


Om projektet 
Tidsperiod: 15 Januari 2018 – 31 December 2020 (35,5 månader) 
 
Budget: 892 209 € ca 8,2 mill. SEK 
 
Projektägare svensk sida: Peak Innovation  
Projektledare: Erik Melin Söderström 
 
Projektägare norsk sida: NTNU (Senter for idrettsanlegg og teknologi) 
Projektledare: Sondre Bergtun Auganæs 

Medsökande Mittuniversitetet (Sport Tech Research Center) 

 

  



  Peak Innovation 

Jobbar med nya lösningar på samhällsutmaningar 
 
Fokusområden: 
- Hållbara material och utrustning för sport och friluftsliv  
- Besök och evenemang 
- Snö som resurs – innovationer för tillgång och kvalitet på snö  
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  Senter for idrettsanlegg og teknologi 

Tverrfaglig forskningssenter ved NTNU 
Forskning, utdanning og formidling 
10 ansatte 
Fokusområder: 
-Snø 
-Kunstgress 
-Idrettshall og svømmeanlegg 
-Idrettsteknologi 
 
https://www.godeidrettsanlegg.no/ 
 
 



Projektpartners/medfinansiärer 
Sverige 
Peak Innovation 
Mittuniversitetet (STRC) 
Region Jämtland Härjedalen 
Region Västernorrland 
Östersunds kommun 
Östersund Skidstadion 
Vålådalen 
Bruksvallarna 
Mid Sweden 365 
Skistar  
SMI Snowmakers 
Smart Textiles 
Svenska Skidförbundet 
Svenska Skidskytteförbundet 
Norge 
NTNU/SIAT 
Trondheim bydrift 
Sør-Trøndelag skikrets 
Geosynthia 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

  



Bakgrund och skäl till projektet 
●  Tidigare projekt SNÖ (ERUF) 
●  Förstudie “Hållbar snöhantering” inom Interreg (april-september 2017) 
●  Ökat behov av kunskapsutveckling relaterat till snö i och med ökad konkurrens och 

klimatförändringar. 
●  Tradition och kultur av vintersport - för invånare och besökare. 
●  Starka positioner som arrangör av stora vinterevenemang, t.ex: WCR 2019, FIS Tour 

de ski 2020, Paraworld Wintergames 2023.  
●  Världsledande aktörer inom snöområdet inom privat och offentlig sektor (tillverkning, 

lagring, distribution, bevarande, kvalitetssäkring). 
●  Ett ökat akademiskt intresse för snö där forskningsmiljöerna i regionerna gemensamt 

kan ta en stark internationell position. 
●  Unika testmiljöer för snöforskning i regionerna (“verklighetslabb” + som 

universitetsbaserade snölabb, vindtunnlar etc). 



Övergripande mål: 
Syftet med projektet är ökad affärs- och samhällsnytta genom att driva kunskapsutvecklingen 
kring styrkeområdet snö framåt, samt genom att kraftsamla och utveckla det gränsregionala 
innovationssystemet för snö.  
 
Arbetspakke 1: Behovsstyrd snøforskning med fokus på produksjon, preparering, bevaring og 
lagring av snø som genererar användbara och nya resultat. Forskningsresultat och kunskap 
har överförts och delats mellan olika aktörer (forskning-näring-offentlig sektor-civilsamhälle) 
samt mellan andra innovationsmiljöer och andra branscher. 
 
Arbetspakke 2: Regionernas resurser som forsknings- och innovationsmiljö samt kunskapsnod 
inom området snö har stärkts och synliggjorts. 
 
Långsiktigt mål/vision: Ett nordiskt nätverksbaserat snöforskningsinstitut 

Mål 



Mål Arbetspakke 1  
•  20 seminarier   
•  2 st konferenser.  
Produktion  
•  Rapport/Snöproduktionskartan framtida möjligheter för snöproduktion.   
Snölagring  
•  En ekonomisk analysmodell för optimering av snölagring  
•  Input/Output modell för optimering snölagring  
•  Prototyp täckmaterial. 
Preparering 
•  Model/formelsamling för snökvalitet 
•  Utbildningsmaterial inom preparering   
Bevarande  
•  En prototyp för vindfångst av snö 
•  En prototyp för vindskydd  

 



Snøproduksjonskart 



Optimering snölagring  



Optimering snölagring  



Optimering snölagring 



Optimering Snölagring 



Preparering och snökvalitet  



Mål Arbetspakke 2  
●  En sammanställning av regionens resurser inom inovationssystemet snö. 

●  3 testbäddar (anläggningar/arrangemang) för snötester/
forskning i regionen ska vara tilgängligjord och mottaglig för förfrågningar.  

●  En forpliktende samarbeidsavtale mellom FoU-
miljøer relatert til snø (NTNU, Mittuniversitetet, Luleå Tekniska Universitet) 
for fremtidig samarbeid innen snøhandtering. (Snö center/nätverksbaserat  

●  Markedsføring- og informasjonsmateriell om de grenseregionale FoU-miljøene (akademia, 
testbäddar, m.m.) relatert til snø er produsert og kommunisert på nasjonalt og/eller 
internasjonalt niva ̊ ved minst 10 tilfeller. Dette inkluderer digital spredning, muntlige 
presentasjoner og møter i ulike sammenhenger.  

 



Utveckling av testbäddar 



Tour 2020 



Coldtech- Kunskapscenter inom snö, is och kyla 

●  Ansökan 9 jan 2019 (Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet) 
●  Att stärka vinterindustrin genom att öka den grundläggande 

kunskapen om snö och is och hur dessa påverkar: 

○  tekniska system och hur dessa kan optimeras för bättre funktion i 
vinterklimat 

○  människan och hur olika system kan optimeras för ökad komfort och 
hälsa 

○  Jobba mot FN:s hållbarhetsmål 
 

 



Forskningsområden 
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Vintertester (bilar, däck, …) 

Energi i kalt klimat (Vindkraft, vattenkraft, 
energibesparing, …) 

Vintersamhällen och hälsa (Snöröjning, rörelse i kyla, 
kläder, …) 

Vinteraktiviteter och turism (Alpint, längd, skridskor 
preparering av ytor, …) 



Gränsöverskridande mervärden 

●  Kraftsamla och nyttja varandras resurser för innovation och forskning inom 
snö, i form av kompetens, testbäddar och forskningsmiljöer. 

●  Kunna arbeta mer effektivt mot visionen om nordiskt snöforskningsinstitut. 
●  Förstärka redan existerande grenseoverskridande samarbeten inom skidsport 

(tex Interreg projekten Business X Country och Ski Region Mid Scandinavia 
där bland annat Tour 2020 kommer arrangeras). Ett naturligt steg är att 
regionerna även samarbetar inom säker och högkvalitativ snö, en 
grundförutsättning för framtida arrangemang och vintersportturism.  

 

 



Takk for oppmerksomheten 
 

 Sondre Bergtun Auganæs                                   Erik Melin Söderström 
sondre.auganaes@ntnu.no                     erik.m.soderstrom@peakinnovation.se 
https://www.ntnu.no/web/siat/snorik        
http://peakinnovation.se/portfolio/snorik/  
 
 

 
 


