlegg er kostnaden for kanonene 
gunstigere, men da kreves en egen sentral kompressor.
I et lavtrykksanlegg er kanonene dyrere, men til gjengjeld elimineres den sentrale 
luftkompressoren.

Igjen er det de klimatiske forholdene på stedet som må avgjøre hvilke system som skal 
bygges.

I større alpinanlegg, opererer en gjerne med begge system for å kunne produsere optimalt i 
forskjellige temperaturforhold.

Ca priser til hjelp i vurderingen: (2006 n.kr. ekskl. mva)

Viftekanon: 
Prisen varierer fra 200 – 450.000 avhengig av om det er en manuell kanon eller om den er 
automatisert, samt avhengig av størrelsen/kapasiteten.

Tårnkanon for trykkluft: manuell koster ca 70.000. Utstyrt med luftkompressor, ca 110.000

Lansekanon, manuell ca 20.000, Utstyrt med luftkompressor, ca 35.000

34



Rørgate:
For en rørgate, den dyreste varianten, med nedgravd vannrør og strømkabel samt styrekabler. 
Prisen baserer seg på ca 40 % fjell, ferdig lagt med hydranter ca 60 meter mellom hver: kr. 
3.000 pr meter

Personalkostnader
Personalkostnader utgjør en vesentlig kostnad. Ser vi på regnestykket nedenfor, medgår det 48 
timer. Med kr. 200,- pr time inkl sos. kostnader, utgjør lønnskostnaden;
Kr. 200 x 48 timer x 2 personer = ca kr.19.000,- det dobbelte av strømkostnad. 

Kraftforbruk
Går vi tilbake til eksemplet vårt, med en bakke på 300m, bredde på 40m, snødybde 0,5 og 
snømengde tilsvarende 6000 m3.

Hver kanon har et strømforbruk på 25 KW x 2 =   50KW
Vannpumpe   90KW

----------------
140KW

Driftstimer: 48 timer
Stipulert energikostnad: 1,00 pr. kilowatt time
Total energikostnad: 48 timer x 140KW x 1,00 = kr. 6.700,-

Vedlikehold:
Alt utstyr skal vedlikeholdes etter instruks gitt av leverandør. Dette inngår i HMS.
Nødvendig vedlikehold varierer avhengig av betjening, og ikke minst av vannkvaliteten. 
Dårlig vedlikehold fører lett til havarier på pumper og kanoner. Lansekanoner og 
høytrykkskanoner er vedlikeholdsfrie, mens viftekanoner må sjekkes med jevne mellomrom. 
Kompressoren på kanonen må ha olje, dyser må renses og vannfilter må byttes. Det må 
avsettes en økonomisk buffer for å ta slikt vedlikehold.

Vann:
Tas vann fra kommunalt nett, må en regne med å betale etter forbruk. 

8.0   Generelle forhold

Klimatiske forhold 
Klimaets betydning for snøproduksjon er svært viktig. Ved temperaturer rundt 0 grader 
og ved høy luftfuktighet stilles store krav til så vel utstyr som personell. I Norge er luft-
fuktigheten relativt høy mange steder, særlig i kyststrøkene. 
Det må nøye vurderes hvorvidt det er mulig eller økonomisk forsvarlig å investere i et 
kostbart snøanlegg i områder med marginale temperaturer. Det kan lønne seg heller å flytte 
skiarenaen til et mer egnet sted.

For å lage snø ved 0 grader bør en ha en luftfuktighet på omkring 20 %. En skal være 
oppmerksom på at luftfuktigheten kan variere en del mellom bunn- og dalstasjon. Ofte er det 
klare klimaskiller i et og samme anlegg. Ved valg av utstyr bør en ta hensyn til det som passer 
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best for stedets klima. Vi vil derfor anbefale at en kontakter Meteorologiske Institutt, som kan 
fremskaffe en værstatistikk for det aktuelle området, eller for et nærliggende sammenlignbart 
område. Hør gjerne på lokalkjente. 

9.0 Elkraft

Før en går i gang med etablering av et snøanlegg, må mulighetene og betingelsene for 
fremføring av kraft undersøkes. E-verkene bringer normalt el-fremføring av forbruksstrøm 
kostnadsfritt til forbrukerne. Ved strømleveranser til sesongbetonte anlegg som et snøanlegg 
er, må en påregne å delta i en viss kostnadsdeling av anleggskostnadene, såkalt anleggsbidrag.

Driftskostnadene med elektrisk energi er todelt: nettleie og energidel.
Nettleien betales til det lokale E-verk, og beregningsmodell kan være forskjellig fra selskap til 
selskap. Undersøk derfor med det stedlige selskapet. I nettleien inngår ofte både et energiledd 
(etter antall kwt forbruk) og effektledd (høyeste gjennomsnittsverdi på målt effekt, kw) i en 
time i avregningsperioden.. Dette betyr at størrelsen på nettleien kan bli høy om både skiheis 
og snøanlegg går samtidig. Det kan være store penger å spare ved å produsere snø på natten 
når skiheisen står.

I perioder som en er nødt til å kjøre heis samtidig som en legger snø, må en passe på å 
begrense dette forbruket til en avregningsperiode 

Energidelen gjelder leveranse av elektrisk energi, og kan kjøpes fra den leverandør som gir 
gunstigst tilbud (fritt kraftmarked)

10.0 Vann

Tilgang på vann, ulike vannkilder 

Vann til snøproduksjon kan hentes fra forskjellige kilder.
• Kommunale vannverk
• Innsjøer, elver
• Tjern, små elver, bekker (event. med oppdemning) 

Vannkvalitet:  
Se pkt. 2, side 9

Vanntemperatur:
Se pkt. 2, side 10

Vannføring
En må alltid innhente tillatelser fra grunneiere og kommunen før det vurderes å hente vann fra 
elv / bekk eller om det skal bygges dammer. Det kreves gjerne at det opprettholdes en viss 
minimumsvannføring i en elv for å opprettholde fauna og fiskeliv etc. 
Som regel er det NVE som uttaler seg før tillatelser blir gitt fra kommunalt hold. 

Det er viktig å undersøke om vannkilden har tilstrekkelig og stabil vannføring. En viftekanon 
krever vanligvis ca 700 liter vann / min

36



Større anlegg er gjerne dimensjonert fra 3000 liter vann/min og oppover, som tilsvarer 
minimum en døgnlig middelvannføring på ca. 0,05 m3/sek. 

Ved tvilstilfelle er det viktig å få registrert middelvannføringen over en typisk sesong, for å 
finne ut hvor mange dager en kan påregne vannføring under minimum. Det vil si antall dager 
det vil ligge begrensninger på mulighetene for effektiv utnyttelse av kostbare snøanlegg.
Botemiddelet mot utilstrekkelig vannføring i bekker, kan være utbygging av dammer eller 
reservoarer. 

Det er også viktig å sikre seg mot at vanntilførsel hindres ved gjenfrysing av kilden eller 
tilførselsledninger.
Ved vannforsyning fra kommunalt vannverk, bør en kontrollere om en kan ta ut de betydelige 
vannmengder det her er snakk om.

Vanntrykk
Som nevnt tidligere krever de forskjellige snøkanontyper forskjellig vanntrykk.  

• Viftekanoner ca 15 – 17 bar.
• Tårnkanoner / lanser ca 14 – 50 bar.
• Høytrykkssystem ca 9- 10 bar. 

Vær oppmerksom på at dette er vanntrykk ved kanonen. 
For hver 10 meters høydeforskjell fra vannpumpen, minsker vanntrykket med 1 bar. 
Friksjonstap (falltap) i vannledningen må også tas med i beregningen av nødvendig 
pumpetrykk 
  

Type rørgate? - Skal rørene ligge på bakken eller graves ned?
Hvorvidt rørene skal graves ned eller om de skal ligge på bakken, er et spørsmål om økonomi, 
estetikk og ikke minst det snøsystem som velges.

Vannrøret er vanligvis galvaniserte stålrør, 4 – 10” eller støpejernsrør. Uttak for 
kanonhydranter plasseres vanligvis for hver 50 meter. Rørgaten legges i kanten av bakken og 
på den siden av bakken hvor det kjølige  værdraget vanligvis kommer fra. Forholdene på 
stedet, og ikke minst estetiske hensyn (spesielt med tanke på sommertid) avgjør om rørene 
legges på bakken eller i grøft. I fjellgrunn skytes det grøft som fylles med finmasse etter 
rørmontasje.
I automatiske snøanlegg ligger rørene alltid nedgravd for at vannet ikke skal fryse om 
kanonen blir avslått automatisk. I slike anlegg blir rørene ført til kummer som er plassert ved 
kanonen. Med andre ord, i automatiske anlegg er kanonen som regel fast stasjonert ved en 
vannkum.

Ved lengre strekk, er det nødvendig å gå opp i dimensjon. 
Det er viktig å ta høyde for eventuelle fremtidige utvidelser slik at rørene som legges er 
tilstrekkelig dimensjonert fra starten. Alle leverandører foretar nødvendige beregninger av 
rørdimensjon. 
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Rør på bakken:  

• Fordeler: Gunstig pris, lett inspeksjon, god tilleggskjøling, servicevennlig.
• Ulemper: Lite pent i naturen, ofte nødvendig med sikring for skiløpere, krever solid 
                      forankring.

                                         
  Rør som ligger forankret på bakken

Rør som er nedgravd: 
• Fordeler: Ikke synlig i naturen, mindre utsatt for frost og en er friere med hensyn til 

    bakke-layout.
• Ulemper: Høyere anleggskostnader, eventuelle lekkasjer er vanskelig å lokalisere, en

    får ingen ekstra kjøleeffekt fra omgivende luft.

                                                   
  Rør og kabler som graves ned.
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Forankring av rør på bakken 
                                      

                                                   
Forankring

Det er viktig at rør som ligger på bakken forankres godt. Vann i rørgaten representerer stor 
vekt. I tillegg får rørgaten dynamiske støt når rørene fylles med vann og settes under trykk.

Vannmagasin / kunstige basseng 
Mange anlegg har etablert kunstige vannbasseng. Dette kan være en god ”buffer” i 
områder med marginal vanntilgang. Prinsippet er at bassenget etterfylles fra bekk eller at det 
pumpes vann dit fra større vannkilde i milde perioder eller når anlegget ikke kjøres.

Vann fra tjern. 
Dersom det finnes tjern i området, og aller helst på noen høydemetre oppe i skiområdet, bør 
det vurderes om dette kan bli en vannkilde. Tjern er ofte litt myrholdig og vannet kan være 
velegnet med humuspartikler som vil fungere som krystalliseringskjerner. Vær imidlertid 
oppmerksom på den store mengde vann som medgår. En ser ofte tjern som tappes for mye slik 
at isen langs bredden brytes og blir farlig for publikum. Dette kan skape negativ holdning fra 
omgivelsene, og i verste fall må anlegget avslutte snøleggingsperioden for tidlig.

Sandfiltre 
Vannet som benyttes til snøproduksjon kan være av høyst varierende kvalitet. Partikler / 
”grums” er nyttige krystallisasjonskjerner i fryseprosessen, men sandpartikler kan forårsake 
stor slitasje i vannpumper og i kanoner. Lavtrykkskanoner er imidlertid utstyrt med vannfilter 
med utskiftbare innsatser. Filtrene er ofte utstyrt med manometre som angir trykkfallet over 
filteret.

Vanninntak fra elv kan bety at sandpartikler blir sugd inn i vannpumper. Skarpe sandpartikler 
kan fungere som slipepasta og forårsake mye driftsstans med tette vannfiltre, tette og slitte 
dyser i kanonene og redusert levetid på vannpumpene.
For å få bukt med dette kan det installeres et sentralt filter ved vanninntak. Dette må også 
renses fra tid til annen. 

Matepumper / trykkpumper 
En matepumpe sørger for å pumpe vann fra vannkilden til trykkpumpen som sørger for 
tilstrekkelig trykk i rørgaten 
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11.0  Miljø

Støy 
Lydnivået ved siden av en høytrykkskanon er ca 120 dB. Ved lavtrykkskanon (vifte) ca 20 – 
30 dB. Lansekanonene har noe lavere dB.
Støy vil i mange sammenhenger være utslagsgivende for valg av system. Støy fra 
kompressorer kan også være sjenerende, spesielt dersom de er plassert i publikums 
rekreasjonsområde.
En skal være oppmerksom på støyproblemet, da bråkete snøkanoner inntil et boligområde kan 
bli nektet kjørt om nettene.
Har en mistanke om at slike problem kan oppstå, bør en foreta beregninger av forventet 
lydnivå og ta hensyn til dette ved valg av system og kanontyper.
Det kan avhjelpes mye på sjenerende støy ved å justere kanonene vekk fra bebyggelse.

Estetikk / landskapshensyn / kulturlandskap
Skianlegg er store og iøynefallende elementer i landskapsbildet. I en tid med stadig økende 
fokusering på landskapspleie, er det viktig å ha en estetisk målsetning ved prosjektering og 
bygging av snøproduksjonsanlegget. Det er viktig å fokusere på at området skal være 
attraktivt også i sommerhalvåret.

Spesiell omtanke må vises på disse områder:

• Kompressor- og pumpehus. Bygninger for slike tekniske anlegg bør ikke fremstå 
som tilfeldige, mindreverdige bygninger.
Samtlige bygninger i skianlegget bør gis en bygningsmessig og estetisk kvalitet, slik 
at det samlede bygningsmiljø fremstår som vakker og velfungerende. 
Frittstående kompressor containere kan være skjemmende, og bør plasseres mest 
mulig diskret og helst skjermet.

• Rørgater for vann og luft, lagt over terreng, kan være meget skjemmende, spesielt 
sommertid. I den grad det er mulig, bør rørgaten følge naturlige terrengdrag og 
vegetasjon, slik at rørgaten blir minst mulig synlig.
Det optimale er at rørene graves ned

Erosjon, vegetasjon.
Smelting fra kunstsnø foregår langsommere enn natursnø. Dette er gunstig for å unngå ”flom” 
av smeltevann, med erosjon av jordlaget som resultat.

Kunstsnø er mer kompakt enn natursnø, og danner en mer slitesterk såle. Dette forhindrer 
skader på underlaget.
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12.0  Finansiering

Spillemidler – krav til søknaden
Staten har som mål å bidra til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, slik at flest mulig 
kan drive idrett og fysisk aktivitet både egenorganisert og i regi av den frivillige 
medlemsbaserte idretten. Anlegg i lokalmiljøet som stimulerer og tilfredsstiller barns behov 
for fysisk aktivitet prioriteres spesielt. 

Fra og med spillemiddelfordelingen i 2005 kan de søkes om tilskudd av spillemidlene til 
snøproduksjonsutsyr. Dette inkluderer snøkanoner, pumper, tilførselsledninger og annet 
nødvendig. Snøproduksjon vil være med på å sikre mer stabile snøforhold i områder og 
anlegg, noe som vil være positivt for ski som aktivitet. 

Søknadsprosedyre og krav til søknad om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er 
beskrevet i en egen publikasjon utgitt av Kultur- og kirkedepartementet; ”Forskrift og 
bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet” (V-0732). Denne revideres 
årlig, og finnes tilgjengelig i alle kommuner og fylkeskommuner. 

Noen av de viktigste kravene for å kunne søke om spillemidler er:

• Anlegget skal være med i en kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. 
• Søkere om tilskudd kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag eller andre 

sammenslutninger. For andre sammenslutninger må vedtektene godkjennes av 
departementet. 

• Det er et grunnleggende prinsipp at tilskudd i form av spillemidler ikke skal 
danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for 
private eiere. 

• Planer for snøproduksjonsanlegget det skal søkes om tilskudd til må på forhånd 
være godkjent av kommunen. Dersom det skal vurderes tilskudd til vannbasseng/-
tårn skal dette vurderes særskilt av departementet. 

• Det kan søkes om inntil 1/3 av godkjent kostnad, maks kr 700 000. Nedre grense 
for godkjent kostnad er kr 150 000. 

• Søknadene skal fremmes på søknadsskjema V-0079, som kan rekvireres fra 
kommunen. 

 

Informasjon om spillemidlene inkludert nødvendige skjema finnes også tilgjengelig på 
http://www.dep.no/kkd/norsk/idrett  
 
 

Tilskudd til snøproduksjonsutstyr og –anlegg fra Norges Skiforbund.

De siste årene har Skiforbundet disponert midler til støtte for utbygging av snøanlegg/innkjøp 
av produksjonsutstyr. For informasjon, se www.skiforbundet.no, eller ta kontakt med Norges 
Skiforbund.
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13.0   Produkter / leverandører (linker)

Det finnes flere leverandører av snøanlegg. De fleste foretar de nødvendige 
kapasitetsberegningene for vann og luft.

Antra AS York, viftekanoner,
høytrykk www.antra.no   

Areco Norge AS Areco viftekanoner www.areconorge.no
Lenko Sweden AB lenco viftekanoner www.lenkosnow.com
SnoDesign as Lansekanoner www.snodesign.com
Taubaneteknikk AS Snowstar, viftekanoner,

høytrykk Tlf:56 51 76 50
Topteknikk AB Lansekanoner www.topteknikk.se
Snowtech AB Viftekanoner, høytrykk www.snowtech.se

14.0   Ulike eksempler til hjelp i vurderingen

Vi skal ta for oss noen aktuelle problemstillinger. Vi viser til kapitlet, investeringskostnader 
under pkt. 7, samt innledningen til kapitlet, ulike typer snøkanoner på side 26.

Flere disipliner i et idrettslag, langrenn, hopp og gjerne et skileikområde, ønsker snøkanon.
Hva gjør vi?

Da bør vi velge et mobilt snøanlegg, vist skjematisk på side 25. Det bør satses primært på en 
viftekanon, og en vannpumpevogn siden det vil være ulike vannkilder.
Strøm til viftekanonen kan skaffes fra et innleid strømaggregat (aggregatet må være av nyere 
dato som leverer stabil spenning).
Kostnad for vannvogn ca kr 150.000,- I tillegg kommer viftekanon på ca kr. 230.000
Installasjon vist på side 25 med to tårnkanoner samt nødvendig antall slanger, eksklusiv 
luftkompressor, beløper seg til ca kr. 200.000.

Et lag ønsker å etablere et snøanlegg i en langrennsløype.
Hva gjør vi?

Det første en må tenke på er temperaturforholdene, hvilke rådende forhold som gjelder for 
stedet. Med andre ord, kartlegge forholdene på stedet.
Ofte er stadion eller startområdet et åpent område som er mest utsatt for værsvingningene.
Sjekk langs løypen, kanskje finnes et område som føles kjøligere? Dette synes gjerne på 
vegetasjonen. Området kan være nær en bekk eller elv, eller være et søkk i terrenget.
Kulden kryper ned i søkk og små daler når mildere værdrag kommer.

Et slikt søkk kan være velegnet for snøproduksjon. Finnes det en liten bekk i området og en 
synes vannføringen er liten, så kan det vurderes å etablere en kulp ved vanninntaket.
Husk å innhente nødvendige tillatelser.
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Anlegget har et lavtrykksanlegg / vifteanlegg, og ønsker å supplere med billigere 
lansekanoner.
Hva gjør vi?

Det første en må gjøre er å sjekke begrensningene på vanntrykket i eksisterende anlegg.
Hvilke trykk har vi i bakken?
Ref, pkt. 10, hvordan innvirker høydeforskjell på vanntrykket, side 37.

Viftekanoner krever et vanntrykk på 15 – 17 bar for effektiv drift.
Vanntrykket viser seg ofte å være lavere på toppen.
Lansekanoner bygger på prinsippet med høyt vanntrykk fra 14 – 50 bar. Dette kan sette 
begrensninger for hvor høyt opp i bakken en lanse kan benyttes.
En løsning kan være å plassere lansekanonene lengst nede for å benytte viftekanonen lengre 
oppe.

Har høytrykksanlegg og ønsker å supplere med viftekanoner.
Hva gjør vi?

Det vi mangler er strøm i bakken. Kanskje er det lysanlegg hvor vi kan hente strøm?
Sjekk også vanntrykket. Dersom vanntrykket er for lavt, blir det nødvendig å supplere med 
ekstra vannpumpe.

15.0  Kilder:
Snøproduksjon, hefte utarbeidet i 1994 av NSF anleggsavdeling
Bildemateriell klippet fra leverandørsidene på internett.
HMS krav
KKD / NSF, snøhefte med krav til spillemiddelsøknader.
Diverse kursmateriell
http://www.dep.no/kkd/norsk/idrett  
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