
Snølagring under flis –
den billigste forsikringen !



Planlegging – H-1 år (= nå!)
 Passende område

 Tilgjengelig for tungt 
maskinelt utstyr

 Stort nok areal 

3,14 x r2 x h : 3 = volum

volum = 25.000 m3

høyde = 10 m

r = ca 50 m 

 Alle tillatelser

 Finansiert “Up-front”



Produksjon november-mars
 Utstyr: Snøkanoner/lanser, høytrykk/lavtrykk, 

vannkvalitet, vanntemperatur, kjøletårn, 
lufttemperatur, luftfuktighet, Sno Max

 Start produksjon av snøhaugen så tidlig som mulig

 Kan bruke snø fra stadion/løyper – reddet oss i 2015

 Maskiner 2015: Hjullaster 8 m3 / Kässbohrer 400 
(Prinoth Beast) med kun frontskjær

 Oppgave: Lage en ås med en kant (pga 
overflatedrenering), brattest mulig for å unngå 
drypphull, start tildekking på kuldegrader, bygg et hus



Produksjon



Snøproduksjons ”Atom bombe”



Tildekking april-mai
 Utstyr 2015:  2 x Hjullaster 8 m3, Kässbohrer 400 med 

kun frontskjær, trailer 65 m3 for transport av flis (få 
maskiner, størst mulig maskiner, færrest mulig timer)

 Unngå Mikke Mus maskiner

 Oppgave: Dekke haugen med 40-50 cm flis raskest 
mulig. Tre dagers arbeid.

 Wood Chips: Resirkulert trevirke (ikke bark eller 
impregnert tre), kuttet to ganger, GRATIS fra 
miljøstasjonen, etterfylle med ca 1/3 av flisvolumet 
hvert år, blir mørkere (råtner) etter 4-5 år  



Tildekking





Farming periode mai-oktober
 Måle inn snøhaugen (størrelse i m3) 18.000 m3 = 5 km

 Leser av toppsmelting hver uke

 Måler smelting 5-6 steder, temperatur, nedbør, vind,  
sollys, refleksjon, overflatetemperatur, temperatur i 
snø, temperatur i sagflis, (i tillegg analyser av 
avrenning for tungmetaller etc)

 Oppgave: ”Snøfarmen” - Tilegne oss mest mulig 
kunnskap og formidle den kunnskapen til alle som 
ønsker det under mottoet: ”Skiløpere er det nok av !”



Måling



Avdekkingsperiode oktober
 Utstyr: 2 stk Hjullaster 8 m3, 1 stor graver

 Graver drar flis mot toppen, og deretter går rundt 
haugen og drar flis ned mot kanten. Hjullasterne går 
på egne hjul til flislager.

 Gjør ferdig avdekking, spyl og rengjør maskineriet 
(bruk gjerne lokalt brannvesen) og klargjør for 
distribusjon.

 Tidsbruk: 3 maskiner i tre dager. 



Avdekking



Distribusjonsperiode oktober
 Utstyr: 2 store gravere for opplasting, 4 lastebiler,  2 

dumpere, 4 traktorer med henger på de bløteste 
områdene, to gravere på mottak, Kässbohrer 400 for 
prepping, kommer til å prøve hjullaster for direkte 
distribusjon i nærområdene.

 Logistikk, planlegg, start ytterst og jobb dere innover 
mot sentrum av løypeanlegget, to arbeidslinjer, ikke 
kryss egne spor, kort ned transportveien maksimalt.

 Distribuere og preppe i riktig bredde fra starten ??

 Oppgave: Mest mulig løype på kortest mulig tid !

 Tidsbruk: 10-14 maskiner i tre og en halv dag

 Satse på 3,3 km og ha et snølager på lur



Distribusjon



Preparering



Drømmen om en ideell verden



Kostnader Beitostølen 2015
 Total kostnad 1.200.000 

 Inntekter:

Kommune 400.000

Turist næring  400.000

Egne midler 400.000

 Egen inntekt av tidlig-snø garanti: 

Sponsors 200.000

Kick-Back 300.000

Track fee 250.000

Samt garantien overfor forbund at du er i stand til 
avvikle tildelt arrangement på en forsvarlig måte !



Våre beste råd !
 1. Vær finansiert ”Up-front”.

 2. Start snøproduksjon så tidlig som mulig.

 3. Ikke vær gjerrig på flis - nok sagflis er den beste 
forsikringen for å bevare mest mulig snø.

 4. Vær offensiv når du starter distribusjon av snø, det 
blir kaldere etter hvert ! (Bortsett fra i år !)



Forskningsprosjektet
Fått 1,5 mill kroner av KRD, og må skaffe den samme 

summen selv, til forskning for å gi arrangører, løypelag, 
skianlegg og turistindustrien lengre og forutsigbare 
skiforhold gjennom å kunne formidle økt kompetanse 

 Grunnpreparering

 Produksjon

 Lagring

 Konservering



Grunnpreparering
 Testområde

- Asfalt

- Grus

- Jord

- Kort gress

- Langt gress

- Myr

- Bark



Produksjon
 Test

- Kanoner

- Lanser

- Natursnø

- ”Snøen som falt i fjor”

- ”Oversomring”



Lagring
 Testområde overdekningsmaterialer

- Sagflis

- Wood Chips

- Biobrensel

- Duk

- Dobbelt duk

- Glava

- Andre isoleringsmaterialer



Konservering
 Salting

- Metoder

- Tidspunkt

- Salt

- Utstyr

 Duk

- Utstyr

- Metoder


