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Hovedoppgaver for vaktmannskap
Starte og avslutte produksjon
• Oppstart av anlegget er ivaretatt av basene.
• Avslutte produksjonen i samarbeid med baser.
• Avslutning kan enten være å sette anlegget i hvile – klart for rask oppstart, eller rydde inn slanger og 

lanser. Tømme og lufte rørsystem

Hovedoppgaver under drift.
• Være klar over og kjenne til fare for personskade i anlegget
• Forstå og kjenne til hvordan anlegget fungerer, og hvordan det brukes korrekt 
• Kontakte ansvarlig bas
• Overvåke driftsdata i pumpehus – og kontakte bas ved avvik. Data i avsnittet «I PUMPEHUSET»
• Overvåke produsert snøkvalitet
• Overvåke fordeling av produsert snø
• Stenge, flytte og starte lanser
• Bytte og rense dyser  i lanser
• Kjøre ATV ved behov
• Beskjære og rydde overheng og fjerne is fra ledninger, trær og andre objekter
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Vårt anlegg benytter flyttbare snøkanoner som produserer snøen der den skal brukes.
Andre anlegg produserer snøen sentralt og flytter den ut i traseen.
Begge metoder har fordeler og ulemper.
Flyttbare kanoner:
• Ikke beregnet noen transport eller flytting av snøen.
• Lavere kostnad og liten innsats med maskiner.
• Rask produksjon når forholdene er til stede.
• Krever stor og kortvarig arbeidsinnsats – vi har ikke automatisk anlegg.
• Krevende å vedlikeholde trase.
• Enklere og færre maskiner.
• Fordi snøen er produsert på stedet krever det jevn produksjon for å få lik konsistens på snø og is-underlag.

Sentralt produsert:
• Kan produsere uten stor manuell innsats. Det finnes helautomatiske anlegg
• Større manuell og maskinell innsats ved fordeling - må frakte snø ut i traseen.
• Enklere å vedlikeholde – homogent og kan etterfylle.
• Det nederste laget mot bakken har likt snølag og is-underlag fordi alt fraktes ut.

Snøproduksjon - generelt
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Snøkvalitet

Snøkvaliteten kan beskrives på en skala fra 1- 9, hvor 1 er pudder, 5 er kram snø og 9 er nesten regn. • Egenvekt på kvalitet 5 er 0,3 – 0,4 kg pr dm3.

Ved produksjon av snø er temperatur og luftfuktighet de to viktigste parameterne som virker inn på snøkvaliteten. I prinsippet betyr det at ved lav 
luftfuktighet kan snø produseres på høyere temperatur enn om luftfuktigheten er høy. Forholdet mellom luftfuktighet og temperatur kalles wet-
bulb. Selv om termometer viser 0 grader og luftfuktigheten 20%, vil en kunne produsere snø siden wet-bulb er - 4.5 C °.

Andre eksterne faktorer som spiller inn for snømengde og -kvalitet er temperatur på vannet, partikler i vannet, egnet vannkvalitet og frost i bakken. 
Når en lager snø i marginale temperaturer blir det lite snø og det kan være vanskelig å få tørr snøkvalitet om det er ønskelig. Desto lavere 
temperaturen blir, og/eller jo tørrere luften er, jo mer snø kan produseres og desto lettere kan man velge kvalitet på snøen som produseres. 

Hvordan finne riktig snøkvalitet?

Produksjon av kunstsnø med manuelle kanoner, krever at det til enhver tid er riktig blandingsforhold mellom luft og vann i forhold til wetbulb og 
ønsket snøkvalitet. Tilføres for mye vann til kanonen, blir snøen våt med avrenning og snøen kan lett bli hard og isete når det prepareres. Det er 
meget viktig å være påpasselig med hensyn til temperatur, vannkvalitet og trykkluft. Siden dette varierer hele tiden, må vanntilførselen justeres i 
forhold til temperaturen for at produksjonen skal være som ønsket. I praksis betyr dette at man må kontrollere en gang pr. time.

Å bestemme snøkvalitet er avhengig av hva en skal benytte den til. Er snøen myntet på arrangement? Er det første snølaget som skal legges, eller 
skal en supplere med ny snø i slitte partier?

For å lage en såle i bunnen for å dekke ujevnheter etc. er det en fordel å legge litt våtere snø.

Er snøen planlagt for arrangement et stykke frem i tid, kan det være fornuftig å produsere snø i hauger (depot). Slike hauger blir gjerne liggende en 
tid og får med dette mulighet til å tørke ut. Dette betyr at det ikke er så avgjørende å passe så nitidig på vannjusteringen. Det kan aksepteres at 
snøen produseres våt. I så fall er det viktig at vann blir drenert vekk fra området.
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Snøproduksjon
Utdrag fra:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kud/idrett/publikasjoner/v-
0965_kud_veileder_snoproduksjon_og_snopreparering_2014.pdf



Skal snøen benyttes til arrangement straks, lønner det seg å lage snø med kvalitet på ca. 5. Denne kvaliteten er god når en skal bygge hopp, kuler 
etc. Det er imidlertid viktig at kanonene flyttes ofte for å hindre vannutsig.

Ved supplering av slitte partier så kan det være riktig å produsere tørr snø. Dette betyr at produksjonen kan foregå mens bakken benyttes. På 
denne måten så får skiløpere ny fin snø å kjøre på og det betyr at skiløperne frakter snøen nedover og fordeler den. Dermed blir det lettere for 
en prepareringsmaskin å blande ny og gammel snø.

For å finne hvilken kvalitet snøkanonen lager må en stille seg under snøkanonen, strekke ut armen og la snøkrystallene falle mot jakkeermet. 
Faller krystallene av jakke og ikke spretter av, vil snøkvaliteten tilsvare 5 eller tørrere. Den andre metoden er å ta litt av overflatesnøen nærmere 
midten av snøhaugen og lage en snøball. Dersom man klarer å klemme vann ut av denne er snøen for våt, og den må hvile et par dager før den 
prepareres. Om den er kram uten at vann kommer ut, er snøen av riktig konsistens for å prepareres. 

Den våte snøen ønskes gjerne som en slitesterk såle. Oppå denne sålen etter at den er fordelt ut over nedfarten, legges snøen som daglig blir 
kjørt på og preparert. Hvor mye som må lages av denne snøen, varierer etter mengden av natur snø, daglig slitasje samt vær og vind gjennom 
vinteren.

Mengden av snø som legges på sålen, bør være så tykt at man ikke sliter seg ned på det isete partiet i sålen. 

En må tenke på brukerne når snø produseres. Hard snø og is er ikke noe godt underlag når man har ski på beina, bortsett fra 
konkurransesituasjoner hvor dette underlaget skaper jevnest mulig forhold for alle løpere. Det er lett å lage for våt snø. Gjør man det blir 
kvaliteten dårlig og anlegget utnyttes ikke optimalt. Normalt bør de fleste produsere kvalitet 4 og 5. Renner det vann ut nedenfor snøhaugen er 
det for våt kvalitet. Nylaget snø bør normalt hvile et par dager før den prepareres, spesielt hvis den er litt våt og produseres i hauger.

Store hauger produsert av mobile lanser i kaldt vær.

Klimatiske forhold

Klimaets betydning for snøproduksjon er svært viktig. Ved temperaturer rundt 0 grader og ved høy luftfuktighet, stilles store krav til så vel utstyr 
som personell.

I Norge er luftfuktigheten relativt høy mange steder, særlig i kyststrøkene. Det må nøye vurderes hvorvidt det er mulig eller økonomisk forsvarlig 
å investere i et kostbart snøanlegg i områder med marginale temperaturer. Det kan muligens lønne seg å flytte skiarenaen til et mer egnet sted.

For å lage snø ved 0 grader bør en ha en luftfuktighet på omkring 20 %. En skal være oppmerksom på at luftfuktigheten kan variere en del 
mellom bunn- og dalstasjon. Ofte er det klare klimaskiller innenfor samme anlegg. Ved valg av utstyr bør en ta hensyn til det som passer best for 
stedets klima. Vi vil derfor anbefale at en kontakter Meteorologisk Institutt som kan fremskaffe værdata for det aktuelle området, eller for et 
nærliggende sammenlignbart område. Hør gjerne på lokalkjente.
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På NØG.

• Fordi vi produserer snøen på stedet er det avgjørende at den blir produsert i hele traseen
• Når det blir felter uten produsert snø eller store hauger kan dette til dels rettes med 

prepareringsmaskin, men underlaget er likevel forskjellig!
• Den snøen som flyttes med maskin får heller ikke samme konsistens sammenlignet med der snøen har 

vært produsert i en stor haug.
• Vi får altså store ujevnheter og forskjellig avsmelting som vil komme frem over tid. 

Prepareringsmaskinen føler heller ikke disse forskjellene automatisk. Det er i tillegg meget utfordrende 
og tidkrevende å preparere.

Et jevnt underlag i hele traseen vil gi oss alle en bedre skitur
Våre medlemmer får bedre treningsforhold

Det er kun riktig og nøyaktig produksjon som kan gjøre dette mulig !

Snøproduksjon - generelt
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Kunstsnø har andre egenskaper enn villsnø , er vanskeligere å bearbeide og krever mer vedlikehold.

Derfor er det viktig for resultatet at snøen er produsert på en optimal måte. Det er vanskelig og detaljert, men med god praktisk sans, 

«sunt bondevett» og arbeidsinnsats kan alle være med å produserer snø.

Er ikke starten optimal vil andre bli belastet med merarbeid gjennom vinteren. 

SNØLEGGING  - Hva er best for løypas kvalitet senere?
Utfordring: Referanser om hvor trase går, og produsert dybde forsvinner med snøen

Etter første sletting med maskin vil det alltid være områder hvor det er nødvendig å produsere mer snø

Løypekjører er mest interessert i at produsert snø er lagt så jevnt som mulig, det er mer effektivt, gir mindre etterarbeid og minimalt med  påfyll etter 

første produksjon. Maskinen sletter ut de største ujevnheter, men de kommer frem igjen når snøen tiner

Jevn produksjon gir et mer varig resultat senere i sesongen og bedre tilbud til brukere

Produsert snø krever jevne hauger – i både lengde- og tverrprofil:
• ingen tomme felter
• Minimumsdybde – 0,6 – 0,8 m, etter preparering blir det ca. 0,5 m

Spesielle produksjonspunkter:
• vendepunkter for maskin – ekstra og bredere snølag øverst Wankels Corner – øverst i Grindvold ved Storfurua

• tilførselsspor fra parkering

• Større dybde enn normalt:

bakker til Wankels-corner fra alle kanter (smelter fort)

fra pumpehus til Etac slette (smelter fort)

Norbyggsving til Olsvikrunde – her er det mer enn dobbel bredde

Snøproduksjon - generelt
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Almene sikkerhetsforskrifter ved snøproduksjon.

• Vær alltid minst 2 personer under produksjon. Ved ulykke må det være en person som er bevisst. Det er dessuten 
triveligere.

• Ved snøproduksjon brukes vann og luft med høyt trykk. Lufttrykk 7-9 bar og vanntrykk helt opp til 30 bar. Til 
sammenligning er maksimalt vanntrykk i krana hjemme ca. 6 bar.

• Vis alltid den største respekt for slanger og koblinger med høyt trykk. De kan sprenges eller det kan oppstå sprekker.
• Alle slanger og koblinger skal undersøkes nøye før bruk. Dårlige eller defekte komponenter skal skiftes.
• Slanger under trykk må ikke åpnes, det kan gi store skader. Det kan være trykk i slangene selv om ventiler er stengt.
• Sjekk at slanger ikke ligger vridd eller med knekk (skarp vinkel). Det ødelegger slangen unødig.
• Tørk og rull opp slanger når de ikke er i bruk. Det gir best holdbarhet.
• All regulering av ventiler og lignende skal utføres fra siden så eventuelle koblings- eller slangebrudd ikke skader 

personer.
• Det kan være nødvendig å sperre av området der snøproduksjon pågår. Spørsmål om ansvar kommer raskt ved en 

ulykke.
• Bruk hjelm og hørselvern under produksjon. Pumpe, kompressor og trykkluft har skadelig lydnivå.
• Før driftsjournal for pumpe og kompressor. Det er til god støtte om noe skjer.
• Kjør ikke med maskiner over slanger eller i nærheten av kanoner. De kan bli skadet.
• Bruk kun slanger og koblinger som er godkjent for det trykk de skal brukes til.
• Åpne alltid ventiler og kraner svært forsiktig og langsomt. Det kan oppstå trykk støt i systemet.
• Dersom kanoner som er i drift må flyttes skal det skje med den største forsiktighet. Husk å bruke støtteben under 

produksjonen.
• Unngå å produsere snø som fester seg i trær eller ledninger. Det må fjernes umiddelbart.
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Produksjonsmerker:
• Merker for produksjonshøyde er malt 

med rød strek på lysstolper, i 
terrengdetaljer eller på egne stolper

• Mål A = produksjonshøyde. Markering  
er alltid 0,6-0,8 m høyere enn nivå på 
asfalt/løype

• Referanse til hvor i løypa er nummer 
på nærmeste kum - nummer finnes 
under lokk på hver kum

A er minstemål (70 cm) under 
produksjonen!

Snøproduksjon - profiler
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Asfalt / løype
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Snøproduksjon – tverrprofil – god.
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Asfalt / løype
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Her er snøkanon fått stå lenge uten at det er kontrollert at nedslaget blir riktig.

Snøproduksjon – tverrprofil – dårlig.
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1 m1 m

Snøproduksjon – lengdeprofil – flytte snøkanon:

7
0 
c
m

1 m

Hvor mye snø som produseres må overvåkes nesten kontinuerlig – ulike forutsetninger gjør at det produseres mer 
eller mindre snø. Flytt snøkanon når idealmålet er nådd. Flytt ikke lenger enn at det blir overlapping. Følg med en 
stund etter flytting så overlapping blir perfekt.
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Asfalt / løype

Her er snøkanon flyttet når snøhøyde er riktig  og ikke mer enn 1 m hver gang

Snøproduksjon – lengdeprofil - god.
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Asfalt / løype

Her er snøkanon flyttet for langt hver gang  - og ikke ofte nok !

Snøproduksjon – lengdeprofil - dårlig.
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GENERELT
Ved all snøproduksjon skal brukerne være fortrolige med oppgavene de skal løse.

De skal ha nødvendig kunnskap om hva som kan skje og hvordan eventuelle feil skal løses.

Ved snøproduksjon er vann og luft under høyt trykk og er livsfarlig ved feil bruk.

Det skal være en sikkerhetssone på 20 m rundt kanonen

Ved all regulering av snøkanonen er regelen at ingen skal befinne seg under kanonen eller i dens lengderetning.

Alle slanger og koblinger skal kontrolleres før drift, også ved flytting. Den minste tvil om slange eller koblingers 

tilstand, skal umiddelbart rettes.

Husk at alle ventiler skal betjenes langsomt.

Hold ansikt borte fra ventiler som reguleres.

OBS! Alle justeringer av vann og trykkluft skal utføres langsomt for å unngå skader på ledningsnett(rør), 

slanger, ventiler og snøkanoner. Hurtig betjening kan skape trykk støt i systemene som kan gi store skader i 

rørsystem og pumpehus.
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KANON I DRIFT
• Generelt skal luft- og vannventiler være fullt åpne under drift
• Snøkanoner fungerer best i medvind
• Dersom vindretning endres skal kanonen vris så den produserer i medvind
• Mens kanonen er i drift må den overvåkes kontinuerlig fordi små endringer i vinden får stor betydning
• Sjekk at snøen legger seg der det er ønsket
• Endre høyde og retning er beskrevet på side 33 og 34
• Flytt kanon et lite stykke av gangen – max 1 m under drift
• Ideell produksjon er beskrevet på sidene 8 og 11
• Bruk målestaver for å kontrollere at snøen legger seg korrekt
• Dersom snøen ikke har optimal kvalitet bør dyser forsøkes skiftet - Kontakt bas

Driftsinstruksjoner snøkanoner
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STENGE OG FLYTTE KANON
• Steng luftkran i kum – se side 25

• Slipp ut trykket i luftslangen med ventilen på slangen – se side 24

• Løsne lutslange i kum, legg over bøtte! Se side 25

• Steng vannkran – se side 30, 31

• Tøm kanonen ved å koble fra slangene på kanonen

• Løsne vannslange i kum

• OBS! Kontroller at slangene er trykkløse før de løsnes fra kanonen

• Sørg for å drenere kanonen for luft og vann

• Kanonen skal stilles loddrett når de ikke er i drift

• Kanoen kan nå flyttes – unngå at den velter. Lanse blir bøyd og vannkappe rundt 

luftrøret kommer ut av stilling. Kanonen funger ikke lenger optimalt

• Tøm slanger og sørg for at de ikke kan kjøres over med maskiner

GODT Å VITE
• Vann ligger som et hylster rundt luftrøret i kanonen

Det tiner eventuelle ispropper og sørger for at kanonen er fri for is under drift

• Vær oppmerksom på fare for isdannelse på trær og ledninger

• Kanonen er beregnet på et maksimumstrykk på 50 bar og minimum 15 bar i område 

for driftstemperatur.
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OPPSTART KANON

• Koble sammen vann- og luftslanger mellom kum og kanon.
Luft på kanon har rett tilslutning.
Vann kobles til på sideuttak.
Se beskrivelse om «Slanger og koblinger»

• Ved oppstart skal kanon plasseres så den produserer med vinden.
• Åpne vannkran i kummen noen omdreininger så kanonen fylles med vann.
• Når vann kommer ut av dysene kan vannkran åpnes helt – deretter en halv 

omdreining tilbake.
• Åpne luftventil i kummen langsomt.

Dersom det ikke kommer luft fra toppen av kanonen:
Vent litt og vannet skal normalt tine eventuelle is propper som finnes i luftrøret -
skal skje automatisk.
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Slanger og koblinger Slanger - låser
Slangene kobles sammen, eller til kum/lanse med hurtigkoblinger. Mest brukt til snøproduksjon er koblingstypen «Camlock».

• Det er en hann- og en hunnkobling i hver ende av slangene. 
• Alle slanger er like. 
• Med forskjellig startpunkt skal det være umulig å koble vann til luft, eller motsatt. 
• Viktig at låsene er trykket helt sammen.
• Låsene kan fylles med snø eller is. 
• Sørg for at slanger og låser tømmes for eventuelt vann, eller ikke fylles med snø. Det gjør jobben enklere.
• Sjekk at det finnes pakning i hunnen før montering.
• Pakningen kan være stiv av kulde. 
• Det krever litt kraft for å få låst skikkelig.

ÅPEN                                                                   LÅST
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Slanger og koblinger Slanger - trykkluft

LANSE

Alle slanger er like. Unntak er de slanger som er utstyrt med ventil – det er luftslange som kobles til i kum.
Det er viktig at luft og vann ikke blandes sammen – det ødelegger anlegget.

Når retning fra kum til lanse er lik pilene, er dette en luftslange.

LUFT

Dersom dette er riktig fra start i kummen, vil det være umulig å koble feil. Ett unntak er «T-stykke». Det skal kun kobles til av 
bas. Beskrevet i eget avsnitt.

FRA første slange

19.11.2018
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Slanger og koblinger Trykkluftkobling i kum

Luft kobles til i kum med denne ventilen montert på slange.

VENTILEN MÅ ALDRI KOBLES TIL VANN 
ELLER FJERNES FRA SLANGE!!!

• Ventilen må kun benyttes direkte i kum.

• Må aldri benyttes andre steder.

• Ventil skal aldri kobles fra slange. 

Den er låst med sikringstråd.

Kun autorisert personell skal bryte sikringen

Kobling i kum

19.11.2018
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Slanger og koblinger Trykkluftkobling i kum

Når slange skal demonteres:
1. Steng ventil i kum
2. Åpne hendel på slangeventilen (bildet) forsiktig
3. Lufta i slangen skal nå slippe ut gjennom ventilen 

på bildet
4. Sjekk at slangen blir myk

Når slange skal monteres:
1. Sjekk at ventil i kum er stengt
2. Sjekk at hendel på slangeventilen er stengt
3. Koble ventil med slange til trykkluft i kum

4. Denne ventilen MÅ aldri kobles til vann!

19.11.2018
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Kobling i kum
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Koble til luft i kummen

VANN
LUFT

Her arbeides med elementer som har meget høyt trykk.
Trykk har stort skadepotensial.
Hold ansiktet vekk når ventiler betjenes. 
Husk at det oppstår skadelig støy. 
Ventiler må betjenes sakte. 
Legg på lokket så godt det er mulig under produksjonen, ellers 
fylles kummen med snø.

Luftuttaket er betjent med hendel – vannet med kran

Slanger og koblinger

19.11.2018
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Luftslange med ventil til luft i kum
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Slanger og koblinger Slanger - vann

VANN

Når retning fra kum til lanse er lik pilene, er dette en vannslange.

Når dette er riktig fra start vil det være umulig å koble feil.
Ett unntak er «T-stykke». Det skal kun kobles til av bas. Beskrevet i eget avsnitt.

KUM LANSE

19.11.2018
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Slanger og koblinger Slanger – T-stykker

T-stykke skal kun kobles til av bas. Mannskap kan kun demontere T-stykker. Etter demontering 

legges de i pumpehus, eller etter avtale med bas. MERK STRØMNINGSRETNING, OG AT DET ER FORSKJELL PÅ LUFT 
OG VANN. LUFT ER FARGET BLÅ, VANN ER FARGET GRØNN.
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Slanger og koblinger T-stykke for vann
T-stykke skal kun kobles til av bas. Mannskap kan kun demontere T-stykker. Etter demontering legges de i pumpehus, eller etter avtale 

med bas. 
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Det er mulig å koble feil. Da kjøres vanntrykket inn i luftkretsen. Fordi vannet har mye høyere trykk enn luft, vil luftkretsen 
fylles med vann. Da kan kompressor havarere – en kostnad på ca. kr 150 000. Ellers kan luftrørene sprekke så anlegget ikke 
kan repareres før til sommeren. I begge tilfelle blir det ikke snø denne vinteren. Sikkert er det at vann i luftkretsen må 
tømmes.
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T-stykke for vann er GRØNT.
STRØMNINGSRETNING er 
markert med sorte piler
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Slanger og koblinger T-stykke for luft
T-stykke skal kun kobles til av bas. Mannskap kan kun demontere T-stykker. Etter demontering legges de i pumpehus, eller etter avtale 

med bas. 
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TIL LANSEFRA KUM
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Det er mulig å koble feil. Da kjøres vanntrykket inn i 
luftkretsen. Fordi vannet har mye høyere trykk enn 
luft, vil luftkretsen fylles med vann. Da kan 
kompressor havarere – en kostnad på ca. kr 150 000. 
Ellers kan luftrørene sprekke så anlegget ikke kan 
repareres før til sommeren. I begge tilfelle blir det 
ikke snø denne vinteren. Sikkert er det at vann i 
luftkretsen må tømmes.

LU
FT

LUFT

T-stykke for luft BLÅTT. 
STRØMNINGSRETNING er 
markert med sorte piler
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Koble til vann i kummen

VANN

LUFT

Slanger og koblinger
Her arbeides med elementer som har meget høyt trykk.
Trykk har stort skadepotensial.
Hold ansiktet vekk når ventiler betjenes. 
Husk at det oppstår skadelig støy. 
Ventiler må betjenes sakte.
Legg på lokket så godt det er mulig under produksjonen, ellers 
fylles kummen med snø.

Vannuttaket er betjent med kran – luft med hendel
Luftslange med ventil til luft i kum
Til vann brukes standard slange

19.11.2018
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Slanger og koblinger Løsne slanger i kum
Her arbeides med elementer som har meget høyt trykk.
Trykk har stort skadepotensial.
Hold ansiktet vekk når ventiler betjenes. 
Husk at det oppstår skadelig støy. 
Ventiler må betjenes sakte. 

LUFT

VANN

LUFT
1. Steng ventil med hendel i kum
2. Åpne hendel på slangeventilen forsiktig
3. Lufta i slangen skal nå slippe ut gjennom ventilen. Se side 

24.
4. Sjekk at slangen er myk
5. Åpne låser og fjern slange med ventil
VANN
1. Steng ventil med kran i kum
2. Vent til vanntrykk er borte – renner ut av lanse
3. Sjekk at slangen er myk
4. Åpne låser og fjern slange

19.11.2018
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Slanger og koblinger Avslutte bruk av kum
Når slanger er fjernet fra en kum er det 
noen viktige rutiner som er nødvendige for 
at kummen kan brukes igjen.
Vann fryser og må fjernes fra koblingene.
1. Åpne luftventilen forsiktig, uten 

påmontert slange. Vann blåses vekk. 
Vær forsiktig og påse at pakningen ikke 
blåses ut. 
Pass ansikt og ører.

2. Legg boksen over luftkoblingen. 
3. Albue for vann løsnes og vendes 

nedover der det er plass.
4. Er det ikke plass til å vende albue 

nedover, demonter albue og plasser så 
den ikke fryser – eks på bildet.

5. Husk å legge på kumlokket

19.11.2018
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Snøkanon 11 m lanse – den lange

Flytting og montering av denne utføres kun i samarbeid med bas.
Nedslag overvåkes på samme måte som de andre lansene og endres tilsvarende – så jevn snø som mulig!
Slanger og kum fungerer som resten.

Montere 11m lanse på sokkel.
• Det er mulig å montere 

lansen feil veil i vogga.
• Da blir vogga ødelagt.
• Riktig vei er når merkene på 

lanse og festeklammer er på 
omtrent samme sted i 
lengderetning.

19.11.2018
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Snøkanon 11 m lanse – den lange - justeringer

Flytting av denne utføres kun i samarbeid med bas.
Nedslag overvåkes på samme måte som de andre 
lansene og endres tilsvarende – så jevn snø som 
mulig!
Slanger og kum fungerer som resten.

• Høyde justeres med sveiv på stativet
• Sideveis med spak på stativet

Høydemerke

Sveiv for høyde og spak for å vri

19.11.2018
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Snøkanon Standard

Består av 
• Slede med slepedrag og festeføtter
• Krok for å trekke neste slede
• Stativ med justeringer for lanse
• Lanse

19.11.2018
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Snøkanon Standard  - Slede

• Slede med slepedrag og 
festeføtter

• Slepedraget er foran på 
lansen. Draget skal altså 
stå i vindretningen og 
lansen produserer motsatt 
vei

• Fest sleden med føttene 
foran når den er i ønsket 
posisjon

• Mindre justeringer utføres 
på lansetårnet

19.11.2018
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Snøkanon Standard – justere høyde
Lansen er festet i lansetårnet.
Når sleden er plassert med festeføttene utføres 
justeringer i lansestativ
Høydejustering
• Høydejustering / lansevinkel utføres ved å løsne 

feste skrue på teleskopstanga
• Høy lanse ved lite vind = bedre og mer snø

Høy lanse gir lengre tid for å blande luft og vann 
til snø

• Ved vind kan lansen senkes, men snøkvalitet 
forringes

• Etter justering festes skruen tilstrekkelig . Ikke for 
hardt

• Pass på at lanse ikke velter under flytting

Lanse skal ikke produsere:
• Stilles loddrett når den tas ut produksjon.
• Ved midlertidige opphold i produksjonen stilles 

den vannrett med vannet rennende. NB – ut av 
løypa.

19.11.2018 Kunstnøproduksjon på Noreødegården. Moss Skiklubb. 
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Snøkanon Standard - justere sideveis

Lansen er festet i lansetårnet.
Når sleden er plassert med festeføttene utføres 
justeringer i lansetårnet
Justering sideveis
• Hele lansetårnet justeres sideveis ved å løsne 

klem skrue på tårnet
• Etter justering festes skruen tilstrekkelig . Ikke for 

hardt

Lanse skal ikke produsere:
• Ingen spesielle justeringer

19.11.2018
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Snøkanon Skifte dyser
Bas avgjør når dyser skal skiftes
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Vann sprøytes gjennom dysene. Størrelse angir 
åpning(hullet) i dysene. Avhengig av temperatur velges 
dyse som gir god snø. 
Ved lav temperatur kan større dyser benyttes. Da 
produseres mer snø, men antall lanser i drift må 
reduseres. Allikevel blir resultatet mer snø.

Dyser av størrelse 10, 20 og 40. 10 er minst 40 er størst. Dyseholdere er skrudd i 
lanser 
Dysene monteres i 
holderen. Trykk inn og vri 
90 grader.
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Snøkanon Skifte dyser
Bas avgjør når dyser skal skiftes
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Dysene monteres i 
holderen. Trykk inn og vri 
90 grader.
Demontering – vri 90 
grader til.

Dyse settes i sporet på holderen, 
trykkes inn og vris 90 grader
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I PUMPEHUSET – risiko for personskade

• Kompressor og pumpe utvikler skadelig støy

• BRUK HØRSELVERN !

• Utstyr under trykk har stort skadepotensiale

• Det utvikler meget skadelig støy

• Vann, grus og is får meget stor hastighet – nesten som skudd fra et 
våpen

• Slanger som åpnes ukontrollert under trykk får svært store, 
kraftige, raske og ukontrollerte bevegelser – virker som slag.

19.11.2018
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I PUMPEHUSET Lufting og temperatur i rommet

• Under drift skal temperaturen i 
pumpehuset være + 15 grader

• Temperaturen reguleres med 
spjeldet til utgangskanal for luft 
fra kompressor - i taket

• Varmere – åpne skyvespjeld 
mer

• Kaldere – mindre åpning på 
spjeld

19.11.2018
Kunstnøproduksjon på Noreødegården. Moss Skiklubb. 

20181119



Kompressor og trykkluft

• Betjeningsenhet for kompressor

• For å lese av verdier:
Under drift – Trykk knapp 1

• Nødstopp

I PUMPEHUSET
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NØDSTOPP

Knapp 1



Kompressor og trykkluft

• Betjeningsenhet for kompressor

• For å lese av verdier:
Knapp 1 er trykket en gang
Se forrige bilde

• Normalverdier:
Oljetemp: 70 – 80 grader
Ikke under 70 grader
Trykk: Ikke under 7,5 bar

• Avvikende verder – kontakt BAS

I PUMPEHUSET
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Utgående lufttrykk

• Avlest verdi skal være minimum 
7,5 bar

• Avlest verdi skal være 
maksimum 8,5 bar

• Er trykket for høyt må anlegget 
stoppes umiddelbart. Se 
Nødstopp foregående bilder

• Ved avvik – kontakt bas

I PUMPEHUSET Kompressor og trykkluft
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Kjøling av trykkluft

• Temperatur på utgående trykkluft bør 
ligge på ca. 7⁰C

• For å senke temperaturen på 
trykklufta åpnes ventil for kjølevann 
litt (nederste bilde)

• Ventilposisjon under normale forhold 
er vist på bildet

I PUMPEHUSET Kompressor og trykkluft
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Drenering av luftkjøling

• Denne dreneringen er 
automatisk – ferdig justert av 
basene

I PUMPEHUSET Kompressor og trykkluft
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Matepumpe

• Matepumpa sitter i kum ved 
tjernet, og skal stå på så lenge 
anlegget går

• Ved oppstart av anlegget må 
matepumpa startes før hoved 
pumpa

I PUMPEHUSET Vann og vanntrykk
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• Hvis avlest trykk mellom disse 

målerne er større enn 0.5 
bar, bør filteret renses eller 
byttes

• Se egen instruks for filterbytte
Vanntrykk matepumpe

Trykk etter filter Trykk før filter

I PUMPEHUSET Vann og vanntrykk
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Filterbytte
Filterhus, filter og pakning

Gjøres kun etter avtale med bas
1. Stopp hoved pumpe

2. Stopp matepumpe

3. Steng utgående kran fra hoved pumpe

4. Finn fram ekstra filter (på verktøyhylle)

5. Løsne bolter på filterhus vha skralle (på verktøyhylle)

6. Fjern filter og sett inn nytt

7. Sjekk pakning. Ny pakning henger på vegg

8. Sett filter og pakning på lokk, tre forsiktig inn i huset og fest med 
en skrue på hver side. Deretter resten av boltene.

9. Trekkk til bolter på filterhus

10. Start matepumpe, sjekk at du har vanntrykk

11. Åpne utgående kran fra hoved pumpe

12. Start hoved pumpe igjen

Bør gjennomføres raskt for å unngå 
at vann fryser ute i anlegget

I PUMPEHUSET Vann og vanntrykk
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Vanntemperatur

• Termometer for avlesning av 
inngående vann

• Kun til avlesning/loggføring

• Er normalt 0 til +4 grader

I PUMPEHUSET Vann og vanntrykk
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Vannpumpe

• Ca. 59 kW

• Ca. 26 bar

• 97.2 A

• Pumpa skal stå på så lenge 
produksjon pågår

• Stanses ved rensing/bytte av 
filter – Trykk Off

• Startes igjen ved å trykke på 
Auto on

• Eventuell stopp/start 
avklares med bas 

Normal-
verdier:

I PUMPEHUSET Vann og vanntrykk
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Hovedventiler, utgående vann og trykkluft

Skal ikke endres av andre enn bas

• Hovedventiler for utgående vann 
(grønt rør) og trykkluft (blått rør)

• Begge ventiler skal være helt 
åpne ved snøproduksjon

• Når ventilene er åpne peker 
håndtakene oppover

• Ved eventuell åpning/lukking av 
ventilene må dette gjøres sakte

Åpen ventil Stengt ventil

I PUMPEHUSET Vann og vanntrykk
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Ventiler til vegguttak på pumpehuset for  vann og trykkluft

• Begge ventilene skal være stengt 
hvis uttak på yttervegg ikke er i 
bruk

• Begge ventilene skal være åpne 
hvis uttak på yttervegg er i bruk

• Kontroller at slanger og lanse er 
riktig koblet til uttak på 
yttervegg før ventilene åpnes

• Ved eventuell åpning/lukking av 
ventilene må dette gjøres sakte

Stengt luft Stengt vann

I PUMPEHUSET Vann og vanntrykk
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Vanntrykk

• Avlest trykk på disse målerne 
skal aldri være under 25 bar

• Maksimum trykk er ca. 28 bar, 
men det måles ved 
strømforbruket på hovedpumpe

• Kontakt bas ved avvik

I PUMPEHUSET Vann og vanntrykk
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Endring i versjonNo Gjelder bildeNo Endring

20180211 4 Tekst, bas fører logg

20180211 20 åpne vannkran helt så en halv omdreining tilbake

20180211 31 luft 3 ventil på bildet mangler

20180211 32 OBS pakning kan følge med

20180211 42 Endret tekst om spjeld

20181119 Fotnote Dato skal ha format ååå.mm.dd

20181119 25; 30; 31; 32 Nye bilder av "Krabbebøtter" i kummer

20181119 32 Endre tekst "krabbebøtter" til for eksempel bokser

20181119 27; 28; 29 Nye bilder av T-stykker

Endringslogg


