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Abstract

Collection and storage of natural snow for cooling and
melt water treatment in Uppsala

Emma Lundahl

This thesis examines the possibility to provide cooling for the
Uppsala University Hospital by using a snow cooling plant. The reason
for this is to increase the cooling system's resilience and decrease
the dependence on district cooling. This is done by modelling the
possible share of the hospital's cooling demand that can be covered
with snow cooling. Furthermore it's investigated if the pollution
levels in the snow can decreased by treating the meltwater in the
snow cooling plant and if it is economically feasible to use snow
cooling.

Simulations shows that between 1 % and 88 % of the hospital's cooling
demand could be covered with snow cooling depending on the amount of
snow that is accumulated during the winter. If snow cannons are being
used to produce extra snow, between 85 % and 88 % of the cooling
demand can be covered. By treating the meltwater from the snow
cooling plant the levels of metals that leak into the ground can be
reduced. The investment cost of the snow cooling plant was estimated
to 54 893 000 SEK. The operating cost of the snow cooling plant was
estimated to 1328-1428 SEK/MWh when snow cannons were not used and
between 732 and 832 SEK/MWh when snow cannons were used.
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Sammanfattning 

Landstingsservice ansvarar för förvaltning av Region Uppsalas fastigheter där bland annat 

energiförsörjning till byggnaderna ingår. Akademiska sjukhuset i Uppsala är den största 

kunden till Landstingsservice. På sjukhuset används både komfort- och processkyla vilket gör 

att det finns ett kylbehov året om som är drygt 7 GWh. Idag köps den största delen av kylan in 

i form av fjärrkyla och en mindre del produceras av egna kylmaskiner. För att öka robustheten 

i kylförsörjningen och minska fjärrkylaberoendet vill Landstingsservice undersöka alternativa 

källor till kylning av Akademiska sjukhuset. I det här examensarbetet undersöks 

möjligheterna till att kyla Akademiska sjukhuset med hjälp av snökyla.  

Snökyla bygger på gammal teknik där snön läggs i ett lager och isoleras. Idag finns en 

snökylanläggning i Sverige som ligger i Sundsvall och förser stadens sjukhus med kyla. På 

den anläggningen samlas den snö som avlägsnas från gatorna och som förr lades på 

snödeponier i ett lager. Snökanoner används också för att trygga snömängderna i lagret. 

Snöhögen täcks av ett flistäcke för att reducera förlusterna. I lagret smälter snön och 

smältvattnet leds via rörledningar till en värmeväxlare där det kyler sjukhuset. Smältvattnet 

passerar dessutom flera reningssteg vilket gör att halten föroreningar i vattnet kan reduceras 

innan det släpps ut till omgivningen. Snökylanläggningen som planeras för 

Landstingsservices del har samma utformning som anläggningen i Sundsvall. En uppskattning 

av hur stor del av Akademiska sjukhusets kylbehov som kan täckas med snökyla har gjorts. 

Även vilka föroreningar i snön som kan reduceras med hjälp av rening av smältvattnet har 

undersökts och investerings- och driftkostnader har uppskattats. Dessutom har placering av 

snökylanläggningen undersökts. 

För att bedöma hur stor del av Akademiska sjukhusets kylbehov som kan täckas med snökyla 

har tre olika scenarier simulerats: ett snörikt, ett normalt och ett snöfattigt scenario. 

Scenarierna har baserats på tre verkliga snösäsonger i Uppsala.  

För det snörika scenariot täcks 88 % av kylbehovet. Motsvarande siffror för det normala och 

det snöfattiga scenariot var 34 % respektive 1 %. Med hjälp av snökanoner blev det 85 % för 

både det normala scenariot och det snöfattiga scenariot. Förlusterna för anläggningen var runt 

24 % för samtliga scenarier.  

Snön som idag läggs på Uppsalas snödeponier utan vidare behandling innehåller förhöjda 

halter av bland annat metaller som påverkar både växter och djur negativt. Med hjälp av 

reningssteg i form av grovfilter, oljeavskiljare, partikelfilter och sedimenteringsdamm kan 

större fraktioner som flis och grus avskiljas samtidigt som partikelhalten i smältvattnet kan 

reduceras.  

Kostnaden för att bygga en snökylanläggning i Uppsala baserades i stor utsträckning på den 

byggda anläggningen i Sundsvall och uppskattades till 54 893 000 kronor. Med en 

avskrivningstid på 30 år och en ränta på 5 % hamnar driftskostnaden på 1328-1428 kr/MWh 

då snökanoner inte används. När snökanoner används blir motsvarande siffra 732-832 

kr/MWh. Detta kan jämföras med 421 kr/MWh som kostnaden för fjärrkylan är.  
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Att hitta en lämplig placering för snökylanläggningen är en utmaning då Akademiska 

sjukhuset är centralt placerat i Uppsala. Det är ont om obebyggda ytor i närheten som är 

lämpliga att anlägga en snökylanläggning på. Den placering som undersökts närmre i arbetet 

visade sig ha högt stående grundvatten och marktypen lera, och inget av dessa är önskvärt vid 

anläggningen av en snökylanläggning. Vidare utredning av placering är därför nödvändigt. 

Om Landstingsservice väljer att bygga en snökylanläggning i Uppsala kan robustheten i 

kylförsörjningen öka. Hur stor del av Akademiska sjukhusets kylbehov som snökylan kan 

täcka varierar kraftigt mellan olika snösäsonger. För att göra snökylan till en pålitlig källa för 

kyla behöver snökanoner användas för att trygga snömängderna i lagret. Dessutom behöver 

den valda placeringen undersökas närmre för att veta hur ett snölager utformas på bästa sätt 

med de givna förutsättningarna. Alternativt behöver en annan placering för 

snökylanläggningen undersökas.  
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Executive summary 

Examensarbetet undersöker möjligheterna att använda snökyla för att täcka delar av 

Akademiska sjukhusets kylbehov med hjälp av snökyla. Genom simuleringar visade det sig 

att snökyla kan täcka mellan 1 % och 88 % av sjukhusets kylbehov beroende på hur mycket 

snö som faller under vintern. Om snökanoner används tillsammans med natursnön kan 

snökyla istället täcka 85 % till 88 % av kylbehovet. 

Genom att rena smältvattnet i snökylanläggningen minskas metallhalten i snön. Detta gör att 

robustheten i kylsystemet ökar samtidigt som utsläpp av metaller till vattendragen reduceras.  

Att investera i en snökylanläggning kostar uppskattningsvis 54 893 000 kr. Med en livslängd 

på 30 år och en ränta på 5 % blir driftskostnaden 1328-1428 kronor/MWh när snökanoner inte 

används. Om snökanoner används blir driftskostnaden istället 732-832 kr/MWh. Detta kan 

jämföras med fjärrkylan som idag förser sjukhuset med kyla och kostar 421 kronor/MWh.  

Då kostnaden för att använda snökyla är markant högre än kostnaden för att använda fjärrkyla 

blir det svårt för snökylan att konkurrera med fjärrkylan.    
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1 Inledning 

De senaste decennierna har världens kylbehov ökat till följd av större krav på ett 

tillfredsställande inomhusklimat med ökad komfortkyla, användning av processkyla och en 

växande population (Skogsberg, 2005). Akademiska sjukhuset i Uppsala använder både 

processkyla och komfortkyla till sina lokaler. Idag köper sjukhuset in en stor mängd fjärrkyla 

(runt 7 GWh/år) men använder också egna kylmaskiner för att tillgodose kylbehovet 

(Nystrand, personlig kommunikation 2017).  

För att kunna bedriva en säker vård på ett sjukhus är det viktigt att ha robusta system för 

energiförsörjningen. Det innebär att sjukhus ska klara av att det sker störningar i 

energisystemen men ändå kunna fortsätta sin verksamhet tack vare att energi kan tillföras från 

flera olika källor (Krisberedskapsmyndigheten, 2008). För att öka robustheten i kylsystemet 

vill Landstingsservice, som ansvarar för driften av Akademiska sjukhuset, undersöka 

möjligheterna till att använda någon ytterligare källa för kylproduktion. Samtidigt som man 

vill eftersträva robusthet bedriver Landstingsservice miljöarbete för att sträva mot hållbar 

utveckling. Därför önskar man använda en källa till kyla som kan bidra till robusthet men som 

även är bra ur miljösynpunkt. 

Snökyla är ett alternativ till en kylkälla som samtidigt skulle kunna bidra till en renare 

omgivning. Den snö som avlägsnas från Uppsalas gator läggs i dagsläget på olika deponier i 

staden. Snön innehåller föroreningar som sprids till omgivningen då den så småningom 

smälter under våren (Bjerking, 2017). I en snökylanläggning läggs den avlägsnade snön i ett 

lager där den tillåts smälta kontrollerat. Smältvattnet renas sedan och det smälta vattnet 

pumpas till en värmeväxlare där kylan utvinns. En snökylanläggning skulle kunna förse 

Akademiska sjukhuset med kyla samtidigt som den förorenade snön i Uppsala skulle bli 

renad. I det här arbetet undersöks möjligheterna att installera en snökylanläggning i anslutning 

till Akademiska sjukhuset. Såväl kylpotential som placering och dimensioner på anläggningen 

undersöks. Även reningspotentialen för anläggningen undersöks. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att undersöka möjligheterna och kostnaderna för Landstingsservice att 

använda snön som avlägsnas från Uppsalas gator för att tillgodose sjukhusets kylbehov med 

hjälp av en snökylanläggning som dessutom renar smältvattnet. 

Följande frågeställningar har studerats: 

 Hur ser Akademiska sjukhusets kylbehov ut?  

 Vilka dimensioner ska en snökylanläggning ha för att kunna täcka sjukhusets 

kylbehov? 

 Hur stor del av kylbehovet kan täckas med hjälp av Uppsalas natursnö?  

 Vilka slags föroreningar innehåller Uppsalas snö?  

 Hur ska smältvattnet från snön renas?  

 Vilka föroreningshalter i snön kan reduceras med hjälp av smältvattenreningen? 

 Är det lönsamt för Landstingsservice att täcka delar av Akademiska sjukhusets 

kylbehov med hjälp av natursnö?  
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2 Bakgrund 

2.1 Akademiska sjukhuset och Landstingsservice 

År 2017 flyttades ansvaret för den regionala utvecklingen i Uppsala län från Regionförbundet 

till Landstinget, vilka slogs ihop och bytte namn till Region Uppsala. I resten av rapporten 

kommer namnet Region Uppsala uteslutande att användas. I Region Uppsalas 

ansvarsområden ingår bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och regional 

utveckling (Region Uppsala, u.å.-a). Landstingsservice är den del av Region Uppsala som 

ansvarar för att förvaltning och service av Region Uppsalas fastigheter.  

Akademiska sjukhuset som är det största sjukhuset i Uppsala län är Landstingsservices största 

kund (Region Uppsala, u.å.-b). Akademiska sjukhuset fungerar som länssjukhus och 

specialistsjukhus samtidigt som utbildning och forskning också bedrivs (Region Uppsala, 

u.å.-c) Sjukhuset har drygt 8000 anställda och drygt 300 000 läkarbesök sker årligen (Region 

Uppsala, 2017). Bruttoarean för sjukhuset är idag 370 000 m
2
 och inom de närmaste åren 

kommer denna yta utökas till 430 000 m
2
 på grund av nybyggnationer. Varje år köps 42 GWh 

fjärrvärme, 48 GWh el och 7 GWh kyla in för att tillgodose Akademiska sjukhusets 

energibehov (Nystrand, personlig kommunikation 2017) 

Ett sjukhus bedriver verksamheter som är betydelsefulla för samhället. Detta gör att om 

försörjningen av till exempel el, värme eller kyla störs så kan de verksamheter som sjukhuset 

bedriver påverkas negativt. När det gäller kyla så används den både för att uppnå ett bra 

inomhusklimat men också för olika slags processer. Till exempel behövs kyla vid operationer, 

för röntgen och i blodgivningscentraler. Det innebär att störningar kan få till följd att liv och 

hälsa hotas. För att klara av störningar är det viktigt med robusta energiförsörjningssystem för 

sjukhus. Att ett system är robust innebär att det kan klara av den nödvändiga försörjningen 

trots att det uppstår störningar i systemet. (Krisberedskapsmyndigheten, 2008).  

Idag köper Akademiska sjukhuset fjärrkyla från Vattenfall samt nyttjar egna kylmaskiner för 

att tillgodose sitt kylbehov (Nystrand, personlig kommunikation 2017). Detta gör att man 

endast har leverans från två olika källor och blir beroende av dessa. En källa räcker inte till för 

att täcka hela kylbehovet. För att öka robustheten vore det därför önskvärt med fler källor till 

kyla. Genom fler källor till kyla skulle robustheten i systemet öka, Landstingsservice skulle 

bli mer självförsörjande och dessutom påverkas mindre av eventuella prisförändringar på 

fjärrkylan. 
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2.2 Snökyla 

Att lagra snö och is är och använda det för kylningen är en gammal teknik som har använts i 

flera tusen år. När kylskåpet gjorde sitt intåg under 1900-talet föll dock tekniken i glömska. I 

takt med att energikostnaderna blivit allt högre har dock intresset ökat för att återigen använda 

snö och is för att kyla. Forskningen på snölager har tagit fart och både Sverige och Japan har 

tagit fram snölagringtekniker (Nordell, 2015). Den första storskaliga snökylanläggningen som 

byggdes finns i Sundsvall där den förser stadens sjukhus med kyla. I Japan finns runt 200 

storskaliga snökylanläggningar med olika utformning som förser bland annat flygplaster, 

hotell och serverhallar med kyla som alla har byggts under 2000-talet. 2015 byggdes det en 

snökylanläggning i anslutning till Oslos flygplats (Lindberg, Bergman, & Lundström, 

personlig kommunikation 2017).  

Det finns tre huvudsakliga slags snölager: den där snön är förvarad i en isolerad byggnad, den 

där snön är förvarad i en isolerad grop och den där snön ligger under marken. I lagren kan 

köldbärare i form av luft, vatten eller snö användas (Nordell, 2015). Man kan antingen ha ett 

öppet system där köldbäraren och snön möter varandra eller ett slutet system där köldbäraren 

är avskild från snön. För- och nackdelar med de olika systemen ses i Tabell 1 (Skogsberg, 

2005), där inga fördelar för ett slutet system finns angivna. Enligt Skogsberg (personlig 

kommunikation 2017) finns inga direkta fördelar med att ha ett slutet system. I det befintliga 

systemet i Sundsvall är snön förvarad i en isolerad grop, där vatten används som köldbärare i 

ett öppet system (Nordell, 2015). Eftersom snökylanläggningen i Sundsvall har varit den 

storskaliga anläggning som det funnits information kring har arbetet begränsats till samma 

slags design som där och andra slags utformningar kommer inte att studeras närmare i denna 

rapport.  

Tabell 1. För- och nackdelar med öppna och slutna snökylsystem. 

Systemtyp Fördel Nackdel 

Öppet system Större kylöverföringskapacitet Isolering nödvändig 

Slutet system  Dyrare 

 

Ett snölager bestående av en isolerad grop bygger på att köldbäraren, som i detta fall är 

vatten, kyls ned av snön i lagret. Eftersom vattnet är varmare än snön transporteras värmen 

från vattnet till snön vilket ger upphov till att vattnet får en lägre temperatur och att snön i 

lagret smälter. Det nedkylda vattnet pumpas sedan vidare till en last för att täcka ett kylbehov 

hos denna. Efter att vattnet används för att kyla så kan det antingen återcirkuleras till snön där 

det åter kyls ner av snön eller så kan det lämna systemet (Skogsberg, 2005).  

I ett snölager bestående av en isolerad grop är snöhögens mantelyta exponerad till den 

omgivande luften. Kyleffektens storlek kan varieras genom att variera hur snabbt vattnet 

cirkuleras i systemet. För att minimera avsmältningen av snön på grund av en varmare luft 

och regn används ett isolerande lager på snöhögen (Skogsberg, 2005). 
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En fördel med att använda snö för att utvinna kyla är den stora skillnaden mellan snöns latenta 

värme och dess sensibla värme (Näslund, 2000). Värmen som går åt när snö smälter kallas 

latent värme och har ett högt värde på 333 kJ/kg. Den sensibla värmen, det vill säga den 

värme som leder till en temperaturökning av vattnet, är betydligt lägre och ligger på 4,19 

kJ/kg, K (Nordling & Österman, 2006). Eftersom den latenta värmen är 79 gånger större än 

den sensibla värmen så gör det att det krävs 1 kg vatten med 79°C alternativt 79 kg vatten 

med 1°C för att smälta 1 kg snö. Detta gör att mycket vatten kan kylas ned med hjälp av snön 

samtidigt som snömängden endast minskas lite. En annan fördel med att använda snö för att 

utvinna kyla är att temperaturen i snölagret hålls på konstant 0°C, eftersom värme från 

smältvattnet i första hand går till fasövergång och i andra hand till temperaturhöjning 

(Näslund, 2000). 

När snömängden i lagret minskar till följd av att kylbehovet täcks kallas det för forcerad 

smältning. När snön smälter på grund av förluster till omgivningen så kallas det naturlig 

smältning. Den naturliga avsmältningen är indelad i marksmältning, regnsmältning och 

ytsmältning. Marksmältningen uppstår eftersom marken kring lagret är varmare än 0°C. 

Regnsmältningen sker eftersom regnet som faller på snöhögen har en högre temperatur än 

den. På grund av lufttemperaturer varmare än 0°C, solinstrålning och vind uppstår 

ytsmältningen (Skogsberg, 2005). Figur 1 visar hur värmeflödena går för snökyla. 

 

Figur 1. Värmeflödena för snökyla, där blå färg betecknar kallt vatten och rött varmt vatten. 

 

2.3 Snöröjning i Uppsala 

I Sverige faller det varje vinter snö som måste skottas undan för att vägar och cykelbanor ska 

kunna utnyttjas. Behovet av snöröjning är störst då det snöar intensivt och då gäller det att få 

undan snön så fort som möjligt. Uppsala kommun ansvarar för snöröjningen i Uppsala stad 

samt Storvreta och Lindbacken. Kommunen avlägsnar snö från gator, cykelbanor och en del 

fastigheter så som skolor (Röjdeby & Rönnberg, personlig kommunikation 2017). På större 

vägar mellan orterna är det Trafikverket som ansvarar för snöröjningen (Uppsala Kommun, 

2016). Det första steget i snöröjningen är att avlägsna snön från vägen eller platsen. Snön 

läggs då i vägkanten eller i vallar som byggs upp. När det blir för trångt och svårframkomligt 
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plockas den avlägsnade snön upp och körs till en av stadens snödeponier. Om snön behöver 

köras till deponi beror på snömängd men också på hur bred gatan är och om det finns 

utrymme för att lämna kvar snön längs med den skottade ytan. När/Om snön ska köras till en 

deponi är en bedömningsfråga och kan variera från plats till plats (Röjdeby & Rönnberg, 

personlig kommunikation 2017). 

 

Förutom att avlägsna snö så utför kommunen även halkbekämpning. På gatorna används 

kubiserad bergskross, små mängder sand samt koksalt, natriumklorid (NaCl). För 

cykelbanorna genomförs år 2017 test med en sorts salt som är en blandning av NaCl och 

kalciumklorid (CaCl2). Det nya saltet är dyrare men ska ha fördelar som att binda damm och 

att det har en upptorkande effekt vilket minskar fuktigheten på cykelbanorna (Röjdeby & 

Rönnberg, personlig kommunikation 2017).  

 

Antalet snödeponier som kommunen använder sig av varierar mellan snösäsongerna. En 

snösäsong går från 1:a oktober till och med 30:e september året därpå. Säsongen 2016/2017 

använde Uppsala kommun två deponier där snön lades efter att den forslats bort från vägarna. 

Förutom kommunen så lägger även andra aktörer så som privata fastighetsägare snö på 

deponierna. Det finns dock ingen uppgift om hur stora mängderna från de övriga aktörerna är. 

Idag är det gratis att lägga snö på deponierna. När snön väl lagts på deponin sker ingen 

behandling av den utan smältvattnet går direkt till dikena i närheten (Röjdeby & Rönnberg, 

personlig kommunikation 2017). 

 

Från och med snösäsongen 2010/2011 har snömängderna på snödeponierna i Uppsala mätts. 

Snömängderna för de olika säsongerna kan ses i Tabell 2 ((Bjerking, 2017), (Bjerking, 2015), 

(Bjerking, 2013), (Bjerking, 2012), (Bjerking, 2011) ). Värt att notera är att snömängderna 

varierar kraftigt mellan de olika snösäsongerna. 

Tabell 2. Snömängderna på Uppsalas snödeponier under de senaste säsongerna. 

Snösäsong Totala snömängder [m
3
] Betecknat som 

2010/2011 287 476 Snörik 

2011/2012 550 Snöfattig 

2012/2013 350 000 Snörik 

2013/2014 Information saknas  

2014/2015 58 500 Normalsäsong 

2015/2016 2 000 Snöfattig 

 

Av de fem säsongerna som uppmätts betecknas två av dem som snörika, två som snöfattiga 

och en som normal. 

Städernas snö blir förorenad på grund av nederbörd eftersom föroreningar fäster vid 

snöflingorna redan vid transporten genom luften, utsläpp från trafiken och ämnen som tillsätts 

vid snö för att minska risken för halka (Viklander, 1997). Idag finns inga klara riktlinjer för 

hur snöhanteringen och smältvattenreningen i Sverige ska skötas. Det finns dock riktlinjer 
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utformade för vattenhantering och vattenutsläpp till omgivningen, men det är svårt att 

inkludera snö i dessa. Detta dels för att ackumulering av förorenade ämnen sker annorlunda i 

snö än i vatten men också för att snön tillsätts NaCl och ibland även andra ämnen så som 

CaCl2 och magnesiumklorid (MgCl2) för att minska risken för halka på vägarna (Reinosdotter, 

2007). Förutom saltet har även olika metaller i snö påverkan på sin omgivning. Tabell 3 visar 

några ämnen som är vanligt förekommande i snö (Viklander, 1997) och vilken påverkan de 

har på sin omgivning när de förekommer i förhöjda halter (Ojala & Mellqvist, 2004) 

(Stockholms läns landsting, 2009). 

Tabell 3.  Några av de föroreningar som snö kan innehålla och hur förhöjda halter av dessa 

ämnen påverkar sin omgivning. 

Ämne Påverkan 

Natrium Negativ påverkan på vattenkvalitet, förändrar markstrukturen för vissa jordarter 

Klorid Negativ påverkan på vattenkvalitet, förändrar markstrukturen för vissa jordarter 

Koppar Speciellt giftig för vattenlevande djur och växter 

Zink Speciellt giftig för vattenlevande djur och växter 

Nickel Giftig för djur och växter, cancerogen 

Kadmium Giftig för vattenlevande växter 

Bly Giftig för människor och djur 

Krom Giftig för människor och djur, cancerogen 

Olja Giftig för vattenlevande djur och växter 

PAH Giftig för djur, cancerogen 

  

Snöröjningen kostar pengar men är även ett problem för den plats där snön läggs eftersom den 

innehåller mycket föroreningar som kan påverka såväl människor som djur, växter och 

vattenkvalitet negativt. Genom att istället ta till vara på snön och lägga den i ett lager skulle 

snön kunna utnyttjas för kyla. Det skulle göra att en annan kylkälla kan ersättas och pengar 

kan sparas. Samtidigt skulle snön kunna renas vilket gör att den negativa påverkan på 

omgivningen skulle reduceras (Nordell, 2015). 

Reinosdotter (2007) ger ett förslag till snöhantering som är beroende av den genomsnittliga 

trafikintensiteten eftersom det påverkar föroreningshalten i snön. Förslagen har delats in i fyra 

grupper: <5 000 fordon/dag, 5 000-10 000 fordon/dag, 10 000-20 000 fordon/dag och >20 000 

fordon/dag. I Uppsala är det flera av vägarna som har en trafikintensitet på mer än 10 000 

fordon/dag, och några av dem överstiger dessutom 20 000 fordon/dag (Trafikverket, 2016). 

För de båda trafikintensiteterna rekommenderas att stadens snö borde samlas in till en central 

plats med landbaserat lager, samt att smältvattnet inte borde ledas ut direkt till recipienten, det 

vill säga omgivningen som påverkas av snön, utan att renas först (Reinosdotter, 2007).  
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2.4 Snökanoner 

Vid konstsnöframställningen finfördelas vatten till små droppar och sprids med hjälp av 

tryckluft. För att vattendropparna ska kunna frysa till en snökristall på den korta vägen till 

marken krävs det att de är underkylda. Det sker genom förångning av en liten del av 

vattendroppen till den omgivande luften. Hur väl snötillverkningen fungerar beror 

huvudsakligen på våttemperaturen som är en sammanvägning av torrtemperaturen(den 

vanliga temperaturen som mäts) och den relativa fuktigheten. Ju kallare och torrare luften är 

desto bättre fungerar snötillverkningen (Wechsler, 2014). Tidigare har temperaturer så låga 

som -10°C krävts för att tillverka snö. Men till följd av utvecklingen av effektivare 

snökanoner och användning av tillsatser vid snötillverkningen kan konstsnö nu tillverkas vid 

temperaturer upp emot 0°C (Bergqvist, 2009).  

Tillverkningen av konstsnö fungerar ungefär som det naturliga snöfallet, bara att det sker i ett 

högre tempo (Wechsler, 2014). För att tillverka snö behövs tillförsel av vatten och el. Elen 

behövs bland annat för att driva vattenpump, fläktar och kompressorer (Rogstam & Dahlberg, 

2011). Det finns två huvudsakliga snökanonstyper: fläktkanoner och lansar. Fläktkanonerna 

sprider den tillverkade snön horisontellt, medan lansar är höga torn och snön faller ner från 

tornet (Eriksson, 2015). Fläktkanoner klarar generellt av att producera snö vid något varmare 

temperatur än vad lansarna gör (Johansson, 1999), medan lansarna är billigare att köpa 

(Eriksson, 2015).  

2.5 Snökylanläggningen i Sundsvall 

Sundsvalls sjukhus är det största sjukhuset i Västernorrlands landsting med lokalyta på drygt 

200 000 m
2
. På sjukhuset används både processkyla och komfortkyla, vilket gör att det finns 

ett kylbehov året om. På ett år används ungefär 3 GWh kyla där maxeffekten ligger på runt 

2,5 MW. Tidigare användes kylmaskiner, som använde köldmediumet freon R11 som 

köldmedium, för att förse sjukhuset med kyla. År 2000 skulle Västernorrlands landsting 

ersätta kylmaskinerna och då byggdes snökylanläggningen i närheten av sjukhuset på en plats 

där det tidigare funnits en snödeponi (Lindberg m.fl., personlig kommunikation 2017). 

Till en början rymde anläggningen 40 000 m
3
 snö. Men för att få plats med mer snö och 

minska driftkostnaderna byggdes anläggningen om år 2008. Genom att höja kanterna på lagret 

kom det att rymma 70 000 m
3
 snö istället. Själva lagret är ungefär 1 ha stort men det 

inhägnade området innehållande snölager, pumphus och plats för lastbilarna att tömma snö är 

runt 2 ha stort (Lindberg m.fl., personlig kommunikation 2017). Kostnaden för den 

ursprungliga byggnationen på 40 000 m
3
 var drygt 14 miljoner kronor. Ombyggnationen till 

70 000 m
3
 kostade ytterligare drygt 14 miljoner kronor (Lindberg, personlig kommunikation 

2017a). Både den ursprungliga byggnationen och ombyggnaden delfinansierades med hjälp av 

Naturvårdsverkets investeringsprogram (Lindberg m.fl., personlig kommunikation 2017).  

Idag kostar det 20-30 öre/kWh för snökylan. Räknas 5 % ränta och en avskrivningstid på 30 

år med så blir kostnaden 75-80 öre/kWh (Lindberg m.fl., personlig kommunikation 2017). 



9 

 

Avskrivningen betyder att den totala investeringskostnaden för snökylanläggningen fördelas 

över den förväntade livslängden och antalet producerade kWh kyla under dessa år (E-

conomic, u.å.). De första tre åren som anläggningen var i drift var varierade förlusterna 

mellan 49,6 % och 57,4 % (Skogsberg, 2005). 

Snölagret består av en isolerad grop med en vattentät asfaltsyta. Under ytan finns lager med 5 

dm grus, 1 dm isolering och 8 dm sand, se Figur 4. Lagret har en svag lutning för att få vattnet 

att flyta mot kortsidan av bassängen där pumphuset är placerat (Skogsberg, 2005). Snöhögen 

täcks med ett 2 dm tjockt isolerande flislager som vanligtvis läggs på i slutet av mars. Ungefär 

¼ av flisen byts ut årligen eftersom den med tiden bryts ner och blir smutsig. Flisen som byts 

ut skickas till en skidbacke där den används som fyllnadsmaterial. Kostnaden för flisen är hög 

och man skulle vilja minska denna genom att hitta ett annat isoleringsmaterial (Lindberg 

m.fl., personlig kommunikation 2017). 

Det kalla smältvattnet i lagret leds in till pumphuset via plaströr med dimensionerna 250 mm 

och passerar grovfilter samt grus- och oljeavskiljare. Grovfiltret avskiljer större föremål som 

exempelvis cyklar och flaskor. Sedan når smältvattnet pumparna. De två pumparna har olika 

kapacitet på 35 respektive 50 l/s. Vattnet pumpas sedan till sjukhusbyggnaden där det når ett 

finfilter och sedan värmeväxlarna. Finfiltret backspolas automatiskt dagligen. De två 

värmeväxlarna har effekter på 1 respektive 2 MW (Lindberg m.fl., personlig kommunikation 

2017).  

Man har dubbla pumpar och värmeväxlare i systemet dels för redundans men också för att 

kunna optimera driften. Värmeväxlarna rengörs på plats med kemikalier två gånger per 

säsong för att undvika reducerade flöden och effekter. Vattnet som når värmeväxlaren har en 

temperatur på ungefär 2°C och i växlaren höjs den med ungefär 5°C. Vattnet återcirkuleras 

sedan till snöhögen där inflödet styrs med hjälp av ventiler för att få smältvattnet att ta olika 

vägar genom av snöhögen. Detta görs för att undvika ojämn smältning. Vattnet släpps in i 

pumphusets motsatta ände för att vägen till pumphuset ska vara så lång som möjligt. Detta gör 

att avsmältningen och verkningsgraden bättre. Om snön smälter ojämnt gör det att den 

isolerande flisen faller av snöhögen (Lindberg m.fl., personlig kommunikation 2017). 

Strukturen för snökylsystemet i Sundsvall kan ses i Figur 2.  
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Figur 2. Uppbyggnaden av snökylsystemet i Sundsvall. Hämtad 2017-01-30 från 

http://www.snowpower.se/sundsvalls-kylanlaggning.asp. Publiceras med tillåtelse av Kjell 

Skogsberg. 

För att hålla en bra vattennivå i snölagret tappas ibland en del av det renade smältvattnet ut i 

en närbelägen bäck där det leds vidare till en sedimentationsdamm. Från snökylanläggningen 

får högst 10 l/s släppas ut och det sitter en flödesmätare vid utloppet för att mäta den totala 

utläppta vattenmängden från snökylanläggningen. Vattenprover tas vid snökylanläggningens 

utlopp, vid utloppet av sedimentationsdammen men även i sedimentationsdammen.  

Sedimentprov och referensprov tas också. De olika proverna som tas kan ses i Tabell 4 

(Ericsson, 2008). 

Tabell 4. De olika provtagningarna som utförs på snökylanläggningen i Sundsvall. 

Tidpunkt för 

provtagning 

Plats för 

provtagning 

Typ av 

provtagning 

Analysomfattning 

Februari-

mars 

I dammen Vattenprov Totalfosfor 

Februari-

mars 

I dammen Sedimentprov Torrsubstans, glödrest, totalfosfor, 

totalkväve, bly, kadmium, koppar, 

krom, kvicksilver, nickel, zink, 

oljeindex, fenoler, TOC. 

Juni-juli Utlopp 

snökylanläggning, 

utlopp damm 

Vattenprov COD-Mn, totalfosfor, totalkväve, 

bly, kadmium, koppar, krom, 

nickel, zink, klorid. 

September Utlopp 

snökylanläggning, 

utlopp damm 

Vattenprov COD-Mn, totalfosfor, totalkväve, 

bly, kadmium, koppar, krom, 

nickel, zink, klorid. 

September Utanför området Referensprov COD-Mn, totalfosfor, totalkväve, 

bly, kadmium, koppar, krom, 

nickel, zink, klorid. 

 

http://www.snowpower.se/sundsvalls-kylanlaggning.asp
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Proverna som togs säsongen 2014/2015 jämfördes med Naturvårdverkets bedömningsgrunder 

för miljökvalitet i sjöar och vattendrag och Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar 

och vattendrag. Samtliga uppmätta värden kategoriserades på en skala 1-5 för att värdera 

snökylanläggningens påverkan på omgivande vatten där 5 är de högsta halterna av ämnena. 

Vad som noterades vid mätningarna var att kaliumpermangant (COD-Mn) hade höga halter 

både i vattenproverna (5 på skalan) och i referensprovet (4 på skalan) vilket indikerar att det 

naturligt förekommer höga halter i omgivningen. Andra ämnen som klassades som 4 eller 5 

på skalan var totalkvävehalt, totalfosforhalt och koppar. Värt att notera är även att 

metallhalterna generellt sett reducerades efter att vattnet flutit igenom 

sedimentationsdammen. Under säsongen 2014/2015 samlades dessutom 8 m
3
 olja in (Norrbin, 

2016).  

Sammantaget anses snökylanläggningen påverka omgivande vatten lite och den påverkan som 

sker bedöms vara godtagbar (Norrbin, 2016).  Detta tillsammans med att miljöriskerna inte 

bedöms vara stora samt att ren kanonsnö används har lett till att omfattningen av 

provtagningen minskats till år 2017 (Henriksson, personlig kommunikation 2017).  

Under vintern används frikyla för att tillgodose sjukhusets kylbehov. På våren när det blir runt 

7°C brukar det inte räcka till och snökylanläggningen körs då igång. Snökylan används under 

våren, sommaren och hösten. Vid extra varma dagar då sjukhuset behöver hög kyleffekt krävs 

det dessutom att kylmaskiner används för att kunna täcka hela kylbehovet. Snökylan täcker 

1,5-2 GWh av sjukhuset årliga kylbehov på ungefär 3 GWh och är väldigt driftsäker.  

Effekten på anläggningen begränsas idag av rören (Lindberg m.fl., personlig kommunikation 

2017).  

Precis som i Uppsala så halkbekämpar man med grus och salt i Sundsvall. Snön som tippas i 

snölagret kommer från två åkeriföretag som främst kör snö från parkeringsplatser. Denna snö 

innehåller en hel del grus men högt saltinnehåll har inte noterats. På anläggningen tar man ut 

en avgift på 150 kr/snölass för den snö som läggs i snölagret, vilket genererar en inkomst från 

snön. En lastbil brukar ha 15-20 m
3
 med snö/lass. Snön tippar lastbilarna intill snölagret och 

sedan kör en pistmaskin ner snön i lagret (Lindberg m.fl., personlig kommunikation 2017). 

När all snö i lagret har smält brukar man sedan fortsätta köra anläggningen ett tag till med det 

kalla smältvattnet. När vattnet sedan är uppvärmt tömmer man ut vattnet ur lagret med hjälp 

av en pump. Sedan tas det sediment som ansamlats på lagrets botten bort, lagret städas och 

görs sedan redo för nästa snösäsong. Ibland har lagret fyllts med vatten efter städningen som 

kyls av under natten och använt det som frikyla innan snön inför nästa säsong har börjat 

samlas in (Lindberg m.fl., personlig kommunikation 2017). 

Snökanoner används för att öka snövolymen i lagret i Sundsvall så att snön ska räcka en större 

del av året. Andelen konstsnö av den totala snömängden i lagret varierar mellan 10 % och 20 

%. Det finns ingen speciell strategi för när snökanonerna körs utan brukar vara vid 

gynnsamma förhållanden och om snömängderna i lagret är små för tiden på året. 

Snökanonerna används även under nätterna. Idag används två stycken fläktkanoner för 

snötillverkning. Tidigare har lanskanoner testats men de har inte kunnat sprida snön lika bra 

som fläktkanonerna vilket gör att fläktkanoner nu används uteslutande. När snökanonerna 
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först användes köptes vatten vilket blev för dyrt. Nu har Sundsvalls sjukhus istället borrat 

egna hål som vatten tas ifrån och kostnaden för konstsnön reducerades. Konstsnön har 

fördelen att den är betydligt renare än natursnön i lagret som innehåller mycket grus och 

smuts. Detta tillsammans med den låga kostnaden för att producera konstsnö gör att man 

gärna använder sig av konstsnö. Nyckeltal för konstsnöproduktionen för perioden 1 december 

2016 till 22 mars 2017 kan ses i Tabell 5 (Lindberg m.fl., personlig kommunikation 2017). 

Med 10 800 m
3
 utgör snöproduktionen knappt 11 % av snölagrets totala volym. 

Tabell 5. Nyckeltal för konstsnöproduktionen av de två snökanonerna i Sundsvall perioden 

2016-12-01 till 2017-03-22. 

Typ av nyckeltal Värde 

Total produktionstid 199 h 

Total energiförbrukning 5 540 kWh 

Totalt vattenflöde 4 780 m
3 

Total snöproduktion 10 800 m
3 

Medelvärde vattenflöde 24 m
3
/h 

Medelvärde snöproduktion 54 m
3
/h 

Energiförbrukning per volymsenhet snö 0,5 kWh/m
3 
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3 Metod  

Simuleringar av en snökylanläggning genomförts i Excel. Genom simuleringarna har 

storleken på snökylanläggningen och hur stor del av Akademiska sjukhusets kylbehov som 

kan täckas med hjälp av anläggningen beräknats. Anläggningen har antagits bestå av samma 

komponenter som snökylanläggningen i Sundsvall.  

För att få fram nödvändig indata till modellen för simuleringarna har kyl- och effektbehov 

hämtats från Vattenfall. Temperatur och nederbördsmängd har kommit från SMHI och 

snömängder på Uppsalas deponier från företaget Bjerking. 

Eftersom snövolymerna på deponierna varierar kraftigt mellan snösäsongerna simulerades tre 

olika scenarier: en normal säsong, en snörik säsong och en snöfattig säsong. Scenarierna 

baserades på snösäsonger i Uppsala som definierats som snörik, normal och snöfattig säsong 

och samtlig indata hämtades från dessa säsonger. De simulerade scenarierna kan ses i Tabell 

6. 

Tabell 6. De olika scenarierna som simulerades. 

Scenario Säsong för data 

Snörik säsong 2012/2013 

Normal säsong 2014/2015 

Snöfattig säsong 2015/2016 

 

Placering av snökylanläggningen diskuterades med Uppsala kommun för att komma fram till 

ett förslag på lämplig placering av en anläggning. För den aktuella platsen undersöktes de 

geologiska förutsättningarna ytligt.  

När det gäller innehållet i Uppsalas snö har Bjerking kontaktats för uppgifter kring detta. För 

att rena smältvattnet har utformningen av Sundsvalls snökylanläggnings reningssteg studerats, 

samt att Uppsala Vatten har kontaktats för att undersöka de lokala förutsättningarna för 

smältvattenrening i Uppsala.  

Kostnadsuppskattningen har främst byggt på kostnadsuppgifter från anläggningen i Sundsvall 

och då skalats om i förhållande till den simulerade anläggningens storlek. För vissa av 

kostnaderna har detta inte varit möjligt och i dessa fall har leverantörer av de olika 

komponenterna kontaktats för prisuppgifter.  

De simuleringar som genomförts ses i Tabell 7. 
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Tabell 7. Simuleringarna som genomförts. 

Simulering Scenario Syfte 

Variation av snömängder Normalscenariot Dimensionera anläggningens 

storlek 

Snösäsongens snömängder Snörikt, normalt och 

snöfattigt scenario 

Bestämma hur stor del av 

kylbehovet som kan täckas med 

natursnö 

 Snösäsongens snömängder 

samt snökanonsproduktion 

Normalt och snöfattigt 

scenario 

Bestämma hur stor del av 

kylbehovet som kan täckas med 

natursnö och konstsnö 

 

3.1 Datainsamling och bearbetning 

Data samlades in från olika snösäsonger för de tre olika simulerade scenarierna. Den senaste 

gången respektive snösäsongsklassning förekommit har använts som snösäsong i 

simuleringarna. Vilken snösäsong som indata kom ifrån i de olika scenarierna kan ses i Tabell 

6. Dygnsmedeltemperatur, dygnsnederbörd samt fjärrkylaförbrukning samlades in på 

dygnsbasis, medan snömängderna som deponerades samlades in årsvis.   

Dygnsmedeltemperaturen och nederbördsmängden hämtades från SMHIs öppna data. 

Mätvärdena för temperaturen kom från stationen Uppsala flygplats och för nederbörden kom 

de från stationen Uppsala. 

För att kunna beräkna kylbehovet för Akademiska sjukhuset användes data från dess 

fjärrkylaleverantör Vattenfall där förbrukad mängd fjärrkyla finns att tillgå. Fjärrkylan tas ut i 

nio olika punkter på sjukhusområdet. För sex av uttagspunkterna fanns data tillgängligt från 

2010 fram till och med 2016, två av dem för perioden 2013-2016 och den sista för 2015-2016. 

Att datamängden skiljer sig åt för de olika uttagspunkterna beror på att vissa delar av 

sjukhuset försetts med fjärrkyla senare än de delarna med fullständig data från 2010.  

Fjärrkylbehovet adderades för de olika punkterna för att få hela sjukhusets kylbehov. Detta 

gjordes för alla tre scenarierna. Några av värdena saknades för säsongerna 2014/2015 och 

2015/2016 på grund av fel i Vattenfalls data. För 2014/2015 var det 6,6 % av värdena som 

saknades och för 2015/2016 var det 3,5 %. I dessa fall tilldelades dessa punkter medelvärdet 

av värdena på dagen innan och dagen efter det aktuella datumet. För säsongen 2012/2013 

fanns några avvikande värden som tilldelades nya värden på samma sätt som när värdena 

saknades för de andra säsongerna. Dessa värden uppgick till 3,3 % av det totala antalet värden 

under snösäsongen.  

Kyleffektbehovet bestämdes med hjälp data från Vattenfall där dygnsmedeleffekten fanns. 

Precis som för kylbehovet summerades värdena för de nio uttagspunkterna för de tre olika 

scenarierna. Vissa av värdena saknades även för effektdata under säsongerna 2014/2015 och 

2015/2016. Andelen värden som saknades var som ovan: 6,6 % för 2014/2015 och 3,5 % för 

2015/2016. Dessa datum tilldelades värden på samma sätt som för saknade fjärrkyldata. För 
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säsongen 2012/2013 fanns några avvikande värden som tilldelades nya värden på samma sätt 

som när värdena saknades för de andra säsongerna. Dessa värden uppgick till 3,6 % av det 

totala antalet värden under snösäsongen. Datamängden skiljde sig åt på samma sätt som för 

kylbehovet med att tre uttagspunkter börjat användas vid senare tidpunkt.  

3.2 Simulering 

I Excel skapades en modell för att kunna beräkna hur stor snökylanläggningen som skulle 

behövas samt att beräkna hur långt på året snön som samlades ihop under vintern räcker till 

att förse sjukhuset med kyla. Modellen baserades på ekvationerna från kapitlet Using ice and 

snow in thermal energy storage systems i boken Advances in Thermal Energy Storage 

Systems: Methods and Applications (Nordell, 2015).  

Det antogs att snön skulle ersätta energin från fjärrkyla. Därför användes den del av 

sjukhusets kylbehov som tillgodosetts med fjärrkyla som det kylbehov som man i 

simuleringen vill täcka med snökyla. Det antogs att snön skulle ersätta fjärrkylan upp till en 

viss effekt som begränsades av pumparna och värmeväxlarna. Överstegs denna effekt antogs 

att kylmaskiner och fjärrkyla användes för att tillgodose hela kylbehovet.  

Modellen börjar med ett tomt lager och de dagar som det snöar ökar snövolymen i lagret. 

Volymen i snölagret ökar även de dagar då snökanoner tillverkar konstsnö. Vidare beräknas 

hur mycket snö som krävs för att täcka kylbehovet samt mängden snö som smälter på grund 

av förluster den aktuella dagen. Dessa snömängder subtraheras från snölagervolymen och den 

resulterande snövolymen blir påföljande dags initiala snölagervolym. Proceduren upprepades 

för samtliga dagar under den aktuella snösäsongen. En schematisk bild över simuleringarna 

kan ses i Figur 3. Där är även de ekvationer som används för att beräkna snövolymerna 

inskrivna. 
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Figur 3. Uppbyggnaden för simuleringarna. 

Eftersom Uppsala kommun inte har några speciella riktlinjer för när snö körs till deponierna 

antogs att snö fylldes på i snölagret de dagar då dygnsmedeltemperaturen var <0°C och 

nederbörden var >1mm. En tumregel är att 1 mm nederbörd motsvarar 1 cm snö. Dock är det 

så att 1 mm nederbörd motsvarar olika djup snö beroende på utomhustemperatur. Ju kallare 

temperatur desto större snödjup. Vid -20°C och 80 % luftfuktighet motsvarar 1 mm nederbörd 

6,4 cm snö (SMHI, 2017). I modellen tas dock ingen hänsyn till hur snödjupet varierar med 

utomhustemperatur.  

Den totala insamlade snövolymen fördelades procentuellt över de dagar då ovanstående 

kriterier var uppfyllda. Snökanonerna antogs tillverka snö de dagar då utomhustemperaturen 

var -2°C eller lägre. Det antogs att snökanonerna var i drift hela tiden då ovan nämnda 

kriterier var uppfyllda, det vill säga 24 timmar. Eftersom mängden tillverkad snö varierar med 

temperatur har olika värden för konstsnöproduktionen använts beroende på 

utomhustemperatur. Hur värdena har varierats kan ses i Tabell 8. Värdena kommer från Areco 
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Supersnow som är en fläktkanon. Antaget är att vattentillförseln till kanonen har en 

temperatur på 1°C och att luftfuktigheten är 80 % (Johansson, 1999). Fläktkanoner bör inte 

användas då det är kallare än -30°C utomhus (Skogsberg, 2005) och därför har detta satts som 

en nedre gräns för snöproduktionen. 

Tabell 8. Hur den producerade snömängden för en fläktkanon varierar med 

utomhustemperatur då luftfuktigheten är 80 % och det tillförda vattnet är 1°C. 

Temperaturintervall [°C] Producerad mängd snö [m
3
/h] 

-2 till -4 30 

-4 till -6 55 

-6 till -8 75 

-8 till -10 85 

-10 till -12 90 

-12 till -14 95 

-14 till -30 100 

 

Snövolymen [m
3
] som krävdes för att tillgodose sjukhusets kylbehov beräknades enligt 

Ekvation 1. 

𝑉𝑘𝑦𝑙𝑎 =
𝑄

(ℎ𝑓,𝑠+ℎ𝑖,𝑠·𝛥𝑡𝑣𝑣𝑥)·𝜌𝑠
   (1) 

Där Vkyla motsvarar snövolymen nödvändig för att täcka kylbehovet på Akademiska sjukhuset 

[m
3
],Q är Akademiska sjukhusets kylbehov [kJ], hf,s är smältentalpi för snö [kJ/kg], hi,s är den 

specifika entalpin snö [kJ/kg,K], Δtvvx är temperaturskillnaden mellan inkommande och 

utgående smältvattnet i värmeväxlaren [K] och ρs är densiteten för snö [kg/m
3
]. 

Temperaturskillnaden för värmeväxlarna för fjärrkylan som förser sjukhuset med kyla idag 

varierar mellan 7°C och 9°C över året (Nystrand, personlig kommunikation 2017). Δtvvx i 

simuleringarna har därför antagits ligga på 8°C under hela året. I beräkningarna genomförda 

av Nordell (2015) var snödensiteten 650 kg/m
3
. Samma värde har använts i simuleringarna av 

denna snökylanläggning. 

Förutom att tillgodose kylbehovet uppstår dagligen förluster i snölagret. Dessa förluster har 

antagits bestå av tre delar: förluster på grund av regn som är varmare än snöhögen, förluster 

på grund av att marken är varmare än i snölagret och förluster orsakade av att luften är 

varmare än snöhögen. Samtliga förluster har beräknats som volymer smält snö [m
3
]. 

Förlusterna på grund av regn har antagits ske de dagar då dygnsmedeltemperaturen varit >0°C 

och dygnsnederbörden >0 mm. Regnförlusterna beräknades enligt Ekvation 2. 

𝑉𝑟𝑒𝑔𝑛 =
𝑛·𝐴𝑏𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛·ℎ𝑖,𝑣·𝜌𝑣·𝛥𝑡𝑠𝑛ö

ℎ𝑓,𝑠·𝜌𝑠
  (2) 

Där Vregn motsvarar snövolymen som smälter på grund av regn [m
3
], n är dygnsnederbörd 

[m], Abotten är bottenarea på lagret [m
2
], hi,v är den specifika entalpin för vatten [kJ/kg,K], ρv är 
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densiteten för vatten [kg/m
3
] och Δtsnö är temperaturskillnaden mellan 

dygnsmedeltemperaturen och snöhögstemperaturen [K]. 

Förlusterna till följd av att marken har en högre temperatur än 0°C beräknades enligt Ekvation 

3. Precis som i beräkningarna av Nordell (2001) så antogs marken ha samma temperatur som 

årsmedeltemperaturen för luften. Marken har därför antagits ha temperaturen 6°C (SMHI, 

2015) året om, vilket gör att förluster uppstår varje dag det finns snö i lagret. Botten i lagret 

består av fyra olika material där materialet närmast snön betecknas 1 och ju längre ner i 

lagerföljden desto högre nummer.  

𝑉𝑚𝑎𝑟𝑘 =
(𝑇1−𝑇4)·𝐴𝑏𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛·86 400

(
𝑑1
𝜆1

+
𝑑2
𝜆2

+
𝑑3
𝜆3

+
𝑑4
𝜆4

)·ℎ𝑓,𝑠·1000·𝜌𝑠

  (3) 

Där Vmark motsvarar snövolymen som smälter på grund av en varm mark [m
3
], Tn är 

temperaturen för lager 1 osv. [K], 86 400 är antalet sekunder på ett dygn [s], dn är tjockleken 

för material 1 osv. [m], λn är värmeledningsförmågan för de olika materialen [W/m,K] och 

1000 är en korrigeringsfaktor för att få enheten m
3
 på förlusterna [J/kJ]. Lagren i marken har 

antagits bestå av samma material som Sundsvalls anläggning med undantag för isoleringen 

som enligt Skogsberg (personlig kommunikation 2017) har haft liten betydelse för att minska 

förlusterna från anläggningen. Tjockleken på lagren har antagits vara samma som för 

anläggningen i Sundsvall det vill säga 0,1 m asfalt, 0,5 m grus och 0,8 m sand. Avståndet till i 

marken ner till grundvattennivån har antagits vara 0,4 m, se 4.5 Placering. 

Värmeledningsförmågorna har satts till 0,75 W/m, K för asfalt; 0,7 W/m, K för grus; 0,8 

W/m, K för sand och 1 W/m, K för lerjorden (”Thermal Conductivity of common Materials 

and Gases”, u.å.). Uppbyggnaden för de olika lagren kan ses i Figur 4. 

 

Figur 4. De olika lagren som ingick i simuleringen av markförlusterna. 
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Förlusterna orsakade av en varmare luft har antagits ske de dagar då medeldygnstemperaturen 

är >0°C och snö funnits i lagret. Eftersom flisen läggs på snöhögen först när all snö lagts i 

lagret har två olika ekvationer för beräkningar av luftförlusterna använts. Det har antagits att 

flisen lagts på 31:e mars. För perioden oktober-mars då ingen flis finns på snöhögen har 

luftförlusterna beräknats enligt Ekvation 4. För perioden april-september har flis täckt 

snöhögen och förlusterna har då beräknats enligt Ekvation 5. 

𝑉𝑙𝑢𝑓𝑡 =
𝛼𝑙𝑢𝑓𝑡·𝐴𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑙·𝛥𝑡𝑠𝑛ö·86 400

ℎ𝑓,𝑠·1000·𝜌𝑠
  (4) 

𝑉′𝑙𝑢𝑓𝑡 =
𝜆𝑓𝑙𝑖𝑠·𝐴𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑙·

𝛥𝑡𝑠𝑛ö
𝑑𝑓𝑙𝑖𝑠

·86 400

ℎ𝑓,𝑠·1000·𝜌𝑠
  (5) 

Där Vluft motsvarar snövolymen som smälter på grund av varm utomhustemperatur [m
3
] 

perioden oktober till mars, αluft är värmeövergångstalet för luft vid egenkonvektion [W/m
2
, K] 

Amantel är mantelarean för snölagret [m
2
], V'luft motsvarar snövolymen som smälter på grund 

av varm utomhustemperatur [m
3
] perioden april till september, λflis är värmeledningsförmågan 

för flis [W/m,K] och dflis är tjockleken på flislagret [m]. Mantelarean har antagits vara 0,11* 

Abotten initialt, se Dimensionering av snökylanläggningen, och sedan minska linjärt med 

snövolymen i snölagret. Värmeövergångstalet för luft vid egenkonvektion var 5 W/m
2
,K 

(Jernkontoret, u.å.). I beräkningarna genomförda av Skogsberg och Nordell (2001) var 

värmeledningsförmågan för flis 0,35 W/m, K. Samma värde har använts i simuleringarna av 

denna snökylanläggning. 

Volymen snö i snölagret beräknades sedan enligt Ekvation 6. 

𝑉 = 𝑉𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 − (𝑉𝑟𝑒𝑔𝑛 + 𝑉𝑚𝑎𝑟𝑘 + 𝑉𝑙𝑢𝑓𝑡 + 𝑉′𝑙𝑢𝑓𝑡) (6) 

Där V är snövolymen i lagret i slutet av dagen [m
3
]. 

Denna snövolym är sedan den snövolym som nästa dag har som initialt värde i lagret. Därtill 

adderas den snö som eventuellt faller under dagen och sedan subtraheras snövolym för att 

täcka kylbehovet samt förlusterna. Processen återupprepades tills snösäsongens samtliga 

dagar gått. 

De ingående värdena för simuleringarna kan ses i Bilaga A- Ingående värden simuleringar. 

3.3 Dimensionering av snökylanläggningen 

För att kunna uppskatta en lämplig storlek på snökylanläggningen varierades den totala 

snömängden under en normalsäsong. Den snömängden som gjorde att snön räckte 

snösäsongen ut dimensionerades anläggningen efter. Normalsäsongsscenariot valdes eftersom 

det hade störst kylbehov av de tre snösäsongerna, se Tabell 13, också för att den hade högst 

medeltemperatur. Medeltemperaturen för de tre snösäsongerna kan ses i Tabell 9 och är 

framräknade med hjälp av temperturindata till modellen. Normalsäsongen är de varmaste av 

de tre snösäsongerna. 
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Tabell 9. Medeltemperaturen för de olika snösäsongerna. 

Snösäsong Medeltemperatur [°C] 

2012/2013 5,7 

2014/2015 7,2 

2015/2016 7,0 

 

För att kunna avgöra den nödvändiga ytan för att rymma snöhögen approximerades snöhögen 

till en avklippt pyramid. Enligt Skogsberg (personlig kommunikation 2017) kan snöhögen 

liknas vid en avklippt pyramid.  Snöhögen kan ha en höjd på 10 m eftersom det vid högre 

snöhögar kan bli problem med stadens detaljplan (Eklund m.fl., 2011). Snöhögen i Sundsvall 

har en uppskattad sidolutning på 30°. Samma värde har använts för att dimensionera storleken 

av snökylanläggningen. Genom att variera sidolängden på pyramiden beräknades ytan som 

krävdes för att en 10 m hög pyramid med sidolutning 30° skulle rymma den nödvändiga 

snövolymen.  

För att undersöka för vilken maxeffekt snökylanläggningen skulle ha summerades effektdata 

för de nio uttagspunkterna för åren 2012-2016. Det undersöktes hur många dagar under 

femårsperioden som olika effekter togs ut i genomsnitt. Detta gjordes genom att räkna antalet 

dagar som minst en effekt med ett visst värde togs ut under femårsperioden och dela med 

antalet år. 

Dimensionering av anläggningens fjärrkylarör, pumpar och värmeväxlare gjordes utifrån 

snökylanläggningens maxeffekt. Det nödvändiga volymflödet vatten bestämdes även det 

utifrån snökylanläggningens maxeffekt och beräknades enligt Ekvation 7. 

�̇� =
𝑃𝑚𝑎𝑥

ℎ𝑖,𝑠·𝛥𝑡𝑣𝑣𝑥·𝜌𝑣
  (7) 

Där V̇ är volymflödet [m
3
/s], Pmax är maxeffekten för snökylanläggningen [W] och ρv är 

densiteten för vatten [kg/m
3
].  

För att hitta lämplig rördiameter på fjärrkylarören för att kunna möta volymflödet har 

dimensionerande flöde för olika diameter på fjärrvärmerör använts. Fjärrvärmerör har använts 

som riktlinjer då riktlinjer för fjärrkylarör inte kunnat hittas. Två olika modeller för att 

beräkna det dimensionerande flödet utifrån rördiametern fanns att tillgå. Den ena modellen 

bygger på att tryckförlusterna i rören är konstanta och uppgår till 100 Pa/m och den andra 

bygger på en rekommendation från Svensk fjärrvärme. Dimensionerande flöde samt 

volymflöde för båda modellerna kan ses i Tabell 10 (Fredriksen & Werner, 2014). 

Volymflödet som även det kan ses i Tabell 10 beräknades enligt Ekvation 8. 

Tabell 10. Dimensionerande flöden för olika rördimensioner. 

Dimension [mm] Dimensionerande flöde [m/s] Volymflöde [m
3
/s] 

200 1,2 alt 2,4 0,0377 alt 0,0754 

300 1,5 alt 2,5 0,106 alt 0,1768 

400 1,9 alt 2,7 0,239 alt 0,339 
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�̇� = 𝜋 · (
𝑑

2
)

2

· 𝑣  (8) 

Där d är fjärrkylarördiametern [m] och v är det dimensionerande flödet för den aktuella 

rördimensionen [m/s]. 

3.4 Kylproduktion 

För att kunna uppskatta hur stor del av kylbehovet som snökylan kan täcka så genomfördes 

simuleringar i Excel. Det antogs att Landstingsservice vill fortsätta använda sina kylmaskiner 

och att det är fjärrkylan som man vill minska användningen av. Sjukhusets 

fjärrkylförbrukning blev därför kylbehovet som var indata till simuleringsmodellen.  

Övriga indata var dygnsmedeltemperatur, dygnsnederbörd, snövolymer på Uppsalas 

snödeponier och effektbehovet för sjukhuset.   

Den normala säsongen baserades på snösäsongen 2014/2015, vilket innebar att all indata togs 

från denna tidsperiod. Den snöfattiga säsongen baserades på samma sätt på snösäsongen 

2015/2016. Den snörika säsongen baserades på indata från snösäsongen 2012/2013 förutom 

gällande snövolym. Snösäsongen 2012/2013 lades 350 000 m
3
 på deponierna, men eftersom 

det aktuella snölagret antas kunna lagra en snövolym på 150 000 m
3
, se Dimensionering av 

snökylanläggningen, så sattes snövolymen på scenariot till 150 000 m
3
. För de tre olika 

scenarierna genomfördes simuleringar då snö endast tillfördes i form av natursnö, samt då 

både natursnö och konstsnö producerad av snökanoner tillfördes snölagret. De simulerade 

scenarierna kan ses i Tabell 11. 

Tabell 11. De olika scenarierna som simulerades. 

Scenario Total snömängd [m
3
] Säsong för data 

Snörik säsong 150 000 2012/2013 

Normal säsong 58 500 2014/2015 

Snöfattig säsong 2 000 2015/2016 

 

Hur många snökanoner som skulle producera snö bestämdes efter hur länge den totala 

snömängden kunde tillgodose kylbehovet. Antalet snökanoner varierades och när 

natursnömängden och konstsnömängden tillsammans kunde täcka kylbehovet snösäsongen ut 

ansågs antalet snökanoner tillräckligt.   

För att kunna göra en jämförelse mellan den simulerade snökylanläggningen och Sundsvalls 

snökylanläggning gällande förluster jämfördes mantelyta per snövolym och bottenyta per 

snövolym för de båda anläggningarna. Detta eftersom luftförlusterna är påverkade av 

mantelytans storlek och regn- och markförluster beror på bottenytans storlek. Snöhögarna för 

de båda anläggningarna approximerades till avklippta pyramider och 

mantelytan/snöhögsvolym samt bottenytan/snöhögsvolym jämfördes mellan de båda 

anläggningarna.   
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3.5 Placering 

Vid val av placering av anläggningen är det önskvärt att minimera avståndet till sjukhuset för 

att minska rördragningskostnaden och förluster till den omgivande marken. En placering med 

goda förbindelser för att underlätta transporten av snön till anläggningen är även det önskvärt. 

I ett tidigare arbete som undersökte möjligheterna till en snökylanläggning i Uppsala kopplad 

till Vattenfalls befintliga fjärrkylanät pekades fyra lämpliga platser för placering av en 

snökylanläggning ut (Eklund m.fl., 2011). De fyra olika placeringarna studerades för att se om 

någon av dessa kunde vara aktuell för en snökylanläggning ansluten till Akademiska 

sjukhuset. Dessutom studerades kartor över Uppsala för att hitta andra obebyggda områden i 

närheten av sjukhuset skulle kunna lämpa sig för placering av snökylanläggningen. 

De olika förslagen som togs fram diskuterades med Uppsala kommun för att se vad som 

verkade som bäst plats för anläggningen. Avståndet mellan placeringen och sjukhuset, samt 

den tillgängliga ytan storlek uppskattades med hjälp av kartor.  De geologiska 

förutsättningarna för placeringen undersöktes ytligt genom att ta reda på marktyper och 

grundvattennivåer. 

3.6 Rening 

För att veta vilka föroreningar som snön som läggs i snölagret innehåller och vad som 

behöver renas kontaktades företaget Bjerking. Sedan 2010 ansvarar Bjerking för provtagning 

av snö, smältvatten, grundvatten, sediment och restfraktion kring Uppsalas snödeponier. Varje 

snösäsong görs olika provtagningar och de sammanställs i en rapport. Från rapporterna erhölls 

information om snömängder och föroreningar i snön.  

Tre olika strategier för att rena smältvattnet från anläggningen undersöktes: 

1. att i snökylanläggningen inkludera en reningsanläggning och sedan släppa ut det 

renade vattnet till Fyrisån. 

2. att inkludera nödvändig rening för pumpar och värmeväxlares del i 

snökylanläggningen och sedan skicka vidare smältvattnet till redan befintliga 

dagvattendammen. 

3. att inkludera nödvändig rening för pumpar och värmeväxlares del i 

snökylanläggningen och sedan skicka vidare smältvattnet till avloppsreningsverket 

Kungsängsverket.  

De olika strategierna diskuterades med Uppsala Vatten för att undersöka hur smältvattnet från 

snökylanläggningen renas på bästa sätt.  
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3.7 Konstsnö 

För att tillverka konstsnö krävs stora mängder vatten vilket gör att vattentillförsel krävs för att 

göra konstsnöproduktionen möjlig. Två olika källor att hämta vatten ifrån undersöktes: 

-att ta vatten ifrån dagvattendammen. 

-att ta vatten ifrån Fyrisån. 

De båda möjligheterna diskuterades med Uppsala Vatten och Miljöförvaltningen för att se vad 

som skulle kunna vara möjligt.  

3.8 Kostnadsberäkningar 

För att kunna avgöra om det är ekonomiskt försvarbart att bygga en snökylanläggning har en 

uppskattning av investeringskostnaden gjorts. Med hjälp av investeringskostnaden har sedan 

kostnaden per producerad MWh snökyla uppskattats. Denna kostnad har jämförts med 

kostnaden för att köpa in fjärrkyla. 

Kostnaderna för att bygga och driva en snökylanläggning har i stor utsträckning baserats på 

de uppskattade kostnaderna från anläggningen i Sundsvall. I Skogsbergs doktorsavhandling 

(2005) är investeringskostnaderna fördelade på olika poster. Kostnadsfördelningen för 

Sundsvallsanläggningen kan ses i Tabell 12. 

Då investeringskostnaderna räknats om har en penningvärdesförändring mellan 

årsmedelvärdet 2000, då anläggningen byggdes, och mars 2017 använts. En 

penningsvärdesförändring beskriver hur penningvärdet påverkats av inflationen. 

Penningsvärdesförändringen för den ovan angivna perioden var 22,63 %. (SCB, u.å.). 

Tabell 12. Investeringskostnaderna för snökylanläggningen i Sundsvall. 

Post Kostnad [SEK] 

Lagerkonstruktion 4 800 000 

Bottenisolering 1 000 000 

Staket och transporter 700 000 

Pumphus 1 000 000 

Pumpar, rör etc 4 000 000 

Elinstallationer 1 000 000 

Kontrollsystem 600 000 

Planering 1 400 000 

Total investeringskostnad 14 500 000 

  

I posten pumpar, rör etc har kostnader för rördragning, pump, värmeväxlare, snökanoner och 

rening räknats in. Beräkningen av kostnaden har inte kunnat baseras på kostnaden från 

Sundsvall. Detta eftersom fjärrkylarören kommer att vara betydligt längre för den simulerade 
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anläggningen jämfört med anläggningen i Sundsvall och inte kan skalas upp på samma sätt 

som tidigare poster.  

När det gäller rör för fjärrkyla är de ganska lika de som används för fjärrvärme. En skillnad 

dem emellan är att fjärrkylarören kräver mindre isolering eftersom förlusterna till marken är 

lägre. Detta är för att temperaturskillnaden mellan vattnet i röret och omgivande mark är 

mindre för fjärrkyla än vad den är för fjärrvärme. Även förläggningssättet av rören skiljer sig 

åt, där uppvärmning av rören är nödvändig för fjärrvärmerör men inte för fjärrkylarör. Det 

beror på att när varmt vatten transporteras i rören expanderar materialet men det är inte ett 

problem med det betydligt svalare fjärrkylavattnet (Calissendorff, personlig kommunikation 

2017).  Största delen av kostnaden för att anlägga fjärrvärmekulvert är markarbeten där 

varken isolering eller förvärmning av rören ingår (Svensk Fjärrvärme, 2007). Detta gör att 

kostnaderna för att lägga ner fjärrkylarör har antagits vara lika stora som kostnaderna för att 

lägga ner fjärrvärmerör av motsvarande dimension.  

För att beräkna kostnaden för att lägga ner fjärrkylarör har Kostnadskatalogen framtagen av 

Svensk fjärrvärme använts. Katalogen bygger på verkliga kostnader för distributionssystem 

byggda 2012 (Svensk Fjärrvärme, u.å.).  

För pump, värmeväxlare, snökanoner och reningssteg har leverantörer av utrustningen 

kontaktats för prisuppgifter. För att få ett kostnadsförslag på en pump krävdes tryckförluster 

samt flöde för systemet. Tryckförlusterna antogs vara 100 Pa/m som är den siffran som 

användes i en av modellerna för att beräkna volymflödet, se Dimensionering av 

snökylanläggningen. Extra höjd togs för tryckförluster i värmeväxlare och ventiler. Flödet 

som användes var det som beräknades enligt Ekvation 7. För värmeväxlarna räckte det med 

att veta maxeffekten på snökylanläggningen. Hur mycket snö en snökanon kan producera 

baserades på en snökanon av modellen Areco Supersnow som är en fläktkanon och 

prisuppgifter för denna modell efterfrågades därför. För oljeavskiljaren och finfiltret räckte 

det med volymflödet.  

För att kunna uppskatta kostnaden för den producerade snökylan har driftkostnaderna och 

investeringskostnaderna för anläggningen summerats. Driftskostnaden har antagits vara 20-30 

öre/kWh, avskrivningstiden på anläggningen har antagits vara 30 år och ränta vara 5 %. Det är 

samma kostnad, avskrivningstid och ränta som anläggningen i Sundsvall har använt. Den 

totala kostnaden per producerad enhet snökyla har beräknats enligt Ekvation 9.  

𝑐𝑠𝑛ö𝑘𝑦𝑙𝑎 = 𝑐𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 +
𝑟

1−(1+𝑟)−𝑛 ·
𝑐𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

𝑄𝑠𝑛ö𝑘𝑦𝑙𝑎
 (9) 

Där csnökyla snökylkostnaden [kr/MWh], cdrift är driftskostnaden för snökyla [kr/MWh], r är 

räntan, n är avskrivningstiden, cinvestering är investeringskostnaden för snökylanläggningen [kr] 

och Qsnökyla är den genomsnittliga snökylproduktionen [MWh]. 

Landstinget betalar både en fast årsavgift och en förbrukningsavgift för fjärrkylan som köps in 

från Vattenfall. Den totala kostnaden per producerad enhet fjärrkyla har beräknats enligt 

Ekvation 10. 
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𝑐𝑓𝑗ä𝑟𝑟𝑘𝑦𝑙𝑎 = 𝑐𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 +
𝑐𝑓𝑎𝑠𝑡

𝑄𝑓𝑗ä𝑟𝑟𝑘𝑦𝑙𝑎
  (10) 

Där cfjärrkyla är fjärrkylakostnaden [kr/MWh], cförbrukning är förbrukningsavgiften för fjärrkyla 

[kr/MWh], cfast är den fasta årsavgiften för fjärrkylan [kr]och Qfjärrkyla är den genomsnittliga 

förbrukningen fjärrkyla [MWh].  
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4 Resultat  

Utformningen på snökylanläggningen i Uppsala har baserats på den befintliga anläggningen i 

Sundsvall. Detta innebär att den tänkta anläggningen kommer att bestå av ett inhägnat område 

med tippningsytor för lastbilar som skottat upp stadens snö. Inom detta område finns lagret 

som består av en asfaltsyta och pumphuset som rymmer pumpar, grovfilter, olje- och 

grusavskiljare. Med hjälp av en pistmaskin fördelas snön i lagret och på snöhögen läggs ett 

isolerande lager för att minimera förlusterna till den omgivande luften. När snön sedan 

smälter leds smältvattnet till pumphuset genom fjärrkylarör. Efter pumpning och rening leds 

vattnet vidare i fjärrkylarör till värmeväxlare i sjukhuset där det kalla vattnet kyler ner det 

varmare vattnet i sjukhusets rör. Det uppvärmda smältvattnet förs sedan tillbaka till snölagret 

där det åter kyls ner.  

4.1 Datainsamling och bearbetning 

Kylbehovet för de tre olika scenarierna kan ses i Figur 5. Värt att notera är att det finns ett 

kylbehov under hela året eftersom processkyla används på sjukhuset. Kylbehovet är som 

störst under sommarmånaderna juni, juli och augusti, detta för att det under sommaren 

används komfortkyla som endast är nödvändig vid höga utomhustemperaturer vilket ökar 

kylbehovet. Det är komfortkylan som står för de höga nivåerna av kylbehovet. I början av juli 

under den normala säsongen kan en topp betydligt högre än övriga toppar noteras. Detta beror 

på att det under de första dygnen i juli var dygnsmedeltemperaturer över 22°C tre dagar i rad 

med en högsta dygnsmedeltemperatur på 23,2°C. Ingen av de andra säsongerna har liknande 

temperaturer. Det ackumulerade kylbehovet för de olika scenarierna kan ses i Figur 6. Det 

totala kylbehovet för hela säsongerna kan ses i Tabell 13 där det tydligt framgår att 

normalsäsongen har ett större kylbehov än de övriga snösäsongerna som simulerats. 

Observera att den normala säsongen var en väldigt varm säsong, se även Tabell 9. 
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Figur 5. Kylbehovet på dygnsbasis för de olika snösäsongerna. 

 

Figur 6. Det ackumulerade kylbehovet för de olika snösäsongerna. 
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Tabell 13. Det totala kylbehovet för de olika snösäsongerna. 

Snösäsong Kylbehov [MWh] 

2012/2013 7 372 

2014/2015 8 503 

2015/2016 7 192 

Medelvärde 7 689 

 

Kyleffekten för de olika scenarierna kan ses i Figur 7. Från Figur 7 kan ses att effekterna är 

som störst under sommaren. I grafen ovan är även anläggningens maxeffekt på 3000 kW 

markerad, se Dimensionering av snökylanläggningen, och det är under juni, juli och augusti 

som maxeffekten överskids för de olika scenarierna. Antalet dagar som anläggningens 

maxeffekt överskrids ses i Tabell 14 och där kan noteras att normalsäsongen är den snösäsong 

då maxeffekten överskrids flest gånger.  

 

Figur 7. Kyleffekterna på dygnsbasis för de olika snösäsongerna. 

Tabell 14. Antalet dagar som anläggningens maxeffekt överskrids. 

Snösäsong Antal dagar då maxeffekten överskreds 

2012/2013 4 

2014/2015 6 

2015/2016 3 
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4.2 Dimensionering av snökylanläggningen 

Storlek och utformning av snökylanläggningen beror på hur stort kylbehovet och 

effektbehovet hos lasten är. Ju större effektbehov desto snabbare cirkuleras vattnet och 

smälter mer snö. Det är därför kapaciteten på rör, pumpar och värmeväxlare som avgör 

kyleffekten (Skogsberg, 2005).  

Anläggningen dimensionerades för att täcka Akademiska sjukhusets kylbehov under 

normalsäsongen. Genom att variera årets totala snömängd i simuleringen blev resultatet att 

150 000 m
3
 snö täckte kylbehovet från och med mitten av december till september ut. Med 

antagandet att det är tillåtet och möjligt att pressa ihop snön till 10 meters höjd samt att 

snöhögen kan approximeras till en avklippt pyramid med en sidolutning på 30° behövs en 

bottenarea på 22 500 m
2
 i snölagret. Mantelarean för snöhögen beräknades till 16 230 m

2
. 

Kvoten mellan mantelarea och snövolym var 0,094 m
2
/m

3 
snö. Hur denna beräkning 

genomförts kan ses i Bilaga B- Beräkning av snöhögens mantelyta. 

Effektuttaget för fjärrkylan fanns att tillgå från Vattenfall. Precis som för energin fanns data 

för de nio uttagspunkterna. För sex av uttagspunkterna fanns data tillgängligt från 2010 fram 

till och med 2016, två av dem för perioden 2013-2016 och den sista för 2015-2016. Att 

datamängden skiljer sig åt för de olika uttagspunkterna beror på att vissa delar av sjukhuset 

försetts med fjärrkyla senare än de delarna med fullständig data från 2010. I Tabell 15 kan ses 

det genomsnittliga antalet dagar under ett år som effektuttaget översteg ett visst värde. 

Tabell 15. Antalet dagar som kyleffekten översteg ett visst värde i genomsnitt under 

femårsperioden. 

Lägsta effekt [kW] Antal dagar med minst denna effekt [dagar/år] 

200 321,2 

400 265,7 

600 203,6 

800 150,8 

1000 107,7 

2000 28,0 

3000 8,2 

4000 2,4 

5000 0,2 

 

Enligt Lindberg m.fl (personlig kommunikation 2017) är bland det viktigaste vid byggnation 

av en ny snökylanläggning att bygga en stor anläggning och dimensionera för ett stort 

kylbehov. Vid anläggningen i Sundsvall gjorde man inte detta vilket gjorde att en 

ombyggnation blev nödvändig för att täcka kylbehovet. Ett annat tips var att anlägga grova rör 

för att undvika effektbegränsningar på grund av för små dimensioner vilket är fallet för 

anläggningen i Sundsvall idag. 
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Skulle snökylanläggningen dimensioneras för att klara av effekter upp till 3000 kW skulle 

man kunna täcka hela kylbehovet den största delen av året då snökylan kan användas. Om 

man antar att snökyla kan användas från och med december och hela snösäsongen ut och alla 

effekttoppar över 3000 kW inträffar under denna period så kan snökyla täcka hela kylbehovet 

drygt 91 % av dessa dagar. Därför har 3000 kW satts som maxeffekten på 

snökylanläggningen. 

Med maxeffekten på 3000 kW kunde volymflödet beräknas till 0,0895 m
3
/s enligt Ekvation 

7.7 Rördiametern tillräcklig för att klara av detta flöde var enligt båda modellerna som 

dimensionerade flödet 300 mm, se Tabell 10. 

4.3 Kylproduktion med snölager utan snökanoner 

Resultaten av simuleringarna har delats upp i två delar: då endast natursnö använts i 

snökylanläggningen, vilka redovisas nedan, och då natursnö och konstsnö använts i 

snökylanläggningen som finns i nästa sektion: Kylproduktion med snölager och snökanoner. 

Hur kylbehovet täckts fördelat på snö respektive fjärrkyla och kylmaskiner samt hur 

snömängderna i lagret varierar kan ses i Figur 8, Figur 9 och Figur 10. Snömängderna i lagret 

fylls på under månaderna december till februari för samtliga scenarier. I det snörika scenariot 

fylls dessutom snö på lite redan i november och i det snöfattiga scenariot fylls snö på under en 

dag i mars. Kylbehovet blir större under senare delen av snösäsongen för samtliga 

scenarierna. Att snömängderna i lagret reduceras fortare under sommarmånader kan noteras 

för det snörika scenariot eftersom det är det enda scenario som har kvar snö i lagret under 

dessa månader. Detta kan ses på den röda linjen i Figur 8 som har en brantare lutning under 

sommarmånaderna. Det snörika scenariot är det enda av scenarierna som påverkas av 

maxeffekten på anläggningen på 3 MW. Detta kan ses under slutet juli och början av augusti 

där både snökyla och kylmaskiner och fjärrkyla används för att täcka kylbehovet under några 

dagar.  
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Figur 8. Akademiska sjukhusets kylbehov samt snömängd i snölagret för det snörika 

scenariot. Natursnön kan täcka kylbehovet hela snösäsongen ut. 

 

Figur 9. Akademiska sjukhusets kylbehov samt snömängd i snölagret för det normala 

scenariot. Natursnön kan täcka kylbehovet till mitten av juni. 
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Figur 10. Akademiska sjukhusets kylbehov samt snömängd i snölagret för det snöfattiga 

scenariot. Natursnön kan inte täcka kylbehovet under en längre period. 

I Tabell 16 ses hur mycket av kylbehovet som täcks med hjälp av snökyla och hur stor andel 

av kylbehovet som täcks av snökyla. Ju större snömängder desto större andel av kylbehovet 

täcks med hjälp av snökyla.  

Tabell 16. Hur många MWh kyla och andelen av kylbehovet som täcks med hjälp av snökyla. 

Scenario Kylbehov som täcks av 

snökyla [MWh] 

Andel av kylbehovet som täcks av 

snökyla [%] 

 

Snörik säsong 6515 88  

Normal säsong 2908 34  

Snöfattig 

säsong 

73 1  

Medelvärde 3165   

 

Andelen snö som används för att täcka kylbehovet respektive den andel som går till förluster 

kan ses i Figur 11, Figur 12 och Figur 13. Normalscenariot och det snörika scenariot har 

väldigt lika storlek på förlustandelen: 24,5 % respektive 24,2 %. Detta trots att snön räcker 

betydligt längre under snösäsongen i det snörika scenariot.  

Hur förlusterna är fördelade på de olika förlustkategorierna kan också ses i Figur 11, Figur 12 

och Figur 13. Jämförs figurerna går det se att det snörika scenariot har den högsta andelen 

luftförluster. Förlusterna för det snöfattiga scenariot är betydligt lägre än för de andra två 

scenarierna. Snömängderna är väldigt små för det scenariot och när modellen fyller på snö i 

lagret beräknar modellen först snömängderna som krävs för att täcka kylbehovet och om det 

finns någon snö kvar då så beräknas snömängderna för de olika förlusterna. Det gör att 

förlusterna blir lägre för det snöfattiga scenariot eftersom snön ofta bara räcker till att täcka 
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kylbehovet och det inte blir snö över till förluster enligt modellen. Om snö finns över till 

förluster så går snön i första hand åt till regnförluster, sedan markförluster och sist 

luftförluster. Detta gör att markförlusterna är väldigt höga i detta scenario jämfört med de 

båda andra, samtidigt som luftförlusterna är betydligt lägre.  

I Figur 14 kan ses hur andelen snö som går till att försörja kylbehovet för det snörika scenariot 

de dagar då snö fanns i snölagret varierar med utomhustemperatur. Den delen som inte går till 

att försörja kylbehovet går till förluster. Regnförlusterna är inte inkluderade eftersom de 

skulle kunna bli missvisande då nederbördsmängden inte är relaterad till 

utomhustemperaturen. Vid temperaturer lägre eller lika med 0°C uppstår inga luftförluster 

vilket gör att andelen snö till kylbehovet är hög. Att andelen snö till kylbehovet inte är 100 % 

beror på att det fortfarande finns markförluster. Varefter temperaturerna stiger över 0°C ökar 

luftförlusterna vilket gör att andelen snö till kylbehovet minskar. Vid utomhustemperaturer 

kring 5°C ligger den isolerande flisen på i de flesta av fallen vilket gör att förlusterna minskar 

och andelen snö till kylbehovet ökar. Efter att flisen lagts på är förlusterna runt samma nivå. 

Anledningen till att flisen inte läggs på tidigare är att all snö som kommer att finnas i lagret 

under säsongen måste ligga i lagret innan flisen läggs på. De toppar som syns i intervallet 1 

till 5°C är efter 31 mars då flistäcket låg på men utomhustemperaturen var låg. På liknande 

sätt beror det låga värdet vid 10°C på en varm dag innan flistäcket lagts på. De i övrigt 

utstickande låga värdena beror på dagar med ovanligt lågt kylbehov.  

 

 

Figur 11. Andelen snö i lagret som gått åt för att täcka kylbehov respektive förluster för det 

snörika scenariot. Värdena baseras på den snömängd som antingen användes till kyla eller 

förluster och snömängderna i lagret i slutet av säsongen inkluderades inte. 

75,8 

0,6 
3,6 

20,0 

Snö för kylbehov [%]

Snö för regnförluster [%]

Snö för markförluster [%]

Snö för luftförluster [%]



34 

 

 

Figur 12. Andelen snö i lagret som gått åt för att täcka kylbehov respektive förluster för 

normalårsscenariot. 

 

Figur 13. Andelen snö i lagret som gått åt för att täcka kylbehov respektive förluster för det 

snöfattiga scenariot. 
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Figur 14. Andelen av snön som går åt till att täcka kylbehovet vid olika utomhustemperaturer. 

4.4 Kylproduktion med snölager och snökanoner 

Simuleringarna med snökanoner genomfördes endast för normalåret och den snöfattiga 

säsongen eftersom snömängderna för den snörika säsongen räckte hela snösäsongen ut. För 

normalsäsongen användes tre snökanoner eftersom detta fick snön att räcka hela september ut. 

I det snöfattiga scenariot användes två snökanoner eftersom det fick snön att räcka september 

ut. Skillnaden i antalet snökanoner beror troligtvis på att den snöfattiga snösäsongen som 

baserats på säsongen 2015/2016 hade 44 snöproducerande dagar, det vill säga dagar med 

dygnsmedeltemperatur på minst -2°C. Av dessa hade 5 dagar -14°C eller lägre då det enligt 

modellen tillverkades störst konstsnömängder, se Tabell 8. För normalsäsongen som 

baserades på säsongen 2014/2015 var det 23 snöproducerande dagar där det inte var -14°C 

eller lägre någon av dessa dagar. Dessutom var fjärrkylanvändningen större för 

normalsäsongen än den snöfattiga säsongen, vilket gör att större volymer snö går åt för att 

tillgodose kylbehovet. Hur kylbehovet täckts fördelat på snö respektive fjärrkyla och 

kylmaskiner samt hur snömängderna i lagret varierar kan ses i Figur 15 och Figur 16. 
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Figur 15. Akademiska sjukhusets kylbehov samt snömängd i snölagret för normalårsscenariot 

då även tre snökanoner använts för att tillverka snö. Natursnön och konstsnön kan 

tillsammans täcka kylbehovet snösäsongen ut. 

 

 

Figur 16. Akademiska sjukhusets kylbehov samt snömängd i snölagret för det snöfattiga 

scenariot då även två snökanoner använts för att tillverka snö. Natursnön och konstsnön kan 

tillsammans täcka kylbehovet snösäsongen ut. 

Hur fördelningen mellan natursnö och konstsnö varit under de månader som snö fyllts på i 

lagret kan ses i Figur 17 och Figur 18. Den procentuella fördelningen mellan natursnö och 

konstsnö kan ses i Tabell 17. För normalsäsongen fylldes snö endast på under tre månader 
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medan snö fylldes på under fem månader i det snöfattiga scenariot. Det snöfattiga scenariot 

hade längre perioder med påfyllnad av konstsnö än normalsäsongen. På grund av de små 

snömängderna under den snöfattiga säsongen utgör natursnön endast 1 % av den totala 

snömängden i lagret. Siffran är högre för normalåret där natursnön utgör 41 % av totala 

snömängden i lagret.  

 

Figur 17. Hur stor del av snömängderna i anläggningen som är natursnö respektive konstsnö 

för normalscenariot när tre snökanoner använts. 
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Figur 18. Hur stor del av snömängderna i anläggningen som är natursnö respektive konstsnö 

för det snöfattiga scenariot när två snökanoner använts. 

Tabell 17. Andelen natursnö respektive konstsnö för de olika scenarierna. 

Säsong Andel natursnö [%] Andel konstsnö [%] 

Normal säsong 41 59 

Snöfattig säsong 1 99 

 

I Tabell 18 ses hur mycket av kylbehovet som täcks med hjälp av snökyla och hur stor andel 

av kylbehovet som täcks av snökyla. Snökylandelen är lika för de båda scenarierna och i 

Figur 15 och Figur 16 ses att snö täcker kylbehovet från mitten av december och snösäsongen 

ut för båda scenarierna.  

Tabell 18. Hur många MWh kyla och andelen av kylbehovet som täcks med hjälp av snökyla. 

Scenario Kylbehov som täcks av snökyla 

[MWh] 

Andel av kylbehovet som täcks av 

snökyla [%] 

Normal säsong 7186 85 

Snöfattig 

säsong 

6150 85 

Medelvärde 6617*  

*Medelvärdet beräknas på normalsäsongen och den snöfattiga säsongen med snökanoner samt 

den snörika säsongen utan snökanoner. 
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Andelen snö som används för att täcka kylbehovet respektive den andel som går till att 

förluster kan ses i Figur 19 och Figur 20. För normalscenariot ligger förlusterna på 23,8 %, 

vilket är väldigt nära 24,5 % som förlusterna var då endast natursnö användes. En jämförelse 

med scenariot då endast natursnö användes är svårt att göra för den snöfattiga säsongen 

eftersom snömängderna var så små då endast natursnö användes.  

 

Figur 19. Andelen snö i lagret som gått åt för att täcka kylbehov respektive förluster för 

normalårsscenariot med tre snökanoner. Värdena baseras på den snömängd som antingen 

användes till kyla eller förluster och snömängderna i lagret i slutet av säsongen inkluderades 

inte. 

 

Figur 20. Andelen snö i lagret som gått åt för att täcka kylbehov respektive förluster för det 

snöfattiga scenariot med två snökanoner. Värdena baseras på den snömängd som antingen 

användes till kyla eller förluster och snömängderna i lagret i slutet av säsongen inkluderades 

inte. 
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Förluster 

Förlusterna för de simulerade scenarierna med och utan snökanoner landade mellan 23,8 och 

28,6 % med undantag för det snöfattiga scenariot utan snökanonsproduktion. Förlusterna för 

anläggningen i Sundsvall de första tre åren var mellan 49,6 % och 57,4 %. När kvoterna 

mellan mantelyta och snöhögvolym jämfördes var det 0,11 m
2
/m

3
 snövolym för den 

Uppsalaanläggningen och 0,19 m
2
/m

3
 snövolym för Sundsvallanläggningen. För kvoten 

bottenyta och snövolym var värdet 0,094 m
2
/m

3
 för Uppsalaanläggningen och 0,18 m

2
/m

3
 för 

Sundsvallsanläggningen. Detta indikerar att såväl luftförlusterna som regn- och 

markförlusterna borde vara procentuellt större för Sundsvallanläggningen än för 

Uppsalaanläggningen. Detta var fallet när förlusterna från simuleringarna jämfördes med 

förlusterna från Sundsvallsanläggningen. Värdena kan ses i Tabell 19. Hur beräkningarna har 

gått till kan ses i Bilaga C- Förhållande mantelyta och volym, samt bottenyta och volym. 

Tabell 19. Förluster och ytkvoter för Uppsalaanläggningen och Sundsvallsanläggningen. 

 Uppsala Sundsvall 

Förluster [%] 23,8-28,6  49,6-57,4  

Mantelyta/snövolym [m
2
/m

3
] 0,11 

 
0,19  

Bottenyta/snövolym [m
2
/m

3
] 0,094  0,18  

 

4.5 Placering  

Av de fyra placeringarna som undersöktes i arbetet av Eklund m.fl. (2011) är positionen vid 

Kungsängen den som ligger närmast Akademiska sjukhuset och därför en av de tilltänkta 

positionerna i detta arbete. Förutom denna placering så hittas ytterligare ett förslag på 

placering med hjälp av kartor över Uppsala. Det förslaget var att placera snökylanläggningen 

längs med Fyrisån. Fördelen med placeringen vid Fyrisån skulle innebära ett kortare avstånd 

till Akademiska sjukhuset än placeringen vid Kungsängen. De två tilltänkta placeringarna kan 

ses i Figur 21. 
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Figur 21.  Karta över Uppsala där sjukhusområdet är markerat i blått och i rött ses de två 

tilltänka placeringarna. 

Idag används placeringen vid Fyrisån till ett skidspår och ingår i ett rekreationsområde. Intill 

placeringen Kungsängen finns en dagvattendamm byggda av kommunen på ena sidan och på 

den andra sidan gjutna betongplattor som fungerar som skrotupplag idag. (Elfström & 

Åkerblom, personlig kommunikation 2017).  

Enligt Åkerblom (personlig kommunikation 2017) blir det troligtvis väldigt svårt få tillstånd 

för att placera en snökylanläggning längs med Fyrisån. Detta gör att Kungsängen är den 

placering som arbetet riktats in på.  

Kungsängen ligger i utkanten av Uppsala stad och i närheten av Uppsala Vatten och Avfall 

som sköter stadens vattenrening. Placeringen vid Kungsängen har fördelen att den ligger 

precis intill den större vägen Kungsängsleden. Detta underlättar transporter till anläggningen. 

Sydväst om Kungsängsplaceringen sträcker ett naturreservat ut sig. Detta måste tas hänsyn till 

vid anläggning av en snökylanläggning. I översiktplanen för Uppsala kommun beskrivs 

nuvarande samt planerade förändringar för staden. För området kring Kungsängen ska 

framtida användning av området rätta in sig efter siktlinjerna från staden utöver Uppsalaåsen 

och i omvänd riktning (Kommunstyrelsen, 2017). 

Storleken på området vid Kungsängen är uppskattat till 40 000 m
2
. När det gäller 

rördragningen för att förbinda snökylanläggningen med sjukhuset är sträckan uppskattad till 

1,5 km, se Figur 22. 
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Figur 22. Sträckningen för de tänkta rörledningarna. 

Vid Kungsängen är jordarten postglacial lera (SGU, 2017b) vilket är en finkornig jordart och 

jorddjupet är 20-25 m (SGU, 2017a). Att placera en snökylanläggningen på en plats där 

marken består av finkornigt material kan innebära problem vid tjällossning eftersom detta kan 

skada konstruktionen. Om det är möjligt är det därför bättre att placera anläggningen på en 

grovkornig jord.  (Skogsberg, 2005). Exakt vilka åtgärder som är nödvändiga har lämnats 

utanför detta arbete och bör undersökas närmare om det blir aktuellt att anlägga en 

snökylanläggning vid Kungsängen.  

Det saknas uppgifter kring grundvattennivåer för den exakta positionen. Närmsta punkt för 

uppgifter ligger uppskattningsvis 500 m bort från positionen och där är grundvattennivån 4 

dm under markytan (Thunblom, personlig kommunikation 2017). Detta gör att det skulle bli 

svårt att gräva ner snölagret. En geologisk undersökning kommer att bli nödvändig för att 

undersöka de mer exakta förhållandena på platsen.  

För anläggningen i Sundsvall har grus och sand lagts under snölagret. För att ta reda på 

huruvida det behövs och i vilka mängder behövs en geotekniker kontaktas (Skogsberg, 

personlig kommunikation 2017).  
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4.6 Rening 

Den senaste sammanställningen av snöproverna från Uppsalas snödeponier kommer från 

vintern 2015/2016 men då denna vinter hade mindre snömängder än vanligt har istället 

provtagningarna från vintern 2014/2015 studerats. Vintern 2014/2015, vilket avser tiden 

oktober 2014 fram till och med september 2015, hade en snömängd mer likt en normal säsong 

för Uppsala (Bjerking, 2015) 

Under vintern 2014/2015 lades det totalt 58 500 m
3
 snö på de tre deponierna. Fördelningen av 

snö mellan de tre deponierna kan ses i Tabell 20.  

Tabell 20. Snömängderna fördelat på de olika deponierna. 

Deponi Snömängd [m
3
] Andel av total snömängd [%] 

Nyby A 35 100 60 

Lurbo 8 775 15 

Librobäck 14 625 25 

Summa 58 500 100 

 

De viktigaste aspekterna att studera för att se miljöpåverkan av deponierna är 

smältvattenproverna och proverna från recipienterna. Prov av smältvatten samlades in från de 

olika deponierna i tre omgångar. I smältvattenproverna undersöktes halten av metaller, PAH 

(polycykliska aromatiska kolväten) och aromatiska kolväten, samt att dricksvattenkemin 

undersöktes. Metallhalterna mättes dels i filtrerade prov men också i ofiltrerade prov. I de 

filtrerade proverna har partiklarna filtrerats bort och endast lösta metallhalter mäts. I de 

ofiltrerade proven mäts både de lösta metallhalterna och halterna av de metaller som är 

bundna till partiklar.  

 

De parametrar som hade förhöjda värden i smältvattenproverna eller recipientproverna kan 

ses i Tabell 21. I tabellen ses de högsta uppmätta värdena från provtagningarna som utfördes 

från snösäsongen 2010/2011 till och med snösäsongen 2015/2016, samt riktvärden för 

parametrarna. De kemiska parametrarna (konduktivitet, färgtal och turbiditet) samt vanliga 

jonerna (klorid och natrium) jämfördes med riktvärden för dricksvatten framtagna av 

Socialstyrelsen. Metallhalterna jämfördes med rekommenderade riktvärden för dagvatten 

framtagna av Stockholms Läns Landsting gällande ofiltrerade prov. För metallerna finns tre 

olika riktvärden: det lägsta värdet gällande direktutsläpp till mindre recipient, det mellersta 

värdet gällande delområde för utsläppspunkt till mindre recipient och det högsta värdet för 

verksamhetsutövare (Bjerking, 2015). 

 

För samtliga kemiska parametrar överskrids riktvärdena med minst en faktor 10. För klorid 

och natrium är de uppmätta halterna 24 respektive 13 gånger högre än riktvärdena. Med 

undantag för koppar så överskrider samtliga metaller de högst satta riktvärdena. Koppar 

överskrider två av tre uppsatta riktvärden.  
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Tabell 21. Högsta uppmätta värde samt riktvärden för de olika parametrar som det fanns 

förhöjda värden av på Uppsalas snödeponier. 

Parameter Högsta uppmätta värde Riktvärde 

Konduktivitet [mS/m] 720 >70 

Färgtal [mg Pt/l] 430 30 

Turbiditet [FNU] 94 3 

Klorid [mg/l] 2400 100 

Natrium [mg/l] 1300 100 

Koppar [μg/l] 36 18/30/40 

Zink [μg/l] 220 75/90/150 

Kadmium [μg/l] 0,57 0,4/0,5/0,5 

Nickel [μg/l] 59 15/30/30 

Bly [μg/l] 26 8/10/15 

Krom [μg/l] 45 10/15/25 

 

Kungsängsverket är en av Uppsala Vattens anläggningar där avloppsvatten renas. Att få 

tillstånd för att rena smältvattnet från snökylanläggningen i Kungsängverket är inte troligt. 

Detta för att smältvattnet skiljer sig en hel del från vattnet som renas i Kungängsverket. Det är 

speciellt metallerna som finns i smältvattnet som man inte vill ha in i reningsverket (Kahlili, 

personlig kommunikation 2017). Detta gör att alternativet med att lösningen med att skicka 

smältvattnet till Kungsängsverket har uteslutits.  

 

Dagvattendammen vid Kungsängen ägs av Uppsala Vatten. Där renas vatten från det 

närbelägna industriområdet Boländerna (Arnlund, 2014). Dammens reningseffekt bygger 

främst på sedimentering. Om dammen skulle utnyttjas skulle det vara som ett sista reningssteg 

vilket betyder att avskiljning av grövre fraktioner såsom grus skulle behöva ske innan 

smältvattnet når dammen. Om dammen skulle komma att utnyttjas skulle det behövas en 

pump för att pumpa smältvattnet upp till dammen. Eventuellt skulle en del vatten behöva 

lagras någon annanstans innan det släpps ut i dammen för att reglera påsläpper av vatten till 

dammen. En ombyggnad av utloppet till dammen kan också vara nödvändigt beroende på hur 

flödena till dammen ser ut (Kahlili, personlig kommunikation 2017).  

 

För att veta om det är möjligt att utnyttja dammen för att rena smältvattnet behövs mer 

information kring föroreningshalter i smältvattnet och hur flödena från snökylanläggningen 

skulle se ut. Dessutom behövs information om de långsiktiga planerna för dagvattendammen 

såsom om den planeras att rena vatten från andra områden i framtiden och om ombyggnation 

av den är aktuell. Även flödesbegränsningar för dammen och om det är möjligt att bredda 

dammen måste undersökas. Det är en hel del frågor som måste undersökas närmare för att 

avgöra om dagvattendammen är ett möjligt och bra alternativ för att rena smältvattnet från 

snökylanläggningen. Eftersom det kräver mycket arbete att utreda detta föredrar Uppsala 

Vatten att undersöka detta närmare då det tagits ett eventuellt beslut om att bygga en 

snökylanläggning (Kahlili, personlig kommunikation 2017).  
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Om snökylanläggningen skulle innehålla en reningsanläggning och sedan släppas ut i Fyrisån 

finns det speciella krav på vattnet. Flera av kraven följer de rekommenderade riktvärdena för 

dagvatten framtagna av Stockholms Läns Landsting, vilket är de riktvärden som snöproverna 

från Uppsalas deponier jämförts mot. Detta gäller främst metallhalter men undantag finns för 

zink, där utsläpp till Fyrisån har ett högre krav. När det gäller natrium, klorid, tubiditet, 

konduktivitet och färgtal som det också var förhöjda halter av i snöproverna så jämfördes 

dessa med dricksvattenrekommendationer. Dricksvattenrekommendationerna tar främst 

hänsyn till att halterna i vattnet är bra för människor och tar inte hänsyn till djur. Detta gör att 

även miljökvalitetsnormerna för Fyrisån bör tas i beaktande för att säkerställa att djuren klarar 

av halterna. Vissa fiskarter kan även vara känsliga för höga, kalla vattenflöden. Detta gör att 

flödesmängderna ut från snökylanläggningen kan behövas anpassas beroende på djurlivet i 

Fyrisån (Dahlén, personlig kommunikation 2017). 

 

Reningseffekten av de enskilda reningsstegen som anläggningen i Sundsvall har det inte gått 

att få information om. Med samma reningsutrustning som den som används i Sundsvall skulle 

större föremål kunna avskiljas från snön i grovfiltret. Genom olje- och grusavskiljaren skulle 

även mellanstora fraktioner kunna sållas bort samt olja. Finfiltret har som huvudsaklig uppgift 

att ta bort partiklar ner till 1 mm för att undvika att smuts i värmeväxlarna (Wichmann, 2003). 

Den sedimenteringsdamm som finns i Sundsvall reducerar metallhalterna där och genom att 

inkludera en liknande damm skulle metallhalterna i Uppsala snöns smältvatten också 

reduceras.  Turbiditet och färgtal är båda indikationer på att det förekommer partiklar och 

organiska ämnen i vattnet (Sveriges geologiska undersökning, 2013). Genom att reducera 

partikelhalten i smältvattnet kan förhoppningsvis både turbiditeten och färgtalet på 

smältvattnet reduceras i snökylanläggningen.  

4.7 Konstsnö 

Vattnet från Boländerna som renas i dagvattendammen släpps ut i Fyrisån efter att ha passerat 

dammen. Det gör att det skulle bli kontraproduktivt att tillverka snö av detta rena vatten som 

sedan skulle blandas med det smutsiga smältvattnet. Dessutom är vattenflödet i dammen lägre 

på vintern då det är aktuellt att tillverka konstsnö vilket gör att det också finns risk för att 

vattenflödet inte är tillräckligt högt (Kahlili, personlig kommunikation 2017).   

 

För att få använda vattnet från Fyrisån krävs det att man ansöker om detta hos Länsstyrelsen 

(Dahlén, personlig kommunikation 2017).   
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4.8 Kostnadsberäkningar 

Investeringskostnaderna har fördelats på samma poster som för anläggningen i Sundsvall och 

uppskattningen av respektive post följer nedan. Även den totala kostnaden per producerad 

MWh snökyla och fjärrkyla finns nedan.  

Lagerkonstruktion  

Att bygga själva lagret kostade i Sundsvall 4 800 000 kronor. Initialt hade lagret i Sundsvall 

storleken 130*64 m och var 2 m djup. Detta ger en volym på 16 640 m
3
 som schaktades bort. 

Om lagret i Uppsala byggs 5 m djupt blir den nödvändiga schaktningsvolymen 84 500 m
3
. 

Priset för lagerkonstruktionen antas vara proportionell mot lagervolymen. Detta tillsammans 

med penningvärdesförändring på 22,63 % gör att lagerkonstruktionen skulle kosta 29 891 000 

kronor.  

Bottenisolering 

Kostnaden för bottenisoleringen uppskattades till 1 000 000 kronor för 

Sundsvallsanläggingen. Bottenarean för Sundsvallsanläggningen var 8320 m
2
. Motsvarande 

siffra för Uppsalalagret skulle vara 14 400 m
2
. Kostnaden för bottenisoleringen har antagits 

vara proportionell mot lagerytan. Detta tillsammans med penningvärdesförändringen gör att 

kostnaden för bottenisoleringen blir 2 122 000 kronor. 

Staket  

Kostnaden för inhägnad i Sundsvall uppskattades till 700 000 kr. Inhängd av snölagerområdet 

med utrymme för tippningszoner och pumphus var 2 ha i Sundsvall. Med antagandet att det 

inhägnade området i Uppsala skulle vara dubbelt så stort som det i Sundsvall och 

penningvärdesförändringen på 22,63 % skulle kostnaden för detta bli 1 717 000 kronor.  

Pumphus 

Kostnaden för pumphuset till snökylanläggningen i Sundsvall uppskattades till 1 000 000 

kronor. Storleken på pumphuset för den blivande snökylanläggningen antas vara samma som i 

Sundsvall då dimensionerna på pumpar och reningsutrustning endast kommer att vara 

marginellt större. Med penningvärdesförändringen blir kostnaden för pumphuset 1 226 000 

kronor.  
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Pumpar, rör etc 

För att uppskatta kostnaden för fjärrkylarör användes Svensk fjärrvärmes Kostnadskatalog. I 

denna matas rörtyp, rörets längd och dimensioner samt marktyp där förläggningen ska ske in. 

Genom denna information erhålls en kostnad för material, svetsning, montering av muffar (en 

hylsa som träs över skarven mellan rören) och markarbeten för kulverten. Då prisuppgifter 

endast fanns tillgängliga för rörtypen PUR enkel i modellen för dimensionen 300 mm 

användes denna rörtyp. Ledningslängden sattes till 1500 meter och marktypen till gatumark. 

Kostnaden blev då 12 819 000 kronor (Svensk Fjärrvärme, u.å.).  

För dimensionering av pump kontaktades vatten- och pumpteknikföretaget Xylem. Med 

volymflöde på 0,0895 l/s och tryckförluster på 200 kPa blev den uppskattade kostnaden för en 

pump 72 000 kronor (Persson & Molin, personlig kommunikation 2017). 

I Sundsvall används plattvärmeväxlare. Företaget Alfa Laval som tillverkar bland annat 

värmeväxlare kontaktades för prisuppgift. För en plattvärmeväxlare som klarar av en 

maxeffekt på 3000 kW ligger priset på 220 000 kronor (von Knorring, personlig 

kommunikation 2017).  

För normalsäsongsscenariot krävdes det att tre snökanoner användes för att snön skulle täcka 

kylbehovet snösäsongen ut. Företaget MND Group kontaktades för prisuppgifter för 

snökanonsmodellen Areco Supersnow. Denna modell hade utgått men kostnaden för en 

likvärdig kanon låg på 250 000 kr (Engström, personlig kommunikation 2017). Med tre 

stycken snökanoner blir kostnaden 750 000 kronor.  

För reningen behövs grovfilter, grus- och oljeavskiljare, finfilter och sedimenteringsdamm. 

Grovfiltret i Sundsvall består endast av ett galler och kostnaden för detta har antagits vara 

väldigt liten i förhållande till andra poster (Lindberg, personlig kommunikation 2017b) och 

därför har kostnaden inte räknats med. Anläggningen i Sundsvall har en lamelloljeavskiljare 

klass 2 (Eklund m.fl., 2011). För en kostnadsuppskattning på en oljeavskiljare kotaktades 

företaget Meag VA-system. En lamelloljeavskiljare som klarar av ett flöde på 117 l/s kostar 

260 000 kronor (Brixing, personlig kommunikation 2017). I Sundsvallanläggningen finns ett 

finfilter som heter Ramson 4200 (Eklund m.fl., 2011). Företaget Ramson som tillverkar dessa 

filter kontaktades för prisuppgifter. Ett filter som passar rör med dimensionen 300 mm och ett 

flöde på upp till 167 l/s kostar runt 420 000 kronor (Sjöberg, personlig kommunikation 2017). 

Ingen kostnad har räknats för sedimenteringsdammen då det finns en dagvattendamm i 

närheten som förhoppningsvis kan utnyttjas som ett sista reningssteg.  

Totalt blir kostnaden för rördragning, pump, värmeväxlare, snökanoner och rening 

14 541 000.  
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Elinstallationer 

Kostnaderna för elinstallationerna uppskattades till 1 000 000 kronor i Sundsvall. För 

anläggningen i Uppsala har de antagits vara lika stora eftersom samma komponenter kommer 

att ingå. Med penningvärdesförändringen blir detta 1 226 000  kronor.  

Kontrollsystem 

Kontrollsystemen i Sundsvall uppskattades kosta 600 000 kronor. Kostnaden i Uppsala 

uppskattades bli lika stor då samma komponenter ingår i de båda anläggningarna. Med 

penningvärdesförändringen blir kostnaden 736 000 kronor. 

Planering 

Den uppskattade kostnaden för projektplaneringen i Sundsvall var 1 400 000 kronor. Med 

ökad planering för den långa rörläggningssträckan i Uppsala antas kostnaden vara dubbelt så 

stor. Detta tillsammans med penningvärdesförändringen gör att kostnaden blir för planering 

blir 3 434 000 kronor. 

Total investeringskostnad 

Då samtliga investeringskostnader summeras slutar den totala investeringskostnaden på 

54 893 000 kronor. Hur kostnaderna är fördelade på de olika posterna samt den totala 

investeringskostnaden kan ses i Tabell 22. 

Tabell 22. Investeringskostnaderna för den tänkta snökylanläggningen. 

Post Kostnad [SEK] 

Lagerkonstruktion 29 891 000 

Bottenisolering 2 122 000 

Staket 1 717 000 

Pumphus 1 226 000 

Pumpar, rör etc 14 541 000 

Elinstallationer 1 226 000  

Kontrollsystem 736 000 

Planering 3 434 000 

Total investeringskostnad 54 893 000 
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Total kostnad för snökyla 

Driftskostnaderna för Sundsvallsanläggningen är 200-300 kr/MWh. Om man antar att alla tre 

slags snösäsonger förekommer lika ofta, det vill säga att det på tre år är en snörik, en snöfattig 

och en normal snösäsong så täcker natursnön 3165 MWh/år i genomsnitt, se Tabell 16. Med 

en avskrivningstid på 30 år och ränta på 5 % som används av Landstinget i Västernorrland 

kan den totala kostnaden för 1 MWh snökyla beräknas enligt Ekvation 9. Kostnaden för 

snökyla blir då mellan 1328 och 1428 kr/MWh. 

Används snökanonerna under de snöfattiga och de normala snösäsongerna så täcker snön i 

genomsnitt 6617 MWh/år, se Tabell 18. Med hjälp av Ekvation 9 blir då kostnaden för 

snökyla mellan 732 och 832 kr/MWh. Den totala investeringskostnaden är i detta fall 750 000 

kronor lägre eftersom snökanoner inte behöver köpas in. Att kostnaden blir lägre när 

snökanoner används beror på att snön kan täcka fler MWh än då endast natursnö används och 

kostnaden fördelas på antalet MWh som täcks med snökyla. 

Fjärrkyla 

Den fasta avgiften för fjärrkylan ligger på 1,1 miljoner kronor och förbrukningsavgiften 

kostar 278 kr/MWh. Kostnaden är den samma oavsett säsong, vilket gör att det inte finns 

någon vinning i att spara på snön för att fjärrkylpriset varierar. Fjärrkylförbrukningen för de 

tre säsongerna kan ses i Tabell 13. Den genomsnittliga förbrukningen för alla tre säsongerna 

är 7 689 MWh. Om den fasta årsavgiften slås ut på den genomsnittliga förbrukningen för de 

tre säsongerna kan kostnaden beräknas enligt Ekvation 10. 

Kostnaden för fjärrkylan blir då 421 kr/MWh. 

Jämförelse av kostnader för snökyla och fjärrkyla 

Driftskostnaden är högre för snökyla än fjärrkylan som används idag. För att få snökylan att 

bli billigare krävs att snökylanläggningen kan byggas på ett annat sätt för att reducera 

investeringskostnaden eller att bidrag kan fås för byggnationen.  

För att kostnaden per MWh snökyla ska hamna på samma nivå som fjärrkylan krävs att 

investeringskostnaden reduceras. Med hjälp av Ekvation 9 beräknades att 

investeringskostnaden måste reduceras till 22 480 000 kronor. Det gäller när både natursnö 

och kanonsnö används och snökylan går att tillverka för 200 kr/MWh. Används endast 

natursnö och snökylan kostar 300 kr/MWh att tillverka är motsvarande siffra 5 887 000 

kronor.  
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5 Diskussion 

Ett av syftena med att bygga en snökylanläggning för att förse Akademiska sjukhuset med 

kyla vore att öka redundansen eftersom det är av stor vikt för ett sjukhus. Eftersom 

snömängderna på Uppsalas snödeponier varierar kraftigt mellan åren är det svårt att trygga en 

säker kylleverans då endast natursnö används i snökylanläggningen. I de undersökta 

scenarierna täckte natursnön mellan 1 % och 88 % av snösäsongens totala kylbehov. För att 

öka säkerheten i snökylleveransen kan snökanoner användas för att trygga snötillgången i 

snölagret. Om snökanoner körs då det är möjligt kan man med hjälp av dessa se till att 

majoriteten av snösäsongens kylbehov kan täckas med hjälp av snökylanläggningen och på så 

sätt minska fjärrkylaberoendet.  

Kring själva byggnationen av snökylanläggningen finns det flera svårigheter. Att hitta en plats 

nära Akademiska sjukhuset som är tillräckligt stor för att rymma en snökylanläggning på 

22 500 m
2
 är svårt då sjukhuset är centralt placerat i Uppsala. Placeringen vid Kungsängen 

som undersöktes i rapporten visade sig bestå av lera och vilka åtgärder som krävs får att 

kunna bygga en lagerkonstruktion där är inte helt klart. Vilka effekter detta kan få på 

kostnaden för snökylanläggningen är oklart. Dessutom är grundvattennivåerna högt stående 

vid Kungsängen vilket försvårar nedgrävning av lagerkonstruktionen. Beroende på utlåtande 

från en geoteknisk utredning kan det vara aktuellt att leta efter en annan placering. Vid val av 

denna bör avstånd från sjukhuset, markegenskaper och grundvattennivåer beaktas för att 

underlätta byggnationen men även för att hålla kostnaderna nere.  

Vid utformningen av en snökylanläggning är främst förluster på grund av en varm omgivande 

luft som gör att förluster uppstår. Att minimera dessa är därför en viktig uppgift. En faktor 

som påverkar storleken på luftförlusterna är storleken på mantelytan. En hög snöhög har 

mindre mantelyta i förhållande till snömängden än vad en lägre snöhög har. Detta gör det 

fördelaktigt att bygga en högre snöhög och är något man bör eftersträva vid byggnation av en 

snökylanläggning.  

Ett sätt att få en inkomst till snökylanläggningen vore att precis som i Sundsvall ta betalt för 

att lägga snö i lagret. Enligt Röjdeby och Rönnberg (personlig kommunikation 2017) vore 

dock detta inte en aktuell lösning för Uppsala. Att man idag låter det vara gratis att lägga snö 

på Uppsalas deponier beror bland annat på att man vill undvika tippning av snö på andra delar 

av kommunens ytor. Om en avgift på att lägga snö på deponi eller i snölager infördes skulle 

mängden tippad snö på andra ytor än deponier och snölagret öka. Dessutom skulle en avgift 

innebära att man skulle behöva ha någon anställd på deponierna för att kunna genomför detta.  

Uppsala kommun har en översiktsplan till år 2050 där man räknar med att staden kommer att 

växa och ha uppemot 350 000 invånare. Detta skulle betyda att staden skulle byggas ut men 

också förtätas. Nya ytor för snöröjning skulle tillkomma samtidigt som behovet av att köra 

snö till deponier skulle öka till följd av en trängre stad. Kommunen undersöker i dagsläget 

dock att ha fler lokala tippar för att minska miljöpåverkan på grund av långa transporter till få 

deponier (Röjdeby & Rönnberg, personlig kommunikation 2017). Detta talar emot ett stort 

snölager för tippning av snö. 



51 

 

Snökylan är dyrare än fjärrkylan som köps in och används till att kyla Akademiska sjukhuset 

med kyla idag. Enligt både Lindberg (personlig kommunikation 2017a) och Skogsberg 

(personlig kommunikation 2017) är det idag möjligt att bygga en snökylanläggning till en 

lägre kostnad jämfört med Sundsvallsanläggningen. Detta gör att investeringskostnaderna kan 

vara lägre än räknat på i detta arbete. Dock har inte hänsyn tagits till byggnadsåtgärder 

nödvändiga för att anläggningen byggs på lermark inte tagits, vilket kan leda till förhöjda 

investeringskostnader.   
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6 Slutsats 

Akademiska sjukhuset har ett kylbehov året om och det är som störst under sommaren då 

både process- och komfortkyla används. Snömängderna som läggs på Uppsalas deponier 

varierar kraftigt mellan snösäsongerna. Detta gör att snökyla är en osäker källa för kyla om 

endast natursnö används i snökylanläggningen. Med hjälp av endast natursnö kan mellan 1 % 

och 88 % av Akademiska sjukhusets kylbehov täckas. Genom att använda snökanoner och 

tillverka konstsnö kan snömängderna i snökylanläggningen hållas jämnare mellan 

snösäsongerna och på så sätt kan snökyla vara en pålitligare källa till kyla. Med både natursnö 

och konstsnö kan snökyla täcka mellan 85 % och 88 % av Akademiska sjukhusets kylbehov. 

Akademiska sjukhusets centrala placering i Uppsala gör att det finns svårigheter med att 

kunna placera en snökylanläggning nära sjukhuset, vilket är eftersträvansvärt. Höga 

grundvattennivåer och lermark i närliggande obebyggda områden innebär ytterligare 

svårigheter med att bygga en snökylanläggning nära sjukhuset.  

Genom att rena smältvattnet från snön i snökylanläggningen kan grus och större partiklar 

avskiljas. Om en sedimenteringsdamm utnyttjas kan dessutom metallhalterna i smältvattnet 

reduceras. Detta reducerar föroreningshalterna som släpps ut till recipienten jämfört med att 

lägga natursnön på deponier där den i dagsläget tillåts smälta utan vidare behandling.   

Kostnaden för att bygga en snökylanläggning för att förse Akademiska sjukhuset med kyla är 

54 893 000 kronor. Driftkostnaden landar på runt 1 400 kr/MWh om endast natursnö används. 

Används även snö tillverkad av snökanoner blir driftskostnaden runt 800 kr/MWh. Fjärrkylan 

som idag främst kyler sjukhuset kostar 421 k/MWh, vilket gör att det inte är lönsamt att bygga 

en snökylanläggning för Landstingsservice del. 

Att en bra placering för en snökylanläggning är svår att hitta tillsammans med den höga 

kostnaden för snökyla jämfört med fjärrkyla gör det svårt för snökyla att konkurrera med 

fjärrkyla.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga A- Ingående värden simuleringar 

Tabell 23. De ingående värdena för de genomförda simuleringarna  

Beteckning Förklaring Värde Enhet 

Q kylbehov Akademiska sjukhuset Variabel [kJ] 

hf,s smältentalpi snö 333 [kJ/kg] 

hi,s specifik entalpi snö 4,19 [kJ/kg,K] 

Δtvvx temperaturskillnad i värmeväxlaren för 

smältvattnet 

8 [K] 

ρs densitet snö 650 [kg/m
3
] 

n  dygnsnederbörd Variabel [m] 

Abotten  lagerarea 14 400 [m
2
] 

hi,v  specifik entalpi vatten 333 [kJ/kg,K] 

ρv  densitet vatten 1 000 [kg/m
3
] 

Δtsnö  temperaturskillnad dygnsmedeltemperatur 

och snöhögstemperatur 

Variabel [K] 

Tn temperatur för lager n där n=1,4 0; 6 [K] 

86 400  antalet sekunder på ett dygn 86 400 [s] 

dn  tjocklek för material n där n=1,2,3,4 0,1; 0,5; 0,8; 0,4 [m] 

λn  Värmeledningsförmåga för material n där 

n=1,2,3,4 

0,75; 0,7; 0,8; 1 [W/m,K] 

1000 korrigering för att få enheten m
3
 på 

förlusterna 

1 000 [J/kJ] 

αluft Värmeövergångstal för egenkonvektion i 

luft 

5 [W/m
2
,K] 

Amantel  mantelarea för snöhögen 0,11*snövolym i 

lager 

[m
2
] 

λflis värmeledningsförmåga flis 0,35 [W/m,K] 

dflis  tjocklek flislagret 0,2 [m] 
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8.2 Bilaga B- Beräkning av snöhögens mantelyta 

Snöhögen approximerades till en pyramid med avklippt topp för att kunna uppskatta den 

nödvändiga lagerytan och snöhögens mantelyta.  Figur 23 och Figur 24 visar pyramidens 

utseende med olika delytor markerade. L betecknar pyramidens sida [m], Atopp arean på 

toppen av pyramiden [m
2
], Asida den del av pyramidens sidoarea som är ett rektangulärt 

lutande plan [m
2
], H längden på sidan i det rektangulärt lutande planet [m], Atriangel den del av 

pyramidens sidoarea som är ett triangulärt lutande plan [m
2
], α lutningen på pyramidens sidor 

[°] X är triangelns bottenlängd [m] och H' är hypotenusan hos triangeln [m].  

 

Figur 23. Snöhögen sett uppifrån. 

  

Figur 24 Snöhögen sett från sidan. 
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Lagerarea 

Känt är att höjden för snöhögen höjd h=10 m, lagret ska rymma snövolymen V= 150 000 m
3
 

och lutningen på snöhögens sida är α=30°. Med hjälp av detta kan längden H beräknas enligt: 

𝐻 =
ℎ

sin (𝛼)
=

10 𝑚

sin (30°)
= 20 𝑚 

Längden X kan nu beräknas med hjälp av H. 

𝑋 =
𝐻

tan (𝛼)
=

20 𝑚

tan (30°)
= 35 𝑚 

Längden H' som är den lutade längden kan beräknas enligt: 

𝐻′ =
𝐻

sin(𝛼)
=

20 𝑚

sin(30°)
= 40 𝑚 

Volymen av en kapad pyramid kan beräknas enligt: 

𝑉 =
1

3
∗ 𝐻(𝐴𝑏𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛 + 𝐴𝑡𝑜𝑝𝑝 + √𝐴𝑏𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛 ∗ 𝐴𝑡𝑜𝑝𝑝𝑒𝑛) 

Där bottenarean Abotten  och Atopp beräkas enligt: 

𝐴𝑏𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛 = 𝐿2 = 1202𝑚2 = 14 400 𝑚2 

𝐴𝑡𝑜𝑝𝑝 = (𝐿 − 2 ∗ 𝑋)2 = (120 − 2 ∗ 35)2𝑚2 = 2 572 𝑚2 

Olika längder på pyramidens sidor testades. När längden L sattes till 120 m blev volymen 153 

723 m
3
 vilket är tillräckligt för 150 000 m

3
 som lagret behövde rymma. Därför ansågs 120 m 

vara ett bra mått på pyramidens längd.   

Mantelarea snöhög 

Totala mantelarean av snöhögen består av Atopp, 4 stycken Asida och 8 stycken Atriangel.  

Atopp kan beräknas enligt: 

𝐴𝑡𝑜𝑝𝑝 = (𝐿 − 2𝑋)2 = (120 − 2 ∗ 35)2𝑚2 = 2 572 𝑚2 

Asida kan beräknas enligt: 

𝐴𝑠𝑖𝑑𝑎 = 𝐻′ ∗ (𝐿 − 2𝑋) = 40 ∗ (120 − 2 ∗ 35)𝑚2 = 2 029 𝑚2 

Eftersom det finns fyra stycken sådana ytor blir den totala arean av båda ytorna 8 115 m
2
. 

Atriangel kan beräknas enligt: 
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𝐴𝑡𝑟𝑖𝑎𝑛𝑔𝑒𝑙 =
𝐻′ ∗ 𝑋

2
=

40 ∗ 35 𝑚2

2
= 693 𝑚2 

Det är 8 sådana ytor i pyramiden och den totala arean av samtliga blir 5543 m
2
. 

𝐴𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒𝑎 = 𝐴𝑡𝑜𝑝𝑝 + 4 ∗ 𝐴𝑠𝑖𝑑𝑎 + 8 ∗ 𝐴𝑡𝑟𝑖𝑎𝑛𝑔𝑒𝑙 = 2 572 + 8 115 + 5 543𝑚2 = 16 230 𝑚2 

Kvoten mellan mantelarean och volymen snö blir: 

𝐾𝑣𝑜𝑡 =
𝐴𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒𝑎

𝑉
=

16 230 𝑚2

153 723 𝑚3
= 0,11 

𝑚2

𝑚3
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8.3 Bilaga C- Förhållande mantelyta och volym, 

samt bottenyta och volym 

Förhållande mantelyta och volym 

Snöhögen i Sundsvall i approximeras till en pyramid på samma sätt som i Bilaga B- 

Beräkning av snöhögens mantelyta med undantag för att längden och bredden hade olika 

mått. Känt om snöhögen i Sundsvall innan ombyggnad är längden L=130 m, bredden B=64 m 

och lutningen på snöhögen α= 30°. Snöhögen rymde 40 000 m
3
 innan ombyggnationen.  

Genom att testa olika värden på höjden h och med hjälp av denna höjd kunna räkna ut 

topparean Atopp kunde volymen på snöhögen beräknas. Då H sattes till 4 m, blev snöhögens 

volym 46 904 m
3
, vilket är nära 40 000 m

3
. Detta gjorde att 4 m var en bra höjd att räkna med.  

Mantelarean på snöhögen i Sundsvall beräknades på samma sätt som snöhögen i Uppsalas 

mantelyta. Den blev då 9 033 m
2
. Förhållandet mellan mantelyta och volym blev då 0,19 

m
2
/m

3
 snö. 

Förhållande bottenyta och volym 

På liknande sätt kan förhållandet mellan bottenyta och snövolym beräknas. För anläggningen i 

Uppsala är bottenytan 120 m*120 m=14 400 m
2
. En sådan pyramid rymmer 153 723 m

3
 vilket 

ger en kvot på 0,094 m
2
/m

3
.  

För Sundsvall är bottenytan 130 m*64 m=8 320 m
2
, och pyramiden rymmer 46 904 m

3
. 

Kvoten blir då 0,18 m
2
/m

3
. 

 


