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Sammanfattning 

Under flera hundra år användes den lagrade energin som finns i snö för att tillfredsställa de 

kylbehov som finns på sommarhalvåret. Det kalla klimatet i kombination med god nederbörd 

som finns i Norrland innebär goda förutsättningar för snö. 

Målet med denna rapport är att i samarbete med Umeå kommun se hur mycket energi som 

finns lagrad i de snömängder som helt outnyttjat smälter bort varje sommar. Den geografiska 

platsen är snötippen Kulla vid klockarbäcken i Umeå. Det är svårt att nyttja all energi som 

finns lagrad i snön då en del ofrivillig värmetransport kommer ske till omgivningen. För att 

beräkna värmetransporten samt den mängd energi som går att använda för kylning har en 

metod arbetats fram. Det är en energibalans där man förutsätter att hela snöhögen håller 0°C 

och att all energi som transporteras från snön innebär en minskad snömängd. De utförda 

beräkningarna gjordes i kalkylprogrammet Excel som har funktioner för att skapa grafiska 

bilder till resultatet. Detta utifrån de mängder data som behandlats. Beräkningarna är utförda 

månad för månad och behandlar väderdata för temperatur och nederbörd. 

Resultatet visar att en medelsäsong av naturlig snö genererar kring 4 GWh vilket motsvarade 

drygt 40% av den mängd fjärrkyla som Umeå Energi producerade 2016 till sitt centrala 

fjärrkylnät. De osäkerheter som noterats är att vädret är oberäkneligt och att de slutliga 

snömängderna kan skilja mycket från år till år. Däremot är mängden snö som försvinner på 

grund av ofrivillig värmetransport likartad mellan de olika säsongerna. De år som är snöfattiga 

kan det därför vara en god idé att göra konstgjord snö för att säkerställa att kyla kan 

levereras.  

Bedömningen som gjordes är att förutsättningar för att anlägga en snökylanläggning med god 

produktion finns. Den elektricitet som idag investeras för att kyla kan komma till bättre nytta 

om kylan istället kommer från naturligt producerad snö. 
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Abstract 
Snowpower have been used for centuries to satisfy the need for cooling in the summer. The 

harsh climate combined with generous snowfall that exist in the northern parts of Sweden are 

both good foundations for snowpower.  

The primary goal with this report was to examine the amount of potential cooling power that 

resides within the snow at one of the snow deposits in Umeå, that the Umeå county is 

responsible for. It is very hard to extract all the energy stored in the snow due to 

environmental losses. The challenge has been to determine these losses and estimate how 

much cooling energy that can be used each season. 

Since melting processes are advanced and demand quite the amount of data to be correctly 

executed a developed method was produced. The method is an energy balance equation 

where it is assumed that the entire pile of snow is at 0°C and when energy is extracted the 

snow will start melting. In order to make the necessary computations the calculation software 

Excel was used. This was due to the amount of monthly weather data, such as air 

temperature and rainfall that was used. 

The result indicates that an average season of naturally generated snow can provide energy 

equivalent to more than 40% of the central district cooling that is now produced by Umeå 

Energi. In terms of losses it is noted that they a roughly the same independently if it’s a snowy 

winter or not. However, the weather is erratic and in years with less snow, artificial snow 

might need to be produced in order to produce any cooling at all. 

The conditions in terms of cooling power are good and by using the stored cooling power in 

snow that is currently wasted every year, the burden on electrical power could be lifted. 
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Förord 
Jag har under de senaste åren arbetat mig igenom utbildningen högskoleingenjör med 

inriktning energiteknik, vid Umeå Universitet. Den avslutande kursen för utbildningen är ett 

examensarbete om 15 högskolepoäng vilket presenteras i denna rapport. 

När jag fick höra att Sundsvalls sjukhus använder snö för att tillfredsställa kylbehov i deras 

lokaler och att de har gjort så i över 15 år blev jag imponerad. Sundsvall ligger ungefär mitt i 

Sverige och det är generellt kallare desto längre norrut man rör sig vilket var grunden till att 

undersöka om snökyla kan fungera även i Umeå. Umeå kommun ansvarar för snödeponin från 

gator och vägar men tar även emot snö från diverse företag runt om i Umeå. Det visade sig 

att snön idag inte har något användningsområde och Umeå kommun var intresserade av att 

se vad snön kan användas till. Utifrån detta arbetades grunden till examensarbetet fram. 

Jag vill tacka Per Hilmersson, gatudriftchef vid Umeå kommun som bidrog med nödvändig 

kunskap och data för att möjliggöra detta examensarbete. Jag vill även tacka Robert Eklund, 

universitetslektor vid Umeå universitet som varit min handledare under arbetets gång. 
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Beteckningslista 
Det förekommer en hel del formler med tillhörande beteckningar i denna rapport. För att 

underlätta har alla beteckningar samlats under en och samma rubrik. 

a snöns albedo (förmåga att reflektera) 

A snölagrets totala area (m2) 

Al snölagrets area mot luft (m2) 

Am snölagrets area mot mark (m2) 

clat snöns smältvärme (92,8 Wh/kg) 

cmark markens värmekapacitet (Wh/kg/oC) 

cp vattnets värmekapacitet (1,16 Wh/kg/oC) 

C koefficient för att ta hänsyn till variationer 

CM daggrader (mm/daggrader0C) 

d isoleringsmaterialets tjocklek (m) 

Ek kyluttag (MWh) 

Ii solinstrålning på en horisontal yta (kWh/m2/dag) 

M smälthastighet (m/dag) 

N nederbörd (m) 

Qfl värmetransport från luft (W) 

Qfm värmetransport från mark (W/m2) 

t tid (h) 

T temperatur (oC) 

Tb bastemperatur (oftast 0°C) 

Td daggpunkt (oC) 

Tsnö snöns temperatur 

Tu utomhustemperatur 

v vindhastighet 50 meter ovanför snöns yta (m/s) 

Vfl volym smält snö på grund av värmetransport från luft (m3) 

Vfm volym smält snö på grund av värmetransport från mark (m3) 

Vfn volym smält snö på grund av nederbörd (m3) 

Vsnö erforderlig snömängd 



  vi 
 

Λ isoleringens värmeledningstal (W/m/oC 

ρp vattnets densitet (kg/m3) 

ρsnö snöns densitet (650 kg/m3) 



1 
 

1. Inledning 
Följande kapitel behandlar problembakgrunden för att sedan gå över till syftet och 

målsättningen med detta examensarbete. Även tidigare arbeten och de avgränsningar som 

har gjorts kommer att presenteras. 

1.1 Bakgrund 
Ända sedan de forna grekerna har snö använts som kyla. Snö och is samlades under vintertid 

och placerades i lador som sedan isolerades med sågspån. Den här tekniken användes runt 

om i Europa fram till och med 1900-talet då kylmaskiner introducerades. Först för ett par 

årtionde sedan började man utveckla tekniken med snökyla. Idag finns det 

användningsområden inom både komfortkylning och kylning av mat (1).  

Den svenska regeringen förklarade både 1996 och 1999 att Sverige ska vara ett föregångsland 

i strävan att skapa en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten handlar om 

skyddet av miljön och om en hållbar försörjning. Detta innebär att man ska utnyttja jordens 

resurser effektivt samtidigt som ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga säkras (2). 

Att använda den ädla energiformen elektricitet för att tillfredsställa simpla behov som kyla 

och värme kan inte anses vara att utnyttja jordens resurser effektivt. Däremot att utnyttja 

energi som ligger lagrad i olika element (vatten/snö i det här fallet) som i vanliga fall endast 

överförs till omgivningen, det är att utnyttja resurser effektivt. 

Umeå kommun har idag 4 tippar belägna runt om i Umeå. De har anlagt dessa anläggningar 

för att ha möjlighet att transportera bort och förvara de snömängder som samlas under 

vintersäsongen. Klimatet i Norrland, med långa vintrar och riklig nederbörd gör att 

snömängderna kan ställa till problem både för resenärer men även för underhåll av 

infrastrukturen. Det ses som en säkerhetsrisk om snövallarna blir alltför höga då sikten blir 

försämrad. Umeå kommun vill att snön ska hinna smälta till nästa säsong och för att 

säkerställa att de kan förvara den kommande snön. Ibland kan de vara tvungna att sätta in 

extra resurser för att röra runt i snön, detta påskyndar smältprocessen. Det är markdränering 

på snötipparna vilket innebär att de föroreningar som finns följer med ner i marken Det görs 

kontinuerliga mätningar i marken för att kontrollera halten av olika föroreningar. I nuläget 

klassas marken som lätt förorenad. (3) 

Den snötipp som rapporten utgår från heter Kulla och ligger vid Klockarbäcken i Umeå. Två 

bilder av området återfinns i bilaga 1 och 2. Den geografiska placeringen samt dagens 

utformning på gropen som snön tippas i har varit till grund för den fiktiva snökyla-anläggning 

som beräkningar i rapporten bygger på. 

1.2 Syfte 
Syftet med rapporten har varit att besvara frågan om man kan använda den outnyttjade snö 

som årligen transporteras till snötippen Kulla i Umeå. Användningsområdet som undersöktes 

var snökyla. Tanken var att Umeå kommun ska kunna utvärdera om det finns någon vinning i 

att vidare undersöka möjligheten för snökyla med hjälp av det underlag som den här 

rapporten presenterat. 
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1.3 Målsättning 
Målsättningen har varit att presentera data som visar hur mycket energi det går att utvinna 

från Umeå kommuns snötipp vid namn Kulla. Ytterligare ett mål har varit att all snö ska vara 

bortsmält inför nästkommande säsong. Avslutningsvis ska den presenterade data ställas i 

relation till ett faktiskt behov som finns idag. 

1.4 Tidigare arbete 
Det har gjorts ett flertal studier om snökyla och nu kommer de studier som hade störst 

betydelse för rapporten att presenteras. 

Skogberg K, 2000 (1) skrev en avhandling som behandlar flera olika aspekter inom snökyla. 

Han går igenom hur snö påverkas av väder och vind, vad som händer vid isolering av en 

snöhög. Hela avhandlingen är grundligt utförd och stort fokus låg på tekniken för snökyla. Det 

som jag har haft användning av är antagande om temperaturer för nederbörd och 

värmeledningstal samt hur en snökylanläggning kan se ut och fungera. (1). 

Näslund, M 2000 (4) visar i sin rapport om fjärrkyla i Sundsvall baserad på sjövatten och 

lagrad snö hur snö kan användas som marginalkyla. En hel del av det arbete som Näslund har 

presenterat har varit användbart vid skrivandet av denna rapport. Både på grund av liknande 

geometri på anläggningen men även för att det är geografiskt nära och förhållandena har 

varit lika i en del avseende. Dessa likheter har också gjort att värmeflödet för mark som 

Näslund beräknade har använts i denna rapport. (4).  

Mockus, V & A Van Mullen, J (5) tog fram en guide för snösmältning åt den Amerikanska 

avdelningen för lantbruk. Detta dokument är tänkt att visa metoder för snösmältning och ge 

guidning till hur man kan uppskatta snösmältning. Det gav en bra inblick i hur komplicerad 

snösmältning kan vara. Med många termer och krav på stora datamängder var det oundvikligt 

att inte göra en del förenklingar. Förenklingarna i sig är tagna från andra dokument men 

insikten om att de behövdes kom från Mockus, V & A Van Mullen, J (5). 

1.5 Avgränsning 
Det har undersökts hur mycket energi som går att utvinna från de presenterade 

snömängderna samt utifrån en utvinningsmetod. Det finns flera olika metoder både gällande 

utvinning (till exempel bergrum, i byggnader, öppen miljö med mera) men även kylning i sig 

självt (till exempel konventionell kylning, absorptionskylning). För att göra det möjligt att inom 

tidsramen presentera ett välarbetat resultat har därför en metod för hur utvinning görs och 

en metod för kylning att undersökts. Metoderna som valdes är snökyla och 

utvinningsmetoden är via en bassäng i marken. 

Avgränsningarna har gjorts utifrån att hela grundtanken till arbetet var att bearbeta snökyla 

samt att den geografiska platsen kan förenklas till att återspegla en bassäng. Dock har ingen 

ekonomisk plan tagits fram för vad en anläggning kan komma att kosta, vare sig i drift eller 

konstruktion. 

När det gäller föroreningar så har dessa att behandlats ytligt. 
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2. Teori 
Termodynamikens andra huvudsats säger bland annat att: 

Det finns ingen process vars enda resultat är att värme överförs från en kallare till en varmare 

kropp (Clausius) (6) 

Detta innebär att om man vill kyla ned någonting så måste det kylande mediet alltid vara av 

en lägre temperatur än det man vill kyla ned. Man måste tillföra ett arbete som gör att man 

tar bort energi från det som ska kylas. I detta kapitel kommer vi att behandla fjärrkyla för att 

få en inblick i hur kylan distribueras. Vi går också igenom vad snökyla är och hur den utvinns. 

Avslutningsvis har vi tittat på de föroreningar som förekommer i samband med snökyla. 

2.1 Fjärrkyla 
Fjärrkyla är likt fjärrvärme i många aspekter, målet här är dock att kyla ned till exempel en 

lokal eller en process. Kylan levereras med hjälp av ett ledningsnät i form av kallt vatten. 

Värmeväxling sker vid punkten där kyla behövs och därifrån kylan hämtas, vilket kan vara ett 

snölager (4). För de bolag som producerar fjärrvärme kan man med fördel använda 

absorptionsmetoden. Absorptionskyla bygger på att köldmediet förångas under låg 

temperatur och lågt tryck men den stora skillnaden mot andra kylmetoder är att 

absorptionskyla drivs med hjälp av värme. Verkningsgraden är relativt låg och därför behövs 

det billig värme. Det är här fjärrvärmen kommer in i bilden och detta är anledningen till varför 

fjärrkyla med absorptionsteknik och fjärrvärme fungerar bra tillsammans. Ledningsnätet 

isoleras väl och grävs ned i marken. Detta gör att kylförlusterna är relativt små. Det krävs ett 

separat ledningsnät från fjärrvärmen, mest för att det alltid finns ett behov av varmvatten. 

Umeå Energi har ett centralt fjärrkylnät där huvudproduktionen kommer från 

ackumulatortankar belägna vid Ålidhem samt en tillfällig produktionsenhet. För 2016 

producerade de båda anläggningarna ca 9,5 GWh (7). 

2.2 Snökyla 
Snökyla har som tidigare nämnts, använts under flera hundra år. Det hela avtog i samband 

med att kylaggregat introducerades i början av 1900-talet. Det finns både naturliga snölager 

och de som är framställda av konstgjord snö. Det som är utmärkande för snökyla är, att så 

länge det finns snö/is i förrådet så finns det ingen begränsning på effektuttaget som går att 

göra. Detta gör att man kan välja om effekten ska vara låg över en längre tid eller hög under 

en kortare tid. Beroende på snölagrets storlek ger detta möjlighet att helt använda snökyla 

eller använda det som marginalkyla då det går bra att ändra effektuttaget ur snölagret med 

kort varsel. 

Vid Sundsvalls sjukhus har man sedan 2000 nyttjat snökyla för att få komfortkyla till sina 

lokaler. Resultatet har varit bra och anläggningen är fortfarande i drift.  

2.2.1 Utvinning av snökyla 

Framförallt i städer kan stora snöhögar påverka trafiksäkerheten negativt på grund av sämre 

sikt. Detta åtgärdar många kommuner genom att frakta bort snömängderna och lägga dom på 

så kallade snötippar. Snörika år kan det handla om flera hundratusen kubikmeter snö som 

samlas på en och samma plats. 



  4 
 

Vid snöfattiga år kan man på konstgjord väg tillverka snö med hjälp av snökanoner alternativt 

pumpa in vatten i bassängen. Det finns krav på at temperaturen för att det ska vara effektivt, 

lufttemperaturen måste vara minst -5oC vilket inte är ovanligt under vintertid i norrländskt 

klimat (4). 

En metod för att utvinna snökyla är att man samlar snömängderna i en stor vattentät bassäng 

där snön får smälta. Smältvattnet som håller 0°C filtreras sedan och pumpas till en 

värmeväxlare. Efter värmeväxlingen kan man pumpa in vattnet i bassängen med snö igen om 

det är så att mer kyla behövs (4). Det finns flera olika insprutningsrör för att ha möjlighet att 

dels styra hur stort flöde in i bassängen man kan ha men också för att till viss del påverka var 

någonstans snön ska smälta. Allt vatten som sprutas in på kortsidan längst från filtret kommer 

såklart att passera förbi resterande mängd av snön. En illustration av hur det kan se ut ser vi i 

figur 1. 

 

Figur 1 Snökyla anläggningen vid Sundsvalls sjukhus (8) 

2.3 Föroreningar 
Snö och is räknas som förnyelsebara källor och är inte giftigt för miljön i grund och botten. 

Däremot binder snö många olika sorters föroreningar som påverkar miljön negativt. Den snö 

som fraktas från centrala delar av städer är mer förorenad och om transporten till snötippen 

är lång blir även miljöpåverkan större. (1). 

De föroreningar som finns i snön kan på ett mer effektivt sätt filtreras bort i en snökyla-

anläggning genom att, om det finns behov, installera filter mellan bassängen och 

värmeväxlingspunkten. 

Idag filtreras snön i marken och Umeå kommun gör mätningar på hösten och våren vid 

Klockarbäcken för att kontrollera vilka halter det finns av olika föroreningar. Den senaste 

rapporten visar att grundvattnet våren och hösten 2016 innehöll låga till mycket låga halter 

föroreningar av ämnena, arsenik, bly, kadmium, koppar samt krom. Det var måttligt höga 
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halter av zink och nickel. I tabell 1 finns de olika värden och riktvärden för föroreningarna från 

de båda provtillfällena (3). 

Tabell 1 Föroreningar i grundvatten vid Klockarbäcken 
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3. Metod för beräkning av snösmältning 
För att beräkna smältprocessen för ett ämne måste många olika värden tas i beaktning 

(entalpi, temperatur, volym, area med mera). Många värden är beroende av andra värden 

och detta gör att förändringar kan påverka flera led. Detta var huvudanledningen till att en 

förenklad modell plockades fram för att göra beräkningarna möjliga. Inledningsvis kommer 

metoder som använts i andra arbeten att undersökas. För att se vad de olika beteckningarna i 

ekvationerna står för se beteckningslistan i detta dokument. Sedan presenteras den metod 

som använts i detta arbetet. 

3.1 Olika metoder för att beräkna snösmältning 
För att snö ska smälta måste flödet av energi som överförs till snön vara större än flödet som 

transporteras bort från snön. I figur 2 ser vi hur en snöhög som ligger på marken kan utsättas 

för flera olika källor av energi 

 

Figur 2 Vilka energiflöden som påverkar ett snölager (4) 

3.1.1 Energibalans (Metod 1) 

United States of Agriculture har tagit fram ett dokument för hur snösmältning kan beräknas. 

Ekvation (1) visar de olika energiflöden som påverkar snösmältningen. Om ∆𝐻 är större än 0 

då kommer snön att smälta. Snön kommer inte att bli mer än 0°C förrän all snö är smält och 

ingen smältning (i större utsträckning) kommer att ske förrän snön har nått temperaturen 0°C 

(5). 

∆𝐻 = 𝐻𝑟𝑠 + 𝐻𝑟𝑡 + 𝐻𝑠 + 𝐻𝑙 + 𝐻𝑔 + 𝐻𝑝    (1) 

Här ser man till solinstrålning, termisk strålning, värme från luften, latent värme från 

förångning från kondensering, värme från marken och slutligen värme från nederbörd. 
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𝐻𝑟𝑠: Solinstrålningen varierar kraftigt under dygnets timmar och påverkas även av om det är 

klart eller molnigt väder. Den mängd sol som strålar ned på marken kommer också att 

reflekteras olika beroende på vilken yta som träffas. Ny och ren snö kan reflektera så mycket 

som 95–98% av solstrålningen. 

𝐻𝑟𝑡: Till termisk strålning räknas den som kommer från atmosfären, molnen och omgivande 

vegetation. Man subtraherar sedan strålningen som går ut från snöhögen.  

𝐻𝑠: Luften kommer att värma snöhögen om luftens temperatur är högre än snöhögens 

temperatur. 

𝐻𝑙: Latent värmeöverföring sker när fasändring sker. Till exempel från ånga till flytande, 

flytande till fast form. Överföring beror på luftfuktigheten och ökar nämnvärt vid blåsigare 

väder. 

𝐻𝑔: Värme från marken är beroende av medeltemperaturen vid ytan och 

grundvattenströmmar i området.  

𝐻𝑝: Slutligen kan värme även tillföras från nederbörd i form av regn (5). 

I tabell 2 ser vi en lista över ungefär hur stor påverkan de olika energikällorna har gällande 

smältning. Detta avser ett grundfall där snön är placerad ovan jord och inte är isolerad. 

 

Tabell 2 Olika energikällors inverkan på smältprocessen 

  TERM %∆𝑯 KOMMENTARER 

𝑯𝒓𝒔, 𝑯𝒓𝒕 60-90% Är ungefär lika stora men 
Hrs dominerar positivt på 
våren och Hrt dominerar 
negativt på vintern. 

𝑯𝒔, 𝑯𝒍: 5-40% Är beroende av temperatur, 
luftfuktighet och 
vindhastighet. 

𝑯𝒈: 2-5% Om marken och snön är 
ungefär samma temperatur 
så påverkar inte den här 
faktorn så mycket. 

𝑯𝒑: 0-1% Oftast påverkar nederbörd 
smältningen väldigt lite. 
Endast i kombinationen 
mycket nederbörd och hög 
lufttemperatur blir 
smältningen märkbart 
influerad. 
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Utifrån detta har man tagit fram två olika alternativ. Det första alternativet utgår från att man 

mäter energiflödet för var och en av termerna i energibalansekvationen. Den här metoden 

kräver stora mängder med data och kan vara svår att genomföra just på grund av detta. 

Alternativ nummer två använder luftens temperatur för att beräkna alla energiflöden. 

Alternativ två har en del begränsningar men används ofta för sin enkelhet. 

Alternativ 1 

Ekvation (2) avser områden delvis täckta med skog och under icke regniga perioder. 

 

𝑀 = 𝐶[0,002𝐼𝑖(1 − 𝑎) + (0,0011𝑣 + 0,0145)(𝑇𝑢 − 𝑇𝑠𝑛ö) + 0,0039𝑣)(𝑇𝑑 − 𝑇𝑠𝑛ö)] (2) 

 

Medan ekvation (3) används under regniga perioder 

 

𝑀 = 𝐶[0,09 + (0,029 + 0,00504𝑣 + 0,007𝑃)(𝑇𝑎 − 𝑇𝐹)]  (3) 

 

Alternativ 2 

Det förenklade alternativet använder sig av en koefficient som varierar med säsong och 

område (CM). Detta gör att metoden är mindre noggrann och man avråder från att använda 

den under regniga perioder. Helst ska det vara skog i området för att noggrannheten ska vara 

hög (5). 

 

M = 𝐶𝑀(𝑇𝑢 − 𝑇𝑏)  (4) 

 

3.1.2 Förenklad energibalans (Metod 2) 

Här delas energiflödena upp i tre olika områden vilka är: Värmetransport från mark, 

värmetransport från luft och förluster genom nederbörd. För att beräkna värmetransport från 

mark har man valt att beräkna värmeflödet från mark med hjälp av programvara för finita 

elementanalyser (4). Värmeflödet från mark beräknades till 22 W/m2 vilket används i ekvation 

(5) 

 

𝑉𝑓𝑚 =
𝑄𝑓𝑚×𝐴𝑚×𝑡

𝑐𝑠𝑛ö×ρ𝑠𝑛ö

      (5) 

 

För att beräkna värmetransport från luft används ekvation (6). Den är framtagen genom att 

man betraktat förlusterna mot luft som ett stationärt problem. Då tar man endast hänsyn till 

att lufttemperaturen varierar samtidigt som isoleringens värmelagringsförmåga och 

tidsderivatan faller bort. 
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𝑄𝑓𝑙 = 𝐴𝑙
λ𝑖

𝑑
(𝑇𝑢 − 𝑇𝑠𝑛ö)     (6) 

 
Qfl har enheten W och för att beräkna vilken volym detta motsvarar i snömängd används  

ekvation (7). 

𝑉𝑓𝑙 =
𝑄𝑓𝑙×𝑡

𝐶𝑙𝑎𝑡×𝜌𝑠𝑛ö
     (7) 

 

Slutligen beräknas förlusterna genom nederbörd med hjälp av ekvation (8). Man antar här att 

regntemperaturen är samma som medeltemperaturen för respektive månad (4). 

 

𝑉𝑓𝑛 = 𝑁𝐴ρ𝑝𝑐𝑝𝑇𝑢/(𝑐𝑙𝑎𝑡×ρ𝑠𝑛ö)     (8) 

 

Förlusterna summeras och subtraheras från den ursprungliga snömängden, summan som blir 

kvar är den mängd snö som går att använda till kyluttag. För att beräkna hur mycket energi 

som antalet kubikmeter snö motsvarar används ekvation (9). 

𝐸𝑘 =
𝑉𝑠𝑛ö×𝑐𝑙𝑎𝑡×𝜌𝑠𝑛ö

106      (9) 

 

3.1.3 Förenklad energibalans med antaganden (Metod 3, vald metod) 

Metod 3 är den metod som jag har valt att använda och den utgår från den förenklade 

energibalansmetoden. Ekvationerna (5), (6), (7), (8) och (9) används även i metod 3. Den stora 

skillnaden ligger i tolkningen hur snösmältningen sker och de förenklingar som har gjorts. 

Metod 3 utgår från att snön smälter uppifrån och ner vilket gör att arean mot luften inte 

förändras förrän snön är nära botten. Förenkling görs genom att säga att arean mot luften är 

oförändrad. När det gäller förlusterna mot mark så antas marken räknas på fem sidor av 

bassängen. Först den mest uppenbara som är nedåt mot själva botten av bassängen men 

även sidorna räknas in som förlust till mark. Den här arean förändras i takt med att snön 

smälter bort då arean på kortsidorna respektive långsidorna är beroende av djupet på snön. I 

det här fallet ändras arean månad för månad i och med att snödjupet hela tiden sjunker. 

Slutligen beräknas förlust till nederbörd genom att använda samma area genom alla månader. 

Tanken här är att även om en del av bassängen inte skulle vara snöfylld så kommer 

regnvattnet som träffar bassängen att rinna till den snöfyllda delen (på grund av designen) 

och påskynda smältprocessen. 
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Här är ekvationerna (5)(9) med inbördes variabler. 

 

𝑉𝑓𝑚 =
𝑄𝑓𝑚×𝐴𝑚×𝑡

𝑐𝑙𝑎𝑡×ρ𝑠𝑛ö

     (5) 

 

Vfm volym smält snö på grund av värmetransport från mark (m3) 

Qfm värmetransport från mark (22 W/m2) 

Am snölagrets area mot mark (m2) 

t tid (h) (för varje månad) 

clat snöns smältvärme (92,8 Wh/kg) 

ρsnö snöns densitet (650 kg/m3) 

 

𝑄𝑓𝑙 = 𝐴𝑙
λ𝑖

𝑑
(𝑇𝑢 − 𝑇𝑠𝑛ö)     (6) 

 

Qfl värmetransport från luft (W) 

Al snölagrets area mot luft (m2) 

Tsnö snöns temperatur (0°C 

d isoleringsmaterialets tjocklek (0,2 m) 

Tu utomhustemperatur 

λ isoleringens värmeledningstal (0,35 W/m/oC) 

 

𝑉𝑓𝑙 =
𝑄𝑓𝑙×𝑡

𝐶𝑙𝑎𝑡×𝜌𝑠𝑛ö
     (7) 

 

clat snöns smältvärme (92,8 Wh/kg) 

Qfl värmetransport från luft (W) 

t tid (h) 

Vfl volym smält snö på grund av värmetransport från luft (m3) 

ρsnö snöns densitet (650 kg/m3) 

 

𝑉𝑓𝑛 = 𝑁𝐴ρ𝑝𝑐𝑝𝑇𝑢/(𝑐𝑙𝑎𝑡×ρ𝑠𝑛ö)    (8) 

 

A snölagrets totala area (m2) 

clat snöns smältvärme (92,8 Wh/kg) 

cp vattnets värmekapacitet (1,16 Wh/kg/oC) 

N nederbörd (m) 

Tu utomhustemperatur 

Vfn volym smält snö på grund av nederbörd (m3) 
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ρp vattnets densitet (kg/m3) 

ρsnö snöns densitet (650 kg/m3) 

 

𝐸𝑘 =
𝑉𝑠𝑛ö×𝑐𝑙𝑎𝑡×𝜌𝑠𝑛ö

106
     (9) 

 

Ek kyluttag (MWh) 

Vsnö erforderlig snömängd 

clat snöns smältvärme (92,8 Wh/kg) 

ρsnö snöns densitet (650 kg/m3) 
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4. Genomförande 
Följande kapitel kommer utgå från den valda metoden (nummer 3) och beskriva mer 

detaljerat hur ekvationerna samt insamlade data kommer användas för att leda till resultatet. 

I samtliga beräkningar har det antagits att hela snöhögen är 0°C och därför befinner sig i 

övergången från fast till flytande form. Totalt gjordes det beräkningar för 25 år, mellan 1992–

2016. Detta gjordes på grund av att väder och vind kan skifta väldigt mycket från år till år och 

det bedömdes att noggrannheten ökade av en större tidsram. För att göra resultatet mer 

överskådligt togs det fram tre olika säsonger. Snörik säsong som är år 2012, snöfattig säsong 

som är år 2015 samt en medelsäsong. Medelsäsongen är ett medel av alla 25 säsonger medan 

den snörika säsongen är den säsong med mest snö kvar i oktober månad. Inga kyluttag har då 

gjorts utan detta är utifrån de förluster som varit. Sist valdes den säsong som hade minst 

snömängd kvar i oktober och detta är den snöfattiga säsongen. Det fanns säsonger med 

mindre mängder snö men då var snön bortsmält så tidigt som juli och augusti. Att använda de 

säsongerna ansågs inte bra då det inte gick att jämföra förlusterna för de månader som var 

helt utan snö.  

4.1 Värmetransport från marken 
För att beräkna förluster mot mark används densiteten för snö som kan variera kraftigt från 

100 kg/m3 upp till 900 kg/m3 vilket är ren is. Snön som lämnas på snötippar kan uppskattas 

vara hårt packad och får då en densitet kring 650 kg/m3. Istället för att korrigera 

marktemperaturen har ett värmeflöde för marken använts. Temperaturen i marken fungerar 

så att den är mer konstant på större djup. Snabba temperaturförändringar kommer påverka 

ytan mer än djupet (9). Det är istället medeltemperaturen som styr vilken temperatur det är 

längre ner i marken. Detta har gjort att samma värmeflödestal används för alla månader. 

Värmeflödestalet är som tidigare nämnts framtaget för en yta i Sundsvall. Skillnaden i 

medeltemperatur mellan Umeå och Sundsvall är med undantag för oktober, i genomsnitt, 

endas 2–5%. I tabell 3 under resultats delen presenteras de olika medeltemperaturer som 

använts i den här rapporten och den som publicerades av (4). 

4.2 Värmetransport från luft 
Den största förlusten är generellt värmetransporten till luften förutsatt att man inte tar till 

några åtgärder. Utifrån tidigare arbeten och resultat kommer snölagret att isoleras med 0,2 

meter kutterspån vilket har ett värmeledningstal på 0,1 W/m/oC (10). Detta värmeledningstal 

utgår från en blandning av packade kutterspån och löst utfyllda. Dock har vatten ett 

värmeledningstal på 0,6 W/m/oC och om kutterspånen blir blöt kan värmeledningstalet antas 

bli ungefär 0,35 W/m/oC (1). Man tänker sig att värmeöverföringen endast sker från 

kutterspånslagret till snön. Kutterspånslagrets temperatur sätts då till den temperatur som 

luften är. Detta gör att man kan bortse från solinstrålning och lufthastigheten, som annars är 

faktorer som båda påverkar smältningen. Allt eftersom snön smälter är tanken att 

kutterspånet följer med snönivån nedåt och har samma isolerande förmåga tills snölagret är 

slut. 



  13 
 

4.3 Värme från nederbörd 
Vid beräkning av smältförluster till nederbörd används hela bassängens area. Oavsett om 

antagandet att snön smälter lika över hela bassängen så blir resultatet för nederbörd 

detsamma. Detta för att vatten som inte träffar direkt på snön ändå kommer landa i den 

vattentäta bassängen och påskynda smältprocessen lika mycket som det regn som träffar 

snön direkt.  

Temperaturen på nederbörden är ungefär samma som medeltemperaturen för luften (1). 

4.4 Värme från forcerat uttag av kyleffekt 
Den snömängd som är kvar efter det att värmetransport till mark och luft samt förlust till 

nederbörd har räknats bort är den mängd som kan användas för att tillfredsställa ett 

eventuellt kylbehov. Om man väljer att ta ut hela effekten tidigt på säsongen (maj, juni, juli) så 

kommer förlusterna att bli lägre jämfört med om snöförrådet får ligga kvar under hela 

sommarhalvåret. Detta gör dock att man inte kan ta ut någon energi under de månader då 

förrådet är tomt. 

4.5 Genomförandet i Excel 
När metoden var vald och förenklingarna gjorda var nästa steg att hitta ett verktyg för att 

göra beräkningarna. Detta val föll på kalkylprogrammet Excel som är effektivt på att behandla 

den mängd data som användes samt enkelt att använda. Den grunddata som fanns tillgänglig 

utan beräkningar matades in först.  

Grunddata var:  

• Temperaturer för luften samt mängden nederbörd som hämtades från SMHI´s 

databas. I de fall det fattades data användes ett medelvärde av tillgänglig data. 

• Snömängder som fraktas till de olika snötipparna i Umeå kommun. 

• Dimension på bassängen där snön ska förvaras 

• Värmevärde för marken 

• Smältvärme för is 

• Värmekapacitet för nederbörd (vatten) samt densitet 

• Värmeledningstal för kutterspån  

• Snöns densitet 

• Temperaturen på snön 

Utifrån denna imatade data användes nu ekvationerna (5)(9). För att se vilka ekvationer 

som användes till de olika uträkningarna, se metoden förenklad energibalans med 

antaganden, där de finns beskrivna.  
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5 Resultat 
Det är mycket som påverkar snösmältning och med många parametrar som varierar med 

tiden kan det vara svårt att få en bra bild över resultatet. I tabell 4 redovisas värmeförlust 

(värmetransport) samt medeltemperaturen och den snömängd som blir kvar för tre olika fall; 

Medelsäsong, snörik säsong och snöfattig säsong. I tabell 3 ser vi medeltemperaturerna för 

Umeå och Sundsvall och hur de varierar över en säsong. 

Tabell 3 Medeltemperatur för Umeå och Sundsvall 

Medeltemperatur/Månad Maj Juni Juli Augusti September Oktober Över hela säsongen 

Plats oC oC oC oC oC oC oC 

Umeå (Snörik säsong) 7,3 14,7 15,6 13,8 9 3,5 10,7 

Umeå (Snöfattig säsong) 7,2 13 14,4 15,2 11 4,0 10,8 

Umeå (Medelsäsong) 7,8 12,9 16 14,5 9,8 3,7 10,8 

Sundsvall (Medelsäsong) 8 13,6 15,5 14,2 10 5,5 11,1 

Differens (Medelsäsonger) 3% 5% 3% 2% 2% 33%  
 

I tabell 3 ovan ser vi den beräknade månadsmedeltemperaturen för Umeå mellan år 1992–

2016. Medeltemperaturen för den snörika och den snöfattiga säsongen är också beräknade 

medan Sundsvalls månadsmedeltemperatur är hämtad från Näslund. Ett totalt medel för hela 

säsongen presenteras också samt skillnad mellan en medelsäsong i Umeå och en 

medelsäsong i Sundsvall.  

Tabell 4 Beräknad data för tre olika säsonger 

 Förlust mark Förlust luft 
Förlust 

nederbörd Slutlig mängd snö Medeltemperatur luft 

 m3 m3 m3 m3 oC 

Medelsäsong 24 023 15 425 612 102 707 10,80 

Snörik säsong 27 930 14 611 474 124 985 10,65 

Snöfattig 
säsong 21 079 15 154 399 20 234 10,8 

 

Av tabell 4 ovan se vi att den slutliga mängden snö kan skilja mycket beroende på vilken typ av 

säsong det är. Förlust till mark är beroende av hur stor snömängden är och därför skiljer den 

också en del mellan säsongerna. Alla förluster presenteras i kubikmeter precis som den 

slutliga snömängden. 

I figur 3 ser vi en medelsäsong och dess respektive förluster i procent samt hur stor andel snö 

som återstår. Initial snömängd för en medelsäsong är strax över 100 000 m3 snö. Ser vi sedan 

till en snörik säsong i figur 4 och en snöfattig säsong i figur 5 ändras andelarna och den 

snörika säsongen har en total förlust på 26% medan en snöfattig säsong har en total förlust på 

65% jämfört med återstående snömängd. 
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Figur 3 Förluster och slutlig snömängd för en medelsäsong 

 

I figur 3 ovan ser vi vilka andelar av snön som försvinner på grund av förlust till mark, luft och 

nederbörd. Detta är utifrån en medelsäsong. 

 

 

Figur 4 Förluster och slutlig snömängd för en snörik säsong 

Figur 4 ovan visar hur förlusterna fördelas på en snörik säsong 
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Figur 5 Förluster och slutlig snömängd för en snöfattig säsong 

 

I figur 6 jämförs förlusterna mellan de tre olika fallen, medel, snörik och snöfattig säsong. Det 

framgår då att förlusterna är ungefär lika, mängdmässigt. Skillnaden i förluster mellan en 

snörik och en snöfattig säsong är 15%. 

 

 

Figur 6 Jämförelse förluster mellan olika säsonger 

 

När förlusterna räknats bort från den initiala snömängden varje säsong så blir resultatet den 

kvarvarande mängden snö som går att använda för kyla. I figur 7 ser vi den mängden energi 

som går att utvinna år för år och längst till höger är också medelvärdet inritat. För de årtal 
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som helt saknar staplar innebär det att hela snömängden har försvunnit på grund av oönskad 

värmetransport. Detta innebär att inget kyluttag går att göra. 

 

Figur 7 Total kylmängd i MWh 

På x axeln i figur 7 ser vi de olika årtal som beräkningarna är gjorda för. Y-axeln visar den 

totala kylmängden som går att utvinna i Megawattimmar. 

Avslutningsvis finns hela tidsspannet från 1992–2016 i bilaga 3. I bilaga 3 redovisas förlusterna 

år för och även månad för månad. Man kan utläsa vilken typ av förlust det är. Förlust till mark, 

luft och nederbörd. Medeltemperaturen för respektive månad samt initial snömängd och den 

snömängd som är kvar efter varje säsong. 
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6 Diskussion/Slutsats 
Detta avslutande kapitel kommer inledas med en diskussion kring resultat och metod. Vilka 

konsekvenser som kan ha kommit ur de förenklingar och antaganden som gjorts. Resultatet 

jämförs med tidigare arbeten och en slutsats har gjorts utifrån diskussionen. Avslutningsvis 

ges det förslag på fortsatt arbete som kan vara av intresse utifrån det bearbetade materialet. 

6.1 Diskussion kring förenklingar och antaganden 
Att räkna ut om snö smälter eller inte bygger på en balansformel. Bortförs energi från 

snöhögen så blir den kvar men om energi tillförs så kommer den att smälta, utifrån att hela 

snöhögen är 0°C. Därför var inledningsvis tanken att beräkna allt enligt metod 1 som tar alla 

energiflöden i beaktning. Ganska snart visade det sig vara väldigt komplex och krävde stora 

mängder med data. För att få fram ett resultat med förhoppning om att det fortfarande skulle 

vara relevant så valdes grunderna för metod 2 samtidigt som det gjordes en del antaganden 

och förenklingar. 

I en avhandling av Skogberg (1) visade det sig att ett isolerande lager av kutterspån ovanpå 

snöhögen minskade värmetransporten ordentligt. I samband med att detta isolerande lager 

lades till i beräkningarna gjordes även antagandet att lufttemperaturen motsvarade den 

temperatur som överfördes från kutterspånet till snöhögen. På så sätt förenklades 

vindhastigheten och solinstrålningen bort. Samma avhandling visade också att när snön 

smälter och spånet blir blött kommer värmeledningstalet att förändras och hamna 

någonstans mellan torrt kutterspån och vatten.  

Värmetransport från marken till snöhögen varierar beroende på vilket djup man befinner sig 

och var någonstans man är geografiskt. De siffror som tagits fram för Sundsvall har använts 

även i detta arbete. Det baserades på att ungefär samma medeltemperaturer råder i Umeå 

som i Sundsvall. Skillnaden mellan (4) och snötippen vid Kulla är att den i Sundsvall var hälften 

så djup. Men temperaturen stabiliseras någorlunda snabbt efter bara ett par meter (9) och 

därför ansågs det rimligt att använda samma värmeflödestal. Vid beräkning har arean för 

mark räknats som botten på bassängen plus de fyra sidorna som alla är under markytan. 

Detta gör att maximal area för beräkning av värmetransport från mark är när bassängen är 

full. Till skillnad från (4) tänker jag mig att snön smälter uppifrån och nedåt och då ändras 

djupet med tiden men inte arean mot luft. Detta gör att arean för värmetransport från mark 

måste beräknas om månad för månad. Detta har större betydelse för år då bassängen var full 

från början och arean för mark var större än vid snöfattiga år. 

Gällande geometrin på bassängen så har beräkningarna utgått från ett rätblock. Detta utifrån 

geografisk plats samt att det finns möjlighet att omarbeta den nuvarande gropen. Då inget 

exakt effektbehov finns valdes en geometri som gav möjlighet att förvara den snömängd som 

oftast hamnar på Kulla. Det fanns ett par undantagsår och då blev volymen det året samma 

som maxvolymen för bassängen. Här kan det tänkas att man kan fylla bassängen något mer 

än bara till kanten. Då kanten har räknats vara vid markplan anses detta rimligt. Ett alternativ 

är att transportera den överblivna snön till en av de andra snötipparna som finns i Umeå. 

Lutningen bedöms inte vara större än att man kan tänka sig att snöytan har en liknande 
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lutning och därför blir volymen densamma. Arean mot luft blir marginellt större Tack vare det 

isolerande lagret och att solinstrålning räknas bort påverkas inte snöytan av denna vinkel. 

Värmetransporten från mark kommer bli lite högre i motsvarighet till luften. Även här är 

skillnaden obetydlig. 

När det kommer till själva snöhögen är det sagt att snön inte smälter förrän hela snöhögen 

når en temperatur av 0°C vilket har gjort att snöhögen har antagits ha en temperatur av 0°C 

redan från första maj när beräkningarna börjar. Det innebär att all tillförd energi beräknas 

mot isens smältvärme istället för att först ändra temperaturen på snön. 

6.2 Jämförelse av resultat 
På grund av många variabler som ändras med vind och väder har jag försökt att jämföra mitt 

resultat med liknande arbeten som varit geografiskt närliggande. Det har framförallt varit 

Sundsvall. Det jag insåg var att temperaturen mellan Umeå och Sundsvall inte skiljer sig 

särskilt mycket sett till ett medel och därför ses jämförelsen fortfarande relevant. Men det 

finns fler faktorer som påverkar resultatet, såsom bassängens utformning, isolerande skikt 

och dess tjocklek.  

Enligt tabell 2 är snösmältningen ytterst beroende av värmetransport från luft. Hela 60–90% 

av energi ska försvinna dit. Den siffran ligger för oss runt 10% ett snörikt år och 25% ett 

snöfattigt år. Detta beror på att vi har isolerat toppen på snöhögen och därför ändrat 

grundförhållandena. Vindhastighetens påverkan har också antagits vara låg med samma 

anledning som för solinstrålningen. Värmeförlusten till mark ska enligt samma tabell vara 

kring 2–5 %. Här har vi de största förlusterna och resonemanget som (5) utgår från är att om 

marken och snön är samma temperatur så sker det ingen större värmeväxling. Vi är endast 

intresserade av sommarmånaderna och enligt den data som använts så är förlusten till mark 

den största posten. Nederbörd var konstaterat som den minsta förlusten och kalla månader 

kan den till och med bidra med ökad snömängd. 0–1 % ligger inom intervallet för vad 

resultatet presenterade både för snöfattiga och snörika år. 

Om vi istället ser till beräkningar som skett i Sundsvall (4) och jämför de värdena så ser vi att 

dom stämmer bättre överens än tabell 2 gjorde. Figur 8 nedan visar den andel som de olika 

förlusterna står för under en medelsäsong. De olikheter som finns ser ut att jämna ut sig och 

resultatet är jämnt för förluster till luft och nederbörd. Det har använts olika isolerande 

material och U-värdet för Sundsvall är 2 medan Umeå har 1,75. Samtidigt har arean beräknats 

på olika sätt och beräkningarna i Sundsvall utgår från att all snö smälter längs den ena 

kortsidan i bassängen och det gör att arean blir mindre för varje månad. Medan 

beräkningarna i Umeå utgår från att snön smälter uppifrån och ned.  

Den stora skillnaden ligger i värmeförlust till mark och samma värmeflödestal har använts så 

skillnaden måste ligga i arean då resterande variabler i ekvation (5) är samma för de båda 

beräkningarna. Återigen ser vi på smältförloppet olika och det kommer bidra med en viss 

skillnad. I Umeå har markarealen inkluderat väggarna i bassängen och det är oklart hur 

beräkningarna för Sundsvall har gjorts i detta avseende. Att räkna alla väggar i bassängen till 

markarealen är en grov förenkling och påverkan på resultatet är osäkert. Värmen varierar 

kraftigare närmre markytan men å andra sidan befinner sig snöytan inte där mer än 1–2 
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månader innan ytan på snöhögen har sjunkit ned en del. För att räkna med någon sorts förlust 

har därför dessa grova förenklingar gjorts. 

 

Figur 8 Förluster medelsäsong i Umeå och Sundsvall 

I figuren ovan ser vi andelarna av de olika förluster uppkommer under en säsong i Umeå 

respektive Sundsvall. Det gula området är den kvarvarande snömängden. 

Värmeledningstalet för kutterspån blandat med vatten är något som utgår från (1) som i sin 

avhandling gjorde uppskattningen utifrån träflis. Om resultatet av blandning mellan vatten 

och kutterspån och vatten och träflis är detsamma är oklart. Men värmeledningstalen för de 

olika materialen är i grund och botten densamma. Utifrån detta gjordes bedömningen att det 

vattenblandade värmeledningstalet kunde användas. 

Vid beräkning av hur mycket forcerad kyla som går att utvinna så har den slutliga 

snömängden använts. Detta innebär att hela kyluttaget görs på en och samma gång. Då bland 

annat förluster till mark är beroende av snöhögens area så kommer dessa förluster att bli 

något större än om man uppdaterat arean månad för månad. Samtidigt så har det gjorts 

förenklingar som innebär att snön smälter lika snabbt oavsett om det är en i princip tom 

bassäng eller en full bassäng. Det har uppskattats att hälften av all snö körs till snötippen Kulla 

varje säsong. De år som är snöfattiga kan man välja att köra hela snömängden till Kulla men 

beräkningarna utgår från att 50% av inmatade data för snömängden varje säsong fraktas till 

Kulla. Om en snökyla anläggning skulle tas i drift så vore det sannolikt att de väljer att fylla den 

först innan någon annan snötipp tas i bruk. Detta gör att många år skulle ha möjlighet att 

leverera ett större kyluttag. Det innebär dock en större transportkostnad då den snö som körs 

bort varje år i dagsläget har 4 olika tippar att välja på. Troligtvis väljs de som är närmst och att 

köra allting till Kulla skulle i så fall innebära en längre transportsträcka. 

6.3 Slutsats 
För att nå målet med att all snö ska var smält till slutet av säsongen så behöver man ta ut i 

genomsnitt 4 GWh kyla per säsong. Umeå Energi rapporterar att deras centrala fjärrkylnät 

producerar idag kring 9,5 GWh och då kan drygt 40 % av det behovet tillfredsställas (7). Under 

snöfattiga säsonger kan man med fördel producera konstgjord snö om det finns ett kylbehov 

att tillfredsställa. Det anses inte lönt att anlägga bassängen enbart för att smälta isen utan att 

utvinna kylan samtidigt. I så fall är det bättre att fortsätta med den modell som används idag. 
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De föroreningar som rapporterats har över lag varit låga men de förhöjda halterna av zink och 

nickel kan kontrolleras bättre och deponeras korrekt om en mer kontrollerad filtrering sker. 

Även om mängden energi som går att utvinna från snö är lika kostsam som att kyla med hjälp 

av elektricitet så kan elektricitet användas till så mycket annat. Det är slöseri att framställa 

elektricitet för att driva en maskin som antingen värmer eller kyler. Snöhögarna som ligger 

runt om i landet smälter bara bort och den energin som finns lagrad där från början är helt 

naturlig. 

6.4 Fortsatt arbete 
För att få en bättre förståelse för smältprocessen och hur den påverkas kan det vara god idé 

att anlägga en miniatyrbassäng där man kan göra mätningar och ha uppsyn över resultatet 

under en eller flera säsonger. Utifrån ny insamlade data kan man sedan göra om 

beräkningarna för ett mer noggrant resultat. Det finns många variationer både på utformning 

av bassängen till vilken isolering som kan användas, om den ska användas. 

De aspekter som behandlats ytlig eller inte alls kan också vara av intresse att undersöka. Till 

exempel hur stor skillnad filtrering av snön från snötippen har för miljön. Vad motsvarar den 

mängd föroreningar? Ett annat exempel är ekonomin bakom att anlägga en snötipp som är 

utrustad för att utvinna snökyla. Hur stor blir underhållet när anläggningen väl är i drift och 

vilken samhällsnytta innebär detta. 

Hur stora blir kostnaderna av att köra majoriteten av all snö till Kulla även om den inte skulle 

vara den närmsta snötippen. Hur stora skulle miljökonsekvenserna bli av ett sådant val? 
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8 Bilagor 

 

Bilaga 1 Vall som innesluter en del av den snögrop som finns idag 
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Bilaga 2 Mer översiktlig bild av snögropen 
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Bilaga 3 innehåller en sammanställning för varje år mellan 1992–2016. För varje år redovisas den 

mängd snö som var på snötippen i maj månad och hur stor mängd som var kvar i oktober månad. 

Dessutom redovisas medeltemperaturen för respektive månad samt de tre olika typerna av förluster 

till mark, luft och nederbörd. Enhet visas under respektive rubrik. 

1992       

Månad Snömängd Medeltemperatur luft Förlust mark Förlust luft Förlust nederbörd Slutlig mängd snö 

 m3 oC m3 m3 m3 m3 

Maj 15523 9,6 3205 2321 64  
Juni 9933 14,4 3069 3370 47  
Juli 3447 14 3138 3385 206  
Augusti 0 12,9 3105 3119 404  
September 0 9,6 0 0 145  
Oktober 0 -1,7 0 0 -38  

      38 

       

1993       

Månad Snömängd Medeltemperatur luft Förlust mark Förlust luft Förlust nederbörd Slutlig mängd snö 

 m3 oC m3 m3 m3 m3 

Maj 157058 9 4715 2176 84  
Juni 150084 10,4 4664 2434 74  
Juli 142911 15,1 4466 3651 359  
Augusti 134435 12,6 4567 3047 270  
September 126551 6,1 4518 1427 36  
Oktober 120569 2,5 4326 605 40  

      115599 

       

1994       

Månad Snömängd Medeltemperatur luft Förlust mark Förlust luft Förlust nederbörd Slutlig mängd snö 

 m3 oC m3 m3 m3 m3 

Maj 168000 6,2 4831 1499 18  
Juni 161652 11,7 4626 2738 141  
Juli 154147 17,4 4730 4207 28  
Augusti 145181 15,3 4680 3700 56  
September 136745 8,8 4481 2059 153  
Oktober 130052 2,8 4582 677 41  

      124751 
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1995       

Månad Snömängd Medeltemperatur luft Förlust mark Förlust luft Förlust nederbörd Slutlig mängd snö 

 m3 oC m3 m3 m3 m3 

Maj 57050 6,2 3648 1499 93  
Juni 51809 14,5 3493 3393 190  
Juli 44734 14,2 3572 3434 169  
Augusti 37559 14,2 3534 3434 246  
September 30345 9,2 3383 2153 38  
Oktober 24771 5,8 3460 1402 56  

      19852 

       

1996       

Månad Snömängd Medeltemperatur luft Förlust mark Förlust luft Förlust nederbörd Slutlig mängd snö 

 m3 oC m3 m3 m3 m3 

Maj 4407 6,3 3087 1523 80  
Juni 0 12,1 2955 2832 257  
Juli 0 14,2 0 0 46  
Augusti 0 16 0 0 125  
September 0 8,8 0 0 113  
Oktober 0 5,4 0 0 149  

      0 

       

1997       

Månad Snömängd Medeltemperatur luft Förlust mark Förlust luft Förlust nederbörd Slutlig mängd snö 

 m3 oC m3 m3 m3 m3 

Maj 89635 5,9 3996 1427 85  
Juni 84127 14 3826 3276 252  
Juli 76773 18,4 3912 4449 230  
Augusti 68182 16,6 3871 4014 208  
September 60089 10,7 3706 2504 89  
Oktober 53790 1,8 3790 435 26  

      49539 
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1998       

Månad Snömängd Medeltemperatur luft Förlust mark Förlust luft Förlust nederbörd Slutlig mängd snö 

 m3 oC m3 m3 m3 m3 

Maj 168000 6,5 4831 1572 302  
Juni 161295 12,92 4626 3023 341  
Juli 153305 15 4730 3627 298  
Augusti 144650 12,7 4680 3071 29  
September 136871 9,5 4481 2223 -85  
Oktober 130252 4 4582 967 -30  

      124732 

       

1999       

Månad Snömängd Medeltemperatur luft Förlust mark Förlust luft Förlust nederbörd Slutlig mängd snö 

 m3 oC m3 m3 m3 m3 

Maj 168000 6 4831 1451 144  
Juni 161574 13,8 4626 3229 92  
Juli 153627 15,8 4730 3821 77  
Augusti 145000 12,6 4680 3047 12  
September 137261 10,9 4481 2551 52  
Oktober 130177 4,5 4582 1088 -117  

      124623 

       

2000       

Månad Snömängd Medeltemperatur luft Förlust mark Förlust luft Förlust nederbörd Slutlig mängd snö 

 m3 oC m3 m3 m3 m3 

Maj 100317 8,2 4110 1983 232  
Juni 93992 12 3935 2808 517  
Juli 86733 15,1 4024 3651 177  
Augusti 78880 13,3 3981 3216 112  
September 71572 8,9 3811 2083 65  
Oktober 65613 7,1 3898 1717 -81  

      60080 
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2001       

Månad Snömängd Medeltemperatur luft Förlust mark Förlust luft Förlust nederbörd Slutlig mängd snö 

 m3 oC m3 m3 m3 m3 

Maj 108003 6,9 4191 1668 134  
Juni 102009 13 4013 3042 241  
Juli 94713 16 4104 3869 227  
Augusti 86512 13,4 4060 3240 127  
September 79084 10 3887 2340 -15  
Oktober 72872 4,9 3976 1185 -86  

      67798 

       

2002       

Månad Snömängd Medeltemperatur luft Förlust mark Förlust luft Förlust nederbörd Slutlig mängd snö 

 m3 oC m3 m3 m3 m3 

Maj 113911 9,2 4254 2225 143  
Juni 107288 15,5 4073 3627 233  
Juli 99355 17,3 4166 4183 30  
Augusti 90976 17 4121 4111 0  
September 82744 9 3946 2106 -48  
Oktober 76740 0,1 4035 24 -95  

      72776 

       

2003       

Månad Snömängd Medeltemperatur luft Förlust mark Förlust luft Förlust nederbörd Slutlig mängd snö 

 m3 oC m3 m3 m3 m3 

Maj 168000 7,7 4831 1862 141  
Juni 161166 12,7 4626 2972 76  
Juli 153492 18,8 4730 4546 223  
Augusti 143992 14,8 4680 3579 21  
September 135713 9,7 4481 2270 -19  
Oktober 128981 1,8 4582 435 -45  

      124009 
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2004       

Månad Snömängd Medeltemperatur luft Förlust mark Förlust luft Förlust nederbörd Slutlig mängd snö 

 m3 oC m3 m3 m3 m3 

Maj 93493 7,9 4037 1910 161  
Juni 87385 11,6 3865 2714 252  
Juli 80554 15,3 3953 3700 194  
Augusti 72708 15 3910 3627 76  
September 65095 10,4 3744 2434 -27  
Oktober 58945 3,9 3829 943 -17  

      54189 

       

2005       

Månad Snömängd Medeltemperatur luft Förlust mark Förlust luft Förlust nederbörd Slutlig mängd snö 

 m3 oC m3 m3 m3 m3 

Maj 76801 6,7 3859 1620 181  
Juni 71141 12,9 3694 3019 175  
Juli 64253 16,9 3778 4087 268  
Augusti 56120 14,5 3738 3506 23  
September 48854 10 3579 2340 7  
Oktober 42927 5,5 3660 1330 -46  

      37984 

       

2006       

Månad Snömängd Medeltemperatur luft Förlust mark Förlust luft Förlust nederbörd Slutlig mängd snö 

 m3 oC m3 m3 m3 m3 

Maj 95470 8,3 4058 2007 131  
Juni 89274 13,6 3885 3183 66  
Juli 82140 16 3973 3869 100  
Augusti 74198 17,6 3931 4256 58  
September 65953 12,3 3763 2878 6  
Oktober 59305 3,6 3849 871 12  

      54574 
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2007       

Månad Snömängd Medeltemperatur luft Förlust mark Förlust luft Förlust nederbörd Slutlig mängd snö 

 m3 oC m3 m3 m3 m3 

Maj 34047 7,6 3403 1838 100  
Juni 28706 13,1 3258 3066 208  
Juli 22174 15,6 3332 3772 342  
Augusti 14728 14,6 3296 3530 87  
September 7814 8,6 3156 2012 -6  
Oktober 2651 5,5 3228 1330 -14  

      0 

       

2008       

Månad Snömängd Medeltemperatur luft Förlust mark Förlust luft Förlust nederbörd Slutlig mängd snö 

 m3 oC m3 m3 m3 m3 

Maj 33866 8,3 3401 2007 190  
Juni 28267 12,6 3256 2949 228  
Juli 21835 15,1 3330 3651 216  
Augusti 14637 12,9 3294 3119 11  
September 8212 8 3154 1872 -27  
Oktober 3213 4,5 3226 1088 -15  

      0 

       

2009       

Månad Snömängd Medeltemperatur luft Förlust mark Förlust luft Förlust nederbörd Slutlig mängd snö 

 m3 oC m3 m3 m3 m3 

Maj 68702 9,6 3772 2321 147  
Juni 62461 12,4 3612 2902 646  
Juli 55302 14,6 3694 3530 101  
Augusti 47977 14,9 3654 3603 10  
September 40709 11 3499 2574 23  
Oktober 34614 1,3 3578 314 -164  

      30885 
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2010       

Månad Snömängd Medeltemperatur luft Förlust mark Förlust luft Förlust nederbörd Slutlig mängd snö 

 m3 oC m3 m3 m3 m3 

Maj 168000 9,7 4831 2346 167  
Juni 160656 12 4626 2808 105  
Juli 153118 17,1 4730 4135 246  
Augusti 144007 14 4680 3385 56  
September 135885 9,2 4481 2153 -57  
Oktober 129308 3,9 4582 943 -115  

      123898 

       

2011       

Månad Snömängd Medeltemperatur luft Förlust mark Förlust luft Förlust nederbörd Slutlig mängd snö 

 m3 oC m3 m3 m3 m3 

Maj 168000 7,7 4831 1862 96  
Juni 161211 14,7 4626 3440 200  
Juli 152946 17,4 4730 4207 187  
Augusti 143821 14,7 4680 3555 126  
September 135461 11,7 4481 2738 42  
Oktober 128200 5 4582 1209 -2  

      122411 

       
 

2012       

Månad Snömängd Medeltemperatur luft Förlust mark Förlust luft Förlust nederbörd Slutlig mängd snö 

 m3 oC m3 m3 m3 m3 

Maj 168000 7,3 4831 1765 152  
Juni 161252 11,9 4626 2785 122  
Juli 153720 15,6 4730 3772 158  
Augusti 145059 13,8 4680 3337 62  
September 136980 9 4481 2106 34  
Oktober 130360 3,5 4582 846 -54  

      124985 
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2013       

Månad Snömängd Medeltemperatur luft Förlust mark Förlust luft Förlust nederbörd Slutlig mängd snö 

 m3 oC m3 m3 m3 m3 

Maj 168000 11,2 4831 2708 189  
Juni 160272 14,7 4626 3440 136  
Juli 152070 15,6 4730 3772 119  
Augusti 143449 14,8 4680 3579 57  

September 135133 11,7 4481 2738 -1  

Oktober 127916 4,3 4582 1040 -8  

      122302 

       

2014       

Månad Snömängd Medeltemperatur luft Förlust mark Förlust luft Förlust nederbörd Slutlig mängd snö 

 m3 oC m3 m3 m3 m3 

Maj 28628 7,3 3345 1765 101  
Juni 23416 11,9 3203 2785 107  
Juli 17322 19,3 3275 4667 253  
Augusti 9127 15,5 3240 3748 10  
September 2128 10,2 3102 2387 0  
Oktober 0 4,3 0 0 -57  

      57 

       

2015       

Månad Snömängd Medeltemperatur luft Förlust mark Förlust luft Förlust nederbörd Slutlig mängd snö 

 m3 oC m3 m3 m3 m3 

Maj 56867 7,2 3646 1741 56  
Juni 51423 11,6 3491 2714 258  
Juli 44959 14,4 3570 3482 21  

Augusti 37886 15,2 3532 3675 52  

September 30627 11 3382 2574 17  
Oktober 24654 4 3458 967 -6  

      20234 
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2016       

Månad Snömängd Medeltemperatur luft Förlust mark Förlust luft Förlust nederbörd Slutlig mängd snö 

 m3 oC m3 m3 m3 m3 

Maj 89891 9,4 3998 2273 172  
Juni 83447 13 3828 3042 146  
Juli 76431 16,8 3915 4062 15  
Augusti 68439 13,4 3873 3240 72  
September 61253 10,9 3708 2551 -5  
Oktober 55000 3,6 3792 871 0  
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