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• Teknologien eksisterer hos flere leverandører
• Fordeler

• Garantere sesongåpningsdato i samspill med snølagring 
eller som et eget system

• Sikre snø i varme vintre
• Kan brukes som et topplag på lavkvalitets snø fra lagring
• Bruk av maskinen som en varmepumpe

• Fokus i Snow for the Future
• Økt effektivitet i komponenter og systemer
• Miljøvennlige naturlige arbeidsmedier
• Systemer for integrert varmeproduksjon
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Temperaturuavhengig snøproduksjon



Datamodell for snøplanlegging og evaluering

Simulation tool
including models for:

• Natural snow precipitation
• Temperature dependent snow production
• Temperature independent snow production
• Snow storage
• Snow melting
• Surplus heat utilization

• Local heat demands
• District heating

Climate data
• Temperature
• Humidity
• Precipitation

Information about facility
• Snow covered area
• Required snow depth
• Special snow requirements
• Water supply
• Specifications for existing 

equipment
• Snow storage capabilities
• Season period
• Planned events

Available resources and demands
• District heating network
• Heat demands

Results
• Required snow production

• Temperature dependent 
and independent

• Snow amount through the year
• Power consumption
• Surplus heat utilization
• Cost estimation (OPEX/ CAPEX)
• Variation of demands through 

season



Eksempel basert på utviklingsplaner i Granåsen

• Klimadata i Granåsen 2010-2015

• Sesong: 15.11 – 01.04

• Snøbehov: 97 700 m2

• Snølager utenfor sesong: 24 000 m3

• Varmebehov fra: 
• Bygninger ved langrennsstadion(3000 m2)

• Bygninger ved hoppbakke(4000 m2)

• Fotballhall (11000 m2)

• Svømmebasseng (1.8 GWh)
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Source: Skiforbundet



Snømengder
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• Nye løsninger for snøproduksjon 
ved skianleggene

• Produksjon av  snø uavhengig av 
temperatur

• Energieffektive løsninger 

Smart og miljøvennlig 
kunstsnø
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Partnere

Indoor Snow



• Teknologien eksisterer hos flere 
leverandører

• Garantere sesongåpningsdato

• Sikre snø i milde vintre

• Bruk av maskinen som en 
varmepumpe

Temperaturuavhengig 
snøproduksjon
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• Mindre og bynære anlegg

• Overskuddsvarme fra 
snøproduksjon

• Snø fra overskuddsvarme

Snø der folk bor

10



Snø fra overskuddsvarme

• Stort overskudd av varme

• Høy investeringskostnad

• Lav driftskostnad
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• Til bruk av destinasjoner og anlegg

• Planlegging av arrangement

• Se på hvordan ulike faktorer påvirker 
snøforhold

• Samkjøre med behov rundt anlegget

Planleggingsverktøy
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• Finnes ingen etablerte kunnskaps-
nettverk for snøproduksjon

• Stort gap mellom store og små 
anlegg

• Mer fokus på produksjon av snø

• Små anlegg etterspør en kanal

Kompetansesenter
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Klima og ytre miljø

• Forbedre den eksisterende teknologien uten videre belastning på miljø

• Muliggjøre snøproduksjon som et "gratis" biprodukt rent energimessig

• Etablere snøområder i sentrale byområder der folk bor -> redusere transportbehov

• Bruke naturlig kuldemedier -> redusere den globale oppvarmingen
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Teknologi for et bedre samfunn
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