
SALTING (og preparering)  AV 

LANGRENNSLØYPER 

- Veiledning 



Innledning 

• Klubb/arrangørs mål   løyper og snøkvalitet skal gi 

optimale, rettferdige og sikre forhold for alle deltakere/ 

løpere 

 

• Vi ser ofte oppgåtte  

 løyper og myk snø 

 



Målet er utfordrende noen ganger ... 



Innledning 

 

• Et klart flertall av FIS WC utøverne (66%) foretrekker at 

løypene er konsekvent faste og hardpakka  mest mulig 

like og rettferdige forhold for alle de startende løperne 

 

• Salting kan gi en hardere og jevnere snøflate som fører 

til mer rettferdige forhold for alle 

  erfaringer innen langrenn på høyt nivå siden 2001 

  enda lengre innen alpint og hopp 

 



Hva er salting? 

• Salting er først og fremst en måte å gjøre myk snø 
hardere på  «frysing» av snøen 

 

• Salt (og vann) kan også brukes til å bevare snøen i 
varmt vær 

 

• I konkurransesammenheng, så bør salt brukes når 
snøen er gjennomvåt, råtten eller så myk at skiene 
synker igjennom 
• Salting bør utføres for å redde konkurransen (i.e. gjøre den 

rettferdig og sikker), ikke for å skape raskere eller lettere forhold 

. 
 

 

 



Elementer som fryser snø 

• Rent salt består av Natrium og Klorid (NaCl). 

• Naturlige salter  sjø/hav-salt, steinsalt, Himalaya-salt, osv 

er også NaCl, men har også små mengder av andre 

mineraler 

 

• Nitrogengjødsel og andre vannoppløselige elementer 

(deriblant sukker) kan også brukes som “snø-frysere”:  

• Ammonium Nitrat (NH4 NO3), Ammonium Sulfat 

((NH4)2SO4), Ammonium Klorid (NH4 Cl), Urea (CO(NH2)2) 

• Kalcium klorat = veisalt (CaCl2 2H2O) 

 



Hvordan virker salting? 

Kjemi 

• Salt + vann  noen is- og snøkorn smelter (det dannes 

en saltlake som senker frysetemperaturen) 

 

• Endring fra fast (is) til flytende form (vann) krever 

energi (varme), som “stjeles” fra omkringliggende snø 

 

• Dette gjør at snøen rundt blir kaldere (og fryser) 

 



Hvordan virker salting? 

 

I praksis 

• For at salting skal virke, så må det være vann tilstede i 

snøen (må være i stand til å lage en snøball).  Det må 

også være noe krystallstruktur igjen i is- og snøkornene. 

 



Snow Hardening 

Scientific Research 

Model illustrating the 

dissolution of the salt 

(SH), the increasing 

and infiltrating solute 

concentration (SC), 

the withdrawal of heat 

represented by the 

black arrows, and the 

temperature at depth 

represented by (T) 

Rixen, C; Schneebeli, M., Effects of snow hardeners on the snow 
cover of ski runs, 2010. Swiss Federal Institute for Snow and 
Avalanche Research. 

Forskning - Sveits 



Størrelsen på saltkornet er viktig 

Kornstørrelse 

• Salt og gjødsel kommer i forskjellige størrelser:  

 - små korn (rent salt, bord-salt, vei-salt, noen gjødseltyper) 

 - store/grove korn (noen gjødseltyper, spesialordre hav-salt)  

 - flak i forskjellig størrelse (havsalt) 

•  For OL kjøpes salt inn fra Sveits (kornstørrelse 3 – 5) 

 

• Et større og mer komplekst “saltkorn” vil synke dypere ned I 

snøen, og ta lengre tid/kreve mer varme for å oppløses (dvs at 

det fryser et større og dypere område i snøen) 

 



Stort saltkorn 

synker ned i 

snøen 

Knut Kristiansen, Holmenkollen 



Hvor mye snø kan 1 saltkorn fryse? 

Salt korn 

Frossen 

snøklump etter 

reaksjonen med 1 

saltkorn 

Knut Kristiansen, Holmenkollen 



Grunnlag for suksess 

- god grunnpreparering 

• Først, pakk snøen for å skape dypt og hardt snølag 

• Få ut luften i snøen 

 

 



Grunnlag for suksess 

- god grunnpreparering 

• Senere, bruk renovator for å mikse snølagene 

• Blander snøen ned til over 30 cm dybde 

 

 



Hvorfor renovator? 

• Før eller senere, så påvirkes alle løyper av isete forhold 

• Hyppig bruk av renovator kan utsette dannelen av isete 

løyper ved å blande gammel og ny snø 

• Ved å bruke renovatoren ved nysnø, så vil den nye 

snøen binde seg med den gamle snøen/snølaget, og 

skape et jevnt lag som varer mye lengre 

• Gammel, kald snø kan blandes med våt- eller sørpesnø 

tidlig på kvelden.  Blandingen fryser bedre og raskere, 

og gir en fast og god såle for neste dag 

• Ved isete snø, så kan en renovator kutte preppetiden 

med 50%! 



Grunnlag for suksess 

- preparering for konkurranse 

• Ved klarvær, preparer på kvelden (alltid kjør ved synkende 

temperatur) 

• Det er mulig å prepare godt for skøyting også med Ginzu 

• Ved smelting/frost syklus, bruk renovator 

• Preparer minst mulig på dagtid, steng løypene før 

konkurranse (om nødvendig) 

 





Sognefjellet 

Spredning av salt 



Holmenkollen 2015 



Holmenkollen – spesialslede bak Sherpa snøskuter 



Spreder montert på snøskuter/henger 



Manuell spredning 

Kast opp i lufta, 

ikke ned i bakken 

 



Spredning av salt 

 

 

• Det er viktig at snøen får ligge i ro mens første del av 

fryseprosessen pågår: 

• Steng løypa i 15 – 45 minutter etter salting, avhengig av hvor mye 

vann som er i snøen og konsistensen på snøkrystallene (gammel 

kunstsnø trenger mer tid enn fuktig nysnø) 

 

 



Spredning av salt 

- hvor mye? 

• Riktig mengde salt er avhengig av bredden på løypa.  I 

en 8 meter bred løype, bør maksimum 100 kg salt per 

km brukes.  I en 4 meter bred løype er ca 50 kg per km 

nok. Dette tilsvarer ca 10 - 12 gram per kvadratmeter 

snø. 

• Mer salt vil normalt ikke gi bedre resultat 

• Saltet bør være en miks av store og små saltkorn/flak 

 

 



Når salting ikke fungerer 

• Salting vil normalt ikke virke (men prøv på et 

testområde): 

• Når temperaturen er 0 grader eller kaldere 

• Når det er for lite vann i snøen eller på snøoverflata 

• På tørr, ny natursnø 

• Når det snør (er ok ved regn)   

• Når snøen er «død» (kan ikke lage snøball, og det er 

ikke noen krystallstruktur i snøkornene) 

 



Når salting ikke fungerer 

• Vær forsiktig når salt brukes i regnvær og vind – det kan bli 

veldig isete forhold.  Det er viktig å bruke grove saltkorn, og 

være forbredt på å sladde/skrape opp løypa (bruk av 

Ginzu, og lignende) 

 

• Tåke kan redusere effekten av salting (spesielt hvis tåka er 

på grunn av at tørrere luft kommer inn).   

• Salt virker ofte ikke i tåke 





Forskjellen på natursnø og kunstsnø 

- ved salting 

• Fuktig natursnø (etter preparering) vil reagere raskere med 

salt enn kunstsnø 

• Gammel kunstsnø vil reagere saktere fordi:  

• De større og eldre snøkrystallene inneholder mindre vann (vann 

drenerer lettere igjennom gamle og rundere kunstsnøkrystaller) 

• De større snøkrystallene vil ta lengre tid til å “fryse sammen” 

ettersom saltlaken beveger seg nedover i snøen (se tidligere 

fane) 



Praktiske erfaringer 

 

• Erfaringer og testing fra: 

• 2014 Sochi Olympiske Leker – kombinert løype 

• 2015 Falun VM FIS 

• 2015 Kontiolahti VM IBU 

• 2014/15 Holmenkollen testing (og World Cup) 

• Sommer-ski i Norge 

• Beitostølen 2015 åpningsrenn 



Sochi 2014 – salting av kombinertløypene 

Oppsummering 

•Salt kan brukes hver dag i lang tid (2 uker) hvis det er 

eller blir tilført vann/fuktighet i snøen 

 

•“Synlig” vann er nødvendig for at Urea (og til en viss 

grad havsalt) skal skape reaksjon og ned-frysing 

 

•Bruk av for mye salt (per gang) vil ikke forbedre 

resultatet, og kan heller være negativ og ødeleggende 

for snøkvaliteten 

 



Falun 2015 – VM 

Erfaringer 

 

•Mindre preparering med tråkkemaskin 

•Bedre belter på ATV og snøskutere (ikke så aggressive) 

•Teste tilførsel av vann 

•Bedre forbredt til å skifte ut snø 

 



Kontiolahti 2016 – VM Skiskyting 

- all preparering med Ginzu 



Holmenkollen 2014/15 -  erfaringer 

• Regn eller smelting fra solvarme kan skape ned-frysing 

hvis saltet allerede ligger i snøen  

• Kunstsnø reagerer saktere enn natursnø  

• Ekstra mye salt vil ikke ha betydning (50 kg/km vs. 

100kg/km) 

• Gjentatt salting kan gi negative resultater hvis det ikke 

blir tilført vann (vil ende opp med tørrere snø, som til 

slutt ikke vil reagere med tilført salt lengre) 

• Ned-frysingen og hardheten kan vare i 10 – 12 timer 



Erfaringer fra sommer 

- Sognefjellet 

• Salting er bare gjort når temperaturen er over 0 

grader Celsius 

• Grovkornet hav-salt brukes 

• Salting på snøoverflata gir raskest resultat siden 

vannet som regel er på toppen av snøen (når sol)   

• Salt TRENGER vann for å starte ned-

frysingsprosessen 

• Salter en eller to ganger per dag (minimum 6 timer i 

mellom); stenger løypene i 30 minutter etter salting 

 



Sognefjellet – ingen synlige tegn etter 10 års 

salting 



Salt – påvirkning (fra studie av veisalt) 

Vann 

• Er først og fremst et problem der saltholdig vann (fra 

smelting) renner ned i grunnvannsreservoirer 

Planter 

• Blader og nåler blir brunsvidde når saltet hefter seg på 

vegetasjonen eller tas opp gjennom rotsystemet. 

Kjemisk ubalanse i rotsonen reduserer plantenes evne 

til å ta opp vann og andre næringsstoffer. Fotosyntesen 

reduseres. Trær blir mindre motstandsdyktige mot 

insektangrep. 

Dyr  

• Dyr som ellers får lite salt i kosten (f.eks. elg og 

reinsdyr), tiltrekkes for å slikke i seg saltet og kan derfor 

utgjøre en trafikkfare. 

 



Saltstress 

• Saltstress skyldes høyt innhold av salt i jorden, eller 

saltpåvirkning via aerosoler og våtavsetninger fra sjøsprøyt og 

salting av veier og fortau for å smelte snø og is. Saltstress er 

både et tørkestress og osmotisk stress som påvirker vann- og 

ionebalanse. 

• Saltet senker vannpotensialet i jorden slik at planter får 

vanskeligheter med å ta opp vann. Saltpåvirkningen 

endrer metabolismen, og veksten reduseres. Det kan også 

gi et oksidativt stress. Plantene har et høyt innhold av kalium 

(K+) fra 100-200 mM, i mosetning til den lave konsentrasjonen 

til Na+, og aktiviteten til mer enn 50 enzymer er avhengig av 

denne høye kaliumkonsentrasjonen. Tilførsel av natrium 

endrer den viktige balansen mellom kalium og natrium og 

forstyrrer ionebalansen  

• Den lave natriumkonsentrasjonen i planter gjør at 

beitende dyr oppsøker saltslikkestein. 

 



Erfaringer fra Beitostølen 2015 

- Sesongstart 

 



9 dager før rennet, og dårlig værmelding 

(varmt og regn, ingen kulde) 



Plan og prosess 

Plan A: 

1.Legge geotekstil over snøen 

2.Spre vann på, og salte snøen som ikke er dekt av 

geotekstil 

3.Rekvidere de nyeste viftekanonene i området,  og 

sette opp Snomaxpumpe slik at snø kan lages på -

1,7 grader wetbulb 

 

Plan B: Kjøre inn snø fra fjellet 

 



Duk lagt over snøen for å beskytte mot 

smelting. 

 



Vanne og salte løypene 

Vann og salt (#3) på resten av løypene for å fryse og 

konservere de ned før neste mildvær.  Dyser er tatt av 

lansekanonen (som ble brukt til vanning) 



Temperatur 15 cm nede i snøen før og etter 

test med salt og vann 

 



Hva når problemet er åpenbart? 

- sukkersnø 

• Mel/sukker snø 

• Må tilføres vann, skrapes bort eller tilføres og mikses med  ny 

snø (fra dypere snølag, tilført isavskrap eller annet), og 

deretter saltes 

 

 

 

 

 

Renovator – bringer opp «dypere» snølag 





 Er snøen for myk til å 

ha gode forhold for alle? 

Blir det frost / 

minusgrader over 

natta? 

Er det fuktighet i 

snøen (kan du lage 

en snøball)? 

Preparer løypa som normalt 

(så tidlig som mulig om 

kvelden før) 

Er det meldt regn i 

værmeldingen? 

Salt umiddelbart etter 

preparering eller 2-3 timer 

før løypa åpner 

Salt 2-3 timer før løypa 

åpner eller etter at regnet 

har starta 

Er det meldt sol 

eller varmt i 

værmeldingen? 

Salt så fort sola/været har 

varma opp snøoverflata, eller 

2-3 timer før løypa åpner 

Valgmuligheter: 

1.Skyv bort myk/sukker-snø, 

deretter preparer 

2.Spre vann på løypa, 

deretter preparer og salt 

umiddelbart 

3.Kjør inn ny (fuktig) snø, 

deretter preparer og salt 

4.Bruk renovator til å hente 

opp fuktigere snø, preparer 

og salt (sjekk først om det er 

fuktighet i snølaget under) 

DAGEN FØR KONKURRANSE ELLER OFFISIELL TRENING 

Nei Ja 

Nei 

Nei 

Nei 

Ja 

Ja 

Ja Nei 

Ja 



Er snøen for myk til 

å ha gode forhold 

for alle? 

Snør det eller er det 

meldt umiddelbar 

snø? 

Er det fuktighet i 

snøen (kan du lage en 

snøball)? 

Løypa vil normalt bli bedre 

ettersom løpere går, men 

lett preparering (med skuter 

og kompaktor/sladd) bør 

planlegges 

Er det meldt regn i 

værmeldingen? 

Salt (mekanisk eller manuelt) 

minst 30 minutter før løypa 

åpner 

Salt (mekanisk eller 

manuelt), minst 30 minutter 

før løypa åpner 

Er det meldt sol/ 

varmegrader i 

værmeldingen? 

Salt så fort sola/været har 

varma opp snøoverflata, 

minst 30 minutter før løypa 

åpner 

Valgmuligheter: 

1.Skyv bort myk/sukker-

snø 

2.Spre vann på løypa, 

deretter preparer og salt 

umiddelbart 

3.Ingen ting, men ha 

mannskap klar med 

raker i de verste stedene 

PÅ KONKURRANSEDAGEN (2-3 TIMER FØR START) 

Gjør ingenting 

Nei 
Ja 

Nei 

Nei 

Nei 
Nei Ja 

Ja 

Ja 

Ja 



Konklusjon 

John Aalberg 48 

• Smart grunnpreparering 

• Havsalt, men ikke for mye 

• Test først (alltid!) 

• Må være vann i snøen 
 


