
Skianlegg – hvor er vi på vei ? 



Vil skisporten innhentes av sommeren ? 



Hva er det overordnede mål med skianlegg ? 



Hva gir mange gode og glade skiløpere ? 



Selv-gjort er vel-gjort – Flerbruksanlegg ! 



Er vi på retur til røttene ? 



Hva trigger ? 



Snølegging i terrengparker 



Uansett – trenger vi SNØ ? 





Fri ferdsel i skianlegg ? Mangel på snø skaper 

brukerkonflikter 



Kampen om tidligsnøen 

Kvitfjell kl 07.15 Lør 26.11 



Snø – et knapphetsgode 



Mildere klima vil gjøre det stadig vanskeligere 

å tilby trening og renn på tidlig snø 

• Idrettens utvikling bidrar til at tidligsnø etterspørres i 

økende grad. (En jr alpinist anbefales 40 døgn på 

sommer-/tidligsnø) 

 

• Hvordan utfordrer dette anleggene og idretten ? 

 

• Vil ny teknologi løse dilemmaet ? 

 



Konsekvenser for skianleggene ? 

• For å overleve må anleggene investere i  

1. Forbedret og/eller  

2. Ny snøteknologi ? 

 

• Mer automatisk snøproduksjonsutstyr som kan 

utnytte alle ”kuldelommer” maksimalt, samt økt 

bruk av lanser som krever mindre trykkluft og 

dermed mindre energi 

 



2. Ny snøteknologi = Snøgaranti: 

 

• Temperaturuavhengig snøproduksjon 

 

• En avansert kjølemaskin som ved hjelp av vakumteknologi 

kan lage inntil 1800 m3 snø i døgnet. 

• Snøen som produseres kan fordeles med rør som legges ut 

eller kjøres ut med kjøretøy. Må ha kraftig kjøletårn for å få 

nok kjølevann(5 grader) 

• De minste enhetene er mobile (trailere) 

• Snøkvaliteten er kompakt og solid med langsom smelting. 

(Egenvekt på 0,7 - 0,8.) 

• Finnes per i dag to Ide Vim 400  installasjoner: Pitztal og 

Zermatt. 

• Hoppanlegget i Sochi leaset 2 enheter av finsk produksjon 

• (Snow Gen) 

 



SnowGen mobil enhet 



SnowGen i Sochi 



Brebygging i alpene 





IDE – VIM 100, VIM 400 og VIM 800 

 



Scenario 

 

• Tradisjonelle snøanlegg/natursnø gir kun håp 

om at det innen en viss dato er mulig å 

produsere nok snø til ønsket bruk. 

 

• Snøgaranti kan pt kun gis dersom man 

installerer temperaturuavhengig utstyr eller har 

innretning for snølagring. 

 



Revidert utgave av Snøveileder publiseres 

april 2014 

 

 

• www.skiforbundet.no 

• www.idrettsanalegg.no (se publikasjoner fra 

idrettsavdelingen) 

http://www.skiforbundet.no/
http://www.skiforbundet.no/
http://www.skiforbundet.no/
http://www.idrettsanalegg.no/


Innhold 

• Spillemidler – krav til søknad 

• Hva er et snøsystem – og hvorfor trenger man 

det ? 

• Vann- og strømforsyning 

• Automatisk driftsstyring og energikontroll 

• Planlegging av snøsystemer 

• Snøteori 

• Snøproduksjon – forberedelser og rutiner 

 



Innhold forts. 

• Snøproduksjon i terrengparker og anlegg for 

nordiske grener 

• Snøpreparering 

• Salting 

• Balking 

• Snølagring 

 



Snølegging i terrengparker forts. 

• Terrengparker er snøkrevende innretninger 

• Legg RIKELIG med snø 

• Snøen legges i stor hauger 

• Snøen må være kompakt – god «byggesnø» 

• Mobile viftekanoner er velegnet 

• Vær nøye med plassering av hydranter da 

hele brukerne tar i bruk hele området 



 



 



Mange gode og glade skiløpere 


