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Sneeuwkoeling (Zweden) 

Centrale koeling met sneeuwopslag - sneeuw van de winter verkoelt zomerhitte. Bij Sundsvall  is het 

elektriciteitsverbruik gedaald met meer dan 90% dankzij de sneeuwkoeling! 

 

In de zorg is er een grote behoefte aan koeling van medische 

apparatuur, servers en de binnenruimte. Sinds 2000 biedt 

een grote berg sneeuw koeling voor Sundsvall Provinciaal 

Ziekenhuis waarbij het elektriciteitsverbruik is gedaald met 

meer dan 90%. Het is milieuvriendelijk, energie-efficiënt, 

maakt geen lawaai en is betrouwbaar. Centrale koeling met 

sneeuw heeft nog meer voordelen, omdat het lokaal 

geproduceerd wordt, en onbeperkt leverbaar is, de techniek 

eenvoudig is en niet gevoelig voor hoge electriciteitsprijzen. 

 

De techniek is al oud. Er is alleen een gat in de grond nodig, dat gedurende de winter gevuld wordt  met 

sneeuw en bedekt met een isolerende laag houtsnippers. In het voorjaar en in de zomer wordt het koude 

smeltwater onderin de kuil opgevangen en naar het koelsysteem gepompt. Het water dat na passage van de 

warmtewisselaars is opgewarmd, wordt weer terug naar de sneeuwopslag gepompt zodat meer sneeuw gaat 

smelten. De sneeuw kan ook worden opgeslagen in holtes in rotsformaties. Er wordt bijna geen gebruik 

gemaakt van freon koelvloeistof, wat ook een voordeel is omdat freon een krachtig broeikasgas vormt en de 

ozonlaag afbreekt. Eventuele vervuiling in de sneeuw kan worden gereinigd in plaats dat het in het 

watersysteem terecht komt. De houtsnippers die de sneeuw afdekken kunnen verscheidene jaren gebruikt 

worden. 

 

Tot 70.000 kubieke meter natuurlijke of kunstmatige sneeuw kan opgeslagen worden in een gat in de grond zo 

groot als een voetbalveld, met een dichte laag in de bodem, en dit kan dan meer dan 90 procent van de 

koelbehoefte in de zomer dekken. Wel 2.500 MWh koeling kan worden geleverd, en het vermogen kan naar 

behoefte worden aangepast. Het elektriciteitsverbruik is hierdoor gedaald met meer dan 90% en het is ook 

goedkoper! 

 

 

Voor meer informatie zie: 

http://www.snowpower.se/sundsvalls-kylanlaggning_en.asp  

http://advantage-environment.com/byggnader/stored-snow-for-summer-cooling/ 
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