
Hva gjør kaldt vann med oss ? 

Kaldt vann kan drepe deg i løpet av mindre enn et minutt. Det er faktisk så farlig at det dreper mange 

mennesker i løpet av sekunder. Tusenvis av mennesker har druknet etter å ha falt i kaldt vann, og mange 

av dem døde før de hadde en sjanse til å nå overflaten. 

Det er en vitenskapelig og medisinsk faktum at folk flest har problemer med å forstå - fordi de ikke har 

noen personlig erfaring faktisk å være i kaldt vann. Når de hører eller tenker på vann med 10 grader 

Celsius, høres det ikke til å være spesielt kaldt - eller farlig - fordi de mentalt sammenligner det med 

lufttemperatur på 10 grader. Dette er en stor feil som får mange mennesker drept hvert år.  

Man bør behandle eventuelle vanntemperaturer under 21 grader med forsiktighet, og det vil i praksis si 

at man alltidmå ta hensyn her i Norge. 

Sikkerhets Guide for Vanntemperatur 
Under25 oC 
Pusten begynner å bli påvirket. 

Dette er grunnen til den offisielle vanntemperaturen som kreves for olympiske svømmekonkurranse er 

25-28oC. 

21-15oC Farlig 
Å kontrollere pusten din og holde pusten blir gradvis vanskeligere etter hvert som vanntemperaturen 

faller mot 21oC. 

Et vanlig utsagn er at du ikke trenger varmebeskyttelse når vanntemperaturen er over 15oC. 

Men fakta er at du absolutt bør være iført våtdrakt eller tørrdrakt ved  15oC eller mindre i vannet. 

15oC -10oC Svært farlig / Umiddelbart Livstruende 
Totalt tap av pustekontroll. Maksimal intensitet på kuldesjokk. Kan ikke kontrollere gisping og 

hyperventilering. 

Fakta: Kuldesjokk er like ekstreme mellom 10oC-15oC som det er på 2oC 

De fleste som er uvant med kaldt vann vil oppleve en maksimal kuldesjokk respons allerede ved mellom 

10oC-15oC. For noen individer, skjer dette ved 14oC ,mens for andre, opptrer toppen ved 11oC og så 

videre. 

Dette betyr at en ubeskyttet nedsenking i dette temperaturområdet vil medføre at folk flest fullstendig 

mister kontrollen over pusten - de vil gispe og hyperventilere så hardt og fort de kan. 

Siden kuldesjokk når sin maksimale intensitet mellom 10oC-15oC kan det ikke bli mer intenst ved lavere 

vanntemperaturer. Med andre ord, puste kontroll, en gang helt tapt, kan ikke gå tapt i større grad. 



Under 2oC Svært farlig / Umiddelbart Livstruende 
Totalt tap av pustekontroll. Kan ikke kontrollere gispende og hyperventilering. Vannet føles smertelig 

kaldt. 

Under 4,5oC er vannet så smertelig kaldt at det ofte føles som det brenner huden din. For mange 

mennesker kan den beryktede "iskrem hodepinen" utløses bare ved at vannet berører ansiktet. Selv om 

kuldesjokk ikke ermer intens enn det var mellom 10oC-15oC , gjør sterke smerter en desperat situasjon 

enda verre fordi det i stor grad øker psykologisk stress. Klar tenkning blir nesten umulig. 

Prøv litt selv: 
Hvis du er i god fysisk form og eventyrlysten, en svært minneverdig måte å lære om kaldt vann er ved å 

gjennomføre en personlig eksperiment. Først, sørg for at vann fra springen er så kaldt som det kan bli 

ved å åpne kranen i et minutt eller to, deretter fylle et glass og måle temperaturen. 

Når du føler deg modig, gå i dusjen og slå den på full guffe. Ingen dusj? Ikke noe problem. Ha en venn til 

å spraye deg med kaldt vann fra en hageslange mens du er iført en badedrakt. 

Advarsel: Ikke prøv dette med mindre du er helt frisk fordi sjokket av kaldt vann treffer huden din vil 

føre til en umiddelbar, og ofte dramatiske, økning i blodtrykk og hjertefrekvens. Hvis det er noen tvil i 

tankene dine, sjekk med legen din 

Interessante Temperaturer 
• 37 oC, Normal kroppstemperatur målt med en muntlig termometer. 

• 37.5 oC, Kjernetemperatur i kroppen målt med en rektal termometer. 

• 35 oC, For medisinske formål, er dette den kliniske punktet hvor hypotermi begynner. 

• 32.7 oC, Temperaturen på huden din. 

• 29.4 oC, Vann føles behagelig kjølig snarere enn varm. 

• 25-28 oC, Svømmebasseng temperaturområde for OL-konkurranse. 

• 21 oC, Vann føles ganske kaldt for de fleste. Behandle eventuelle vanntemperaturen under 70F (21C) 

med forsiktighet. 

• 5 oC eller lavere, Vann er smertelig kaldt. 

Forskjellige fakta 
Akklimatisering og kroppsfett kan gjøre en betydelig forskjell i hvordan noen reagerer på kaldt vann. 

Akklimatisering er en prosess der kroppen tilpasser seg gradvis til kaldt vann gjennom gjentatt 

eksponering. Gjennom akklimatisering, er det mulig å forbedre sirkulasjonen til hendene i kaldt vann , og 

å sterkt redusere eller eliminere kuldesjokk. 

Kroppsfett er en utmerket isolator. Sel, hval og andre varmblodige vannlevende pattedyr har mye av 

dette isolerende fett - kalt spekk - som gjør dem i stand til å holde varmen mens de svømmer i kaldt hav. 



Fordi fett gir isolasjon mot kulde, kan det forsinke inkapasitering og hypotermi , og også bedre fysisk 

utholdenhet i vannet. Gjentatt eksponering med kaldt vann øker fettlaget direkte under hudoverflaten 

(subkutant fett). 

Du kan lett se denne forskjellen i kroppsfett ved å sammenligne det fysiske utseendet til olympiske 

svømmere og løpere. Svømmere har mye underhudsfett og et slankt, strømlinjeformet utseende. 

Løpere har svært lite fett og mer åpenbar muskeldefinisjon. 

• Aklimatisering reduserer intensiteten av kuldesjokk 

• Aklimatisering beskytter deg ikke mot uførhet, svikt av svømmeevne og hypotermi. 

• Kroppsfett reduserer ikke intensiteten av kuldesjokk. 

• Kroppsfett gir isolasjon, bremser varmetapet, og forsinker inkapasitet og hypotermi. 


