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SAMMANDRAG
Det Šr vŠlbekant att vind škar risken fšr fšrfrysning vid exponering i kallt klimat. Fšrklaringen
Šr att fšrhšjd lufthastighet škar vŠrmetransporthastigheten frŒn kroppen. Den hŠr effekten
kvantifierades av Siple och Passel i bšrjan av 1940-talet. De mŠtte den tid som Œtgick fšr att
vatten i en behŒllare skulle frysa till is under skiftande kombinationer av vind och
lufttemperatur. FrŒn dessa data utvecklade de ett "windchill index" (WCI) avsett att kunna
fšrutsŠga vŠrmetransporten frŒn oskyddade kroppsdelar. Senare utvecklades WCI vidare fšr
att uttryckas som "equivalent temperature" (Te). En genomgŒng av de data som Siple och
Passel baserade sitt index pŒ har visat att WCI och T e inte korrekt beskriver vindens inverkan
pŒ vŠrmetransporten och dŠrmed inte heller fšrfrysningsrisken (Danielsson, 1996). Eftersom
tabeller baserade pŒ WCI och T e ofta anvŠnds fšr att beskriva risken vid givet kallt klimat sŒ
borde dessa index korrigeras. En annan nackdel med dessa Šr att viktiga faktorer fšr
fšrutsŠgelse av vindkyla Šr begrŠnsad till lufthastighet och temperatur. En tidigare presenterad
riskmodell fšr fšrfrysning av naken hud (Danielsson, 1996) har vidareutvecklats och tillŒter nu
simulering av effekten av vŒt hud och solinstrŒlning pŒ fšrfrysningsrisken. Modellen fšreslŒr
att risken fšr fšrfrysning av fingrar škar frŒn 30% till 70% om huden vŠts nŠr lufthastigheten
och temperaturen Šr 6,8 m/s respektive -15¡C. Den hŠr fšrutsŠgelsen stŠmmer vŠl med
experimentella data presenterad i litteraturen. Det Šr en allmŠnt accepterad Œsikt att
fšrfrysningsskador pŒ naken hud Šr ovanliga i Antarktis under sommarhalvŒret.
Uppskattningsvis motsvarar solinstrŒlningen mellan 5¡C och 10¡C hšgre lufttemperatur.
Dessa vŠrden Šr jŠmfšrbara med de som fšreslŒs av modellen vid de solintensiteter som Šr
vanliga under sommaren i Antarktis. En annan Œsikt Šr att vistelse i regioner med kallt klimat
minskar risken fšr fšrfrysning pŒtagligt. Den hŠr adaptionen har setts minska frekvensen av
fšrfrysning av fingrar, frŒn 74% till 29%, nŠr fšrstaŒrs expeditionsdeltagare jŠmfšrts med dem
som varit pŒ plats tvŒ Œr eller mer. En sŒdan anpassning innebŠr att individen kan exponeras
fšr dubbelt sŒ hšg lufthastighet eller 2 till 5¡C lŠgre lufttemperatur med ofšrŠndrad risk fšr
fšrfrysning. Riskmodellens fšrutsŠgelser har ocksŒ jŠmfšrts med frekvensen av kšldrelaterade
skador hos amerikanska soldater placerade i Alaska. JŠmfšrelsen visade att den "ekvivalenta
temperaturen" (Te), som sammanfšll med den stšrsta riskškningen fšr fšrfrysning vid
vindkyla, samvarierade vŠl med škad risk fšr fšrfrysning enligt riskmodellen, medan de
vanligtvis anvŠnda vindkyltabellerna tycks ha underskattat risken. Slutligen diskuteras Šndring
i fšrfrysningsrisk som fšljer av Šndrad central kroppstemperatur och ocksŒ om kroppens
fysiologiska fšrsvar (CIVD) inte fungerar adekvat. Det poŠngteras att om CIVD inte fungerar
sŒ škar risken betydligt om inte kroppen har ett stort šverskott av vŠrme som fšljd av t.ex.
tungt fysiskt arbete. Betydelsen av olika typer av huvudbonader och nyttjande av hudkrŠm
fšr risken att fšrfrysa ansiktet vŠrderas och kopplingar gšrs till fšrfrysningsmodellen.
HudkrŠmer minskar inte risken. Denna kan till och med ška om hudkrŠmen orsakar vŠtning av
huden med pŒfšljande škning av vŠrmefšrlusten. Bruket av huva šver vŠlisolerande mšssa
skapar ett gynnsammare klimat nŠrmast ansiktet och om huvan kompletteras med ansiktsmask
eller skidglasšgon sŒ kan mycket strŠng vindkyla klaras utan fšrfrysning.
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INTRODUKTION
LŒg lufttemperatur och hšga vindhastigheter škar risken att fšrfrysa huden. Fšr svenska
fšrsvarsmakten rapporterades knappt 800 kylskador under Œren mellan 1995 och 1999. Den
dominerande delen av skadorna drabbade fštter och hŠnder men var inte direkt kopplade till
vindkyla Šven om vindkyla škar risken fšr fšrfrysning av dessa delar. Knappt 20% av
samtliga skador (27 individer per Œr) kan betecknas som vindkylskador dŠr oskyddad hud,
fšretrŠdesvids ansiktet, har samtidigt exponerats fšr lŒga temperaturer och vind. En mindre del
av dessa har dessutom varit utsatta fšr vŠta. Motsvarande data frŒn finska fšrsvarsmakten
(Lehmuskallio, 2000) pekar pŒ hšgre frekvens av vindkylskador. Under Œren 1976 till 1989
drabbades cirka 70 individer per Œr av sŒdana skador. Det motsvarar 44% av samtliga
fšrfrysningsfall. Statistiken šver fšrfrysningsskador hos amerikanska soldater som tjŠnstgjort i
Alaska pekar pŒ liknande skadefrekvens (Candler och Ivey, 1997). Omkring 40% av samtliga
fšrfrysningsfall var relaterade till skador pŒ ansiktet orsakat av vindkyla. Fšrklaringen till att
vindkyla fšrorsakar procentuellt fŠrre skador i Sverige Šn i de andra lŠnderna Šr inte uppenbar.
Diagnosmetoder och rapporteringsrutiner spelar roll. Den svenska kylskadestatistiken kan ha
vissa brister eftersom den inte Šr lika specifik som dem frŒn Finland och USA. Klimatet i
Sverige och Finland Šr jŠmfšrbart och bšr dŠrfšr inte vara en fšrklaring Šven om statistiken inte
hŠrršr till samma Œrtal. Det Šr inte troligt att vi har bŠttre kunskap eller skydd mot vindkyla
som dŠrigenom skulle ge oss en mer gynnsam situation. Mer bekymmersamt vore det om den
lŠgre procentsatsen beror pŒ att vi har sŠmre sko- och handskbeklŠdnad och som dŠrigenom
givit, relativt sett, fler skadefall. Detta Šr dock inte studerat.
Fšrfrysningsskador kan medfšra avsevŠrd fšrlust i tjŠnstgšringstid och kan ocksŒ krŠva
lŒngvarig medicinsk behandling. DŠrfšr finns det behov av att kunna fšrutsŠga risken fšr
fšrfrysning av huden fšr att minska den kšldrelaterade skadefrekvensen. Behovet Šr inte nytt,
och framfšrallt militŠra aktiviteter har under alla tider varit fšrknippade med olika typer och
grader av kylskador. Fšr att i nŒgon mŒn kunna kvantifiera risken fšr fšrfrysningsskador
utsatte Siple och Passel (1945) naken hud fšr olika kombinationer av lufthastighet och
temperatur fšr att kunna observera vid vilka klimat som huden fršs. Dessutom genomfšrde de
avkylningsfšrsšk pŒ vattenfyllda cylindrar. Ur dessa fšrsšk utvecklade de det sŒ kallade
vindkylindexet (WCI) dŠr
WCI = 1,162 ¥ (10,45 +10 ¥ v0,5 - v) ¥ ( 33 Ð Ta)

(W¥m-2)

och dŠr v Šr lufthastighet (m/s) och T a (¡C) Šr omgivningstemperaturen. De rapporterade att
en škad risk fšr fšrfrysning sammanfšll med ett WCI som šverskred 1400 (kcal¥ m-2¥ h-1).
Dock har fšrfrysning av fingrar rapporterats Šven vid avsevŠrt lŠgre WCI Šn 1400. Dessa
exponeringstillfŠllen har emellertid varit fšrknippade med snš i luften eller dŒ huden varit vŒt.
Ytterligare faktorer som Šr av betydelse Šr fšrekomst av solinstrŒlning och tid tillbringad i kalla
regioner. AnvŠndningen av vindkylindex Šr och har varit spridd šver mŒnga lŠnder med kallt
klimat men riktigheten av vindkylindexets bakgrund, och tolkningen av indexet, har ifrŒgasatts
frŒn tid till tid. Undersškningar som genomfšrts i Kanada (Maarouf och Bitzos, 2000) har
visat att kunskapen om vindkyla variera pŒtagligt frŒn region till region och mellan olika
grupper av mŠnniskor. GenomgŒende har vindkylindexet, uttryckt som ekvivalent temperatur
(Te), fšredragits framfšr WCI uttryckt i W/m2 eller utan enhet. €ndŒ visade undersškningen
med all tydlighet att mŠnniskor i allmŠnhet inte fšrstŒr vindkylindexets betydelse eller att det
skapade fšrvirring delvis beroende pŒ den enhet som anvŠndes. Utbildning som ger kunskaper
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om WCI anses dŠrfšr som en verklig utmaning (Maarouf och Bitzos, 2000). Olika "ekvivalenta
temperaturer" (Te) har hŠrletts under nŒgot skilda fšrutsŠttningar (11)
Te = 33 - WCI / [1,162 ¥ (10,45 +10 ¥ vref0,5 - vref)]

(¡C)

dŠr WCI Šr vindkylindexet och vref Šr referenshastigheten hos luften. Den vanligaste anvŠnda
Te hŠrršr frŒn Siple och Passel (1945) dŠr Te berŠknas baserat pŒ en referenshastighet, oftast 6
(1,7 m/s) eller 8 km/h (2,2 m/s). Denna skenbart lilla skillnaden ger dock upphov till en
skillnad pŒ 5¡C i T e, en skillnad, som om den vore faktisk, skulle kunna medfšra avsevŠrt
Šndrad kšldexponering. Om T e bara anvŠnds som en indikator pŒ kšldstressen sŒ kan det
eventuellt accepteras. Men T e -tabellerna Šr ofta indelade i riskzoner benŠmnda "lŒg risk",
"škande risk" och "stor risk", zoner dŠr en skillnad pŒ 5¡C kan betyda allt frŒn en "sŠker"
exponeringstid pŒ timmar ned till 1 minut. En person som fšrbereder fŠltaktiviteter i kallt
klimat skulle sannolikt fšredra en mer informativ risktabell som ocksŒ inkluderade andra
riskfaktorer som pŒverkar risken fšr skada pŒ grund av vindkyla.
€ven om bŒde WCI och den hŠrledda Te Šr populŠra och frekvent anvŠnda sŒ innehŒller dessa
vissa brister. En av dessa Šr att den konvektiva vŠrmetransportkoefficienten Šr felaktig genom
att den inte rŠtt tar hŠnsyn till bidraget frŒn vind vid hšgre lufthastigheter. Andra nackdelar Šr
att WCI varken Šr baserat pŒ mŠnniskans fysiologi eller hennes kroppsdimensioner. WCI Šr
inte heller lŠmplig fšr riskbedšmning som inkluderar andra faktorer som solinstrŒlning, vŒt
hud, acklimatisering med mera. Hitintills har till exempel solinstrŒlning beaktats bara genom att
introducera en korrektionsfaktor i form av hšjning av T e -temperaturen. Ett sŒdant
tillvŠgagŒngssŠtt Šr i princip inte tillrŒdigt eftersom det dšljer de faktorer som Šr styrande fšr
risken fšr fšrfrysning.
Syftet med det hŠr arbetet var dŠrfšr att fšrbŠttra en tidigare vindkylmodell som skattar risken
fšr fšrfrysning (Danielsson, 1996) av naken hud genom att inkludera effekten av vŒt hud och
solinstrŒlning. (Observera att risken fšr s.k. KFI-skador inte beršrs). Den nya modellen Šr
baserad pŒ allmŠngiltiga fysikaliska relationer som beskriver vŠrmeflšdet och
temperaturfšrdelningen frŒn hudytan till omgivningen. Den fysikaliska modellen
sammankopplas med en riskmodell som baseras pŒ data frŒn humanfšrsšk tagna ur
litteraturen. Fšrteckningen nedan visar vilka komponenter i de olika modellerna som ingŒr
explicit (X), implicit (Y) och som diskuteras kvalitativt eller kvantitativt (Z) avseende effekt
pŒ fšrfrysningsrisken.
Wind-chill tabell
(Siple and Passel-45)
X
X

Risknomogram
(Danielsson-96)
X
X

Lufttemperatur
Lufthastighet
SolinstrŒlning
Fuktig hud
Kroppsdelens diameter
Acklimatisering
Fysiska skydd
Kroppstemperatur

Y
Z
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Ny modell
X
X
X
X
Y
Z
Z
Z
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METODER och TEKNIKER
(mer ingŒende, se APPENDIX 1)
VŠrmetransport
Hudtemperaturen Šr huvudsakligen ett resultat av tvŒ faktorer, vŠrmefšrlusten till omgivningen
och vŠrmeinflšdet frŒn blodet. En i kyla sjunkande hudtemperatur kan motverkas om den
fysiologiska reaktionen CIVD (cold-induced vasodilation eller kšldpŒverkad kŠrlutvidgning)
šppnar blodkŠrlen sŒ att mer varmt blod kan nŒ huden. VŠrmetillfšrselkapaciteten hos
blodflšdet i fingrarna Šr sŒ stor att de flesta, Šven extrema vindkylsituationer, kan motverkas
om CIVD aktiveras i tid. Men ett hudblodflšde Šr omšjlig om blodet Šr fruset, en situation
som intrŠffar nŠr blodtemperaturen Šr lŠgre Šn -1¡C (Keating och Cannon, 1960). SŒ, fšr en
given CIVD reaktionstid Šr vŠrmeflšdeshastigheten frŒn huden avgšrande fšr om huden
kommer att frysa eller inte.
Innan CIVD aktiverats Šr vŠrmeproduktionen och blodets vŠrmetransport till huden normalt
sŒ lŒg att temperaturfšrŠndringen i huden huvudsakligen beror pŒ vŠrmeinnehŒllet i den aktuell
kroppsdelen och vŠrmetransporten frŒn huden till omgivningen. Den hŠr fysikaliska processen
drivs av temperaturskillnaden mellan hud och omgivning. VŠrmemotstŒndet i huden, frŒn den
nivŒn dŠr den stšrsta koncentrationen av de ytliga hudblodkŠrlen finns och utŒt, utgšrs av
isolationen hos lŠderhud och šverhud. Men mer betydelsefullt fšr vŠrmetransporthastigheten
Šr isolationen hos det skenbart stillastŒende luftlagret som omger kroppsdelen. Tjockleken pŒ
det hŠr lagret beror pŒ luftflšdet och ytans struktur. Ett textillager eller till och med skŠggstubb
fšrbŠttrar tjockleken avsevŠrt och reducerar dŠrmed vŠrmefšrlusten frŒn huden i motsvarande
grad. DŠrav krŠvs lŠgre hudblodflšde fšr att exempelvis minska risken fšr fšrfrysning.
Luftlagrets tjocklek har Šven betydelse fšr hur stor avkylningen ska bli vid dunstning av fukt
frŒn hudytan. Det Šr kŠnt att risken fšr fšrfrysning škar om huden Šr fuktig och samtidigt
utsŠtts fšr vind och lŒga temperaturer. Om dunstningen kan fšrhindras pŒverkas risken bara
marginellt medan en hšg dunstningshastighet kan ge stor risk. Dunstningen sker genom det
stillastŒende luftlagret. Om det Šr tunt, vilket fšljer av vind, škar avkylningshastigheten medan
det motsatta sker vid tjockt luftlager. Fšljdaktigen minskar dunstningshastigheten om den
fuktiga huden tŠcks av ett tyglager, t.ex. en balaclava. AnvŠndandet av hudkrŠm fšr att minska
risken fšr fšrfrysning kan ha motsatt effekt. Orsaken Šr att vissa salvor innehŒller vatten som
dŠrmed dunstar frŒn hud(salv)ytan vilket škar vŠrmetransporten frŒn huden. Om salvan Šr
vattenfri finns risk att fukt samlas mellan hud och salva varvid hudens yttre lager tar upp
fukten och dŠrmed minskar i isolation.
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Figur 1. Tjockleken pŒ det skenbart stillastŒende luftlagret (mm) som omger en approximativt cirkulŠr
kroppsdel utsatt fšr vind vinkelrŠtt mot kroppsdelens lŠngdriktning. Luftlagrets isolationsvŠrde har ocksŒ
givits enheten (m2K/W) i figuren, en enhet dŠr strŒlnings koefficienten ocksŒ ingŒr.

10

Ulf Danielsson: Vindkyla och risken att fšrfrysa oskyddad hud

RESULTAT och DISKUSSION
IngŒngsdata
Den fysikaliska modellen mšjliggšr berŠkning av temperaturgradient och vŠrmeflux om
randvillkoren Šr kŠnda. Modellen Šr inte begrŠnsad med avseende pŒ
vŠrmetransportmekanismer. DŠrfšr finns Šven mšjlighet att nyttja modellen fšr berŠkning av
risken fšr brŠnnskada. Oberoende av syfte sŒ behšver modellen information om hur den
mŠnskliga kroppen reagerar pŒ olika temperaturstimuli. Tekniken som anvŠnds hŠr Šr att
kombinera den fysikaliska hud-omgivningsmodellen med den fšrdelning av risk fšr fšrfrysning
som fšljer av olika temperaturer pŒ hudytan, data som kommer frŒn humanfšrsšk och Šr
beskrivna i den vetenskapliga litteraturen.
Wind-chill index. Siple och Passel-studien (1945) inkluderade till en bšrjan inte humandata.
Deras experimentserie fokuserade pŒ avkylningshastigheten hos en vattenfylld cylinder. De
mŠtte hur lŒng tid det tog fšr vattnet att frysa vid olika kombinationer av lufthastighet och
temperatur. FrŒn dessa data berŠknade de vŠrmefluxen (W/m2) frŒn cylindern. Men vid
omvandling frŒn vŠrmeflux till "vindkylindex" (konvektiv vŠrmetransportkoefficient) infšrdes
ett fel som fortfarande ingŒr i samtliga WCI och Te -vŠrden. Siple och Passel rŠknade inte med
cylindervŠggens isolation. Fšljdaktien blev deras konvektionskoefficient inkorrekt och
relationen mellan lufthastighet konvektiv koefficient skiljer sig markant frŒn det allmŠnt
vedertagna fšr cylindrar i "tvŠrvind" (figur 2). DŠrfšr baseras WCI och Te-vŠrdena pŒ en
konvektiv koefficient som Šr kraftigt underskattad vid vindhastigheter hšgre Šn 4 till 5 m/s
(Danielsson, 1996).

CONVECTION COEFFICIENT
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Figur 2. JŠmfšrelse mellan konvektionskoefficienten fšr en cylinder(fyrkant) enligt Siple och Passel (14) jŠmfšrt
med den sanna (cirkel) (7) vid vind tvŠrs en cylinders lŠngdaxel med diametern 6 cm.
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Risken fšr fšrfrysning. Siple och Passel (1945) infšrde en fysiologisk faktor genom att
exponera sig sjŠlva och kollegor fšr olika klimat och registrera vid vilken temperatur och vind
som huden i ansiktet fršs ("nip"), indikerad av en distinkt smŠrtupplevelse. Vindkylindexet
berŠknades frŒn vindkylfaktorn genom att anta en hudtemperaturen av +33¡C. Med en
ofysiologisk hudtemperatur och en fysikalisk felaktig konvektiv koefficient fann Siple och
Passel att fšrfrysning av huden sŠllan skedde vid ett vindkylindex lŠgre Šn 1400 (kcal¥ m-2¥ h1
). De identifierade Šven tvŒ andra nivŒer motsvarande WCI = 2000 respektive 2300. Olika
nivŒer av kšldexponeringen uttryckte Siple och Passel som "relativa graden av mŠnsklig
komfort". WCI=1400 verbaliserades som "Frysning av mŠnsklig hud bšrjar men med inverkan
av aktivitet, solstrŒlning och hudens blodcirkulation. Resa och uppehŠlle i tillfŠlliga skydd blir
obehagliga". WCI=2000 uttrycktes som "Villkoren fšr resa och vistelse i tillfŠlliga skydd Šr
farliga. Exponerad yta av ansiktet fryser inom mindre Šn 1 minut fšr den genomsnittlige
individen" medan WCI=2300 benŠmndes som "De delar av ansiktet som exponeras kommer
att frysa inom kortare tid Šn 30 sekunder fšr den genomsnittlige individen". Dessa
karakteriseringar Šr fortfarande i bruk vid anvŠndning av de vitt spridda WCI / Te -tabellerna.
•ren omkring 1970 gjorde Wilson och Goldman fšrfrysningsexperiment pŒ fingrar. De fann
nŠrapŒ inga fšrfrysningar vid WCI-index lŠgre Šn 1400; vŠrden hšgre Šn detta index var ofta
men inte alltid sammankopplade med fšrfrysning av hud. Dessa resultat bekrŠftar att
WCI=1400 Šr en rimligt bra indikator pŒ de lufttemperaturer och hastigheter som kan orsaka
fšrfrysning av bar hud, detta trots de inbyggda felaktigheterna. Men Wilson och Goldman
mŠtte en avsevŠrd variation i hudtemperatur nŠr frysningen intrŠffade. Dessutom avvek deras
temperaturvŠrden, dŒ vŠvnad fryser, avsevŠrt frŒn de som hade uppmŠtts av Keating och
Cannon (1960) vilka fšreslog att frysning sker vid cirka -1¡C. Wilson och Goldman (1970) och
Wilson et al (1976) fann att huden bšrjade frysa vid en yttemperatur pŒ cirka -13¡C
respektive -9¡C. Men enligt Danielsson (1996) Šr dessa vŠrden 3 till 4¡C fšr lŒga pŒ grund av
mŠtfel orsakade av handhavandet av termoelementen. En annan avvikelse Šr att Keating och
Cannon mŠtte hudtemperaturen i ett snitt i lŠderhuden och med fingret kylt i fšrvŠg till lŒg
temperatur. I de andras studier mŠttes temperaturen pŒ fingrets hudyta med ett termoelement
med antagandet att den "sanna" temperaturen erhšlls. En sŒdan procedur introducerar
emellertid samma typ av fel som det som infšrdes i Siple och Passels WCI-faktor.
Baserat pŒ antagandet att huden, i skiktet mellan lŠderhud och underhud, bšrjar att frysa vid
-1¡C erhŒlls hudyttemperaturer frŒn den fysikaliska modellen som Šr mycket nŠra de som
uppmŠttes av Wilson och Goldman (1970) efter att deras vŠrden hade korrigerats fšr ovan
nŠmnda fel. De berŠknade (och korrigerade) hudyttemperaturerna befanns vara linjŠrt
relaterade till den frekvens med vilken fingrarna blev frostnypna (Danielsson, 1996). UtifrŒn
resultaten (figur 3) kan antas att risken fšr fšrfrysning fšr de individer som deltog škade linjŠrt
frŒn 0 till 100% nŠr hudyttemperaturen sjšnk frŒn -4,6¡C till -8¡C. Denna relationen har
anvŠnts som "mŠnskligt" ankare till den fysikaliska modellen dŠr bŒda dessa delar genererar en
riskmodell fšr vindkyla. Den vidareutvecklade modellen, som nu ocksŒ inkluderar kylning pŒ
grund av dunstning av vatten och solinstrŒlning, Šr baserad pŒ samma relation mellan risknivŒ
och hudyttemperatur. Antagandet har varit att typen av vŠrmetransportmekanism inte Šr
avgšrande fšr uppkomsten av hudfrysning, viktigt Šr endast den yttemperatur som uppstŒr pŒ
huden och den dŠrav initierade CIVD-reaktionen.
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Figur 3. En standard normalfšrdelningskurva med medelvŠrdet Ð6,3¡C och standardavvikelsen (s) 1¡C. Den
tillhšrande kumulativa fšrdelningskurvan fšljer nŠra sambandet mellan "steady-state"-hudyttemperatur och
frekvensen fingerfšrfrysning. Mellan Ð1s och +1s finns det hudtemperaturomrŒde dŠr 68% av de personer som
deltog i studien drabbades av fšrfrysning.

FrŒn fšrdelningskurvan erhŒlls relationen mellan hudens yttemperatur och risken fšr
fšrfrysning av oskyddad hud. I risknomogrammet anvŠnds tre risknivŒer; 5, 50 och 95%, vilka
alltsŒ Šr kopplade till hudyttemperaturen -4,8¡C, -6,3 ¡C respektive -7,8 ¡C. Det bšr
poŠngteras att risken Šr baserad pŒ en grupp individer som inte Šr acklimatiserad till kyla. Den
risk som utlŠses i nomogrammet Šr alltsŒ inte den fšrfrysningsrisk en individ utsŠtter sig fšr
utan risken ska utlŠsas som den fraktion av en kšldexponerad grupp fšrvŠntas drabbas av
fšrfrysning.
Fig. 4 visar den risk fšr fšrfrysning som en grupp av mŠnniskor, som ej Šr kšldacklimatiserade,
utsŠtts fšr vid olika kombinationer av lufthastighet, temperatur, solabsorption och torr
alternativt vŒt hud. Riskkurvan fšr torr hud visar en stark icke-linearitet som speglar
luftlagrets tjocklek och dess beroende av lufthastigheten (jŠmfšr med figur 1). Vid lŒga
lufttemperaturer, omkring -30¡C, innebŠr en škning av lufthastigheten med cirka 1 m/s att
temperaturen mŒste vara 5¡C hšgre fšr ofšrŠndrad fšrfrysningsrisk. Vid Ð25¡C sŒ innebŠr en
liknande temperaturhšjning att 4 m/s hšgre lufthastighet kan accepteras fšr ofšrŠndrad risk
medan vid Ð20¡C sŒ motsvarar 5¡C temperaturhšjning omkring 12m/s hšgre lufthastighet fšr
ofšrŠndrad risk. Riskkurvorna fšr vŒt hud uppvisar liknande former som fšr torr hud vilket
beror pŒ en gemensam mekanism fšr vŠrme- och masstransport (Lewis, 1922). Kurvorna visar
att vid lufttemperaturer omkring Ð10¡C eller hšgre sŒ Šr risken fšr fšrfrysning av torr hud
liten, en risk som dock kan bli avsevŠrt hšgre om huden vŠts. Stark solsken kombinerad med
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kraftig markreflektion minskar pŒtagligt risken fšr fšrfrysning av oskyddad hud. Den
solstrŒlning som absorberas av huden kan uppnŒ 1000 W/m2 eller mer under sommaren pŒ
Antarktis. I tempererade klimatzoner Šr motsvarande absorptionsnivŒer avsevŠrt lŠgre men
400-500 W/m2 kan sannolikt uppnŒs en klar dag om marken Šr tŠckt av fin nysnš.

MODELLEN
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Figur 4 (Se Šven omslagets baksida). Risken fšr fšrfrysning av en smal kroppsdel (diameter 2 cm) fšr olika
lufthastigheter, lufttemperaturer och grader av solabsorption. Bruksanvisning: FrŒn mŠngden absorberad
solstrŒlning gŒ horisontellt till aktuell lufttemperatur. GŒ dŠrefter vertikalt till rŒdande lufthastighet.
Uppskatta risken fšr fšrfrysning av torr hud genom att lŠsa av mot de heldragna kurvor. Om huden Šr vŒt ska
risken avlŠsas mot de streckade kurvorna. Exempel: 200 W/m2 absorberad solstrŒlning och en lufttemperatur av
Ð15¡C ger 50% risk fšr fšrfrysning om lufthastigheten Šr 13 m/s och huden Šr torr (se pilen). Om huden Šr vŒt
škar risken till ungefŠr 90%
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Av etiska skŠl Šr det svŒrt att validera de hŠr presenterade riskkurvorna. De experimentella
data som finns, och inte nyttjats fšr humanmodellen, Šr starkt begrŠnsade. De empiriska data
som eventuellt finns frŒn utomhusvistelse saknar oftast viktiga klimatupplysningar. Data Šr
ofta angivna som tidsmedelvŠrden och lufthastigheten Šr ibland kvantifierad som "uppskattad
genom erfarenhet" eller erhŒllen frŒn mŠtgivare placerade pŒ standardhšjden 10 meter och dŒ
ofta pŒ annan plats Šn dŠr exponeringen skedde. Icke desto mindre finns det vissa outnyttjade
data eller erfarenhetsvŠrden som kan anvŠndas fšr validering av riskkurvorna.

Validering
Fšrfrysning av torr hud. Tabell 1 visar en jŠmfšrelse mellan observerad frekvens av
fšrfrysning baserad pŒ Wilson och medarbetare (1976), tidigare opublicerad data frŒn Wilson
och Goldman (1970) och de frekvenser som erhŒlls ur risknomogrammet. De data som kommer
frŒn Wilson och medarbetare (1976) Šr uppgivna som genomsnittsfšrfrysningsrisk (45%) pŒ
grund av att antalet exponeringar under varje klimatfšrhŒllande Šr okŠnda. Det tycks finnas en
relativt god šverensstŠmmelse mellan predikterade och observerade data bortsett frŒn nŒgra av
de tidigare opublicerade data (1970). Orsaken till avvikelse kan vara att de experimentella
fšrutsŠttningarna (dessa Šr okŠnda) inte Šr jŠmfšrbara med dem som riskkurvorna baseras pŒ.
En fšrŠndring frŒn 0% till 63% observerade fšrfrysningsfall som resultat av bara 2¡C lŠgre
lufttemperatur vid 10 m/s (Wilson och Goldman, 1970) styrker misstanken att andra, okŠnda
faktorer har varit rŒdande. Men det bšr ocksŒ hŒllas i minnet att de kontrollerade fšrsšken
sŠllan inkluderade mer Šn 6 eller 7 fšrsškspersoner. SŒ en "slumpmŠssig" variation i antalet
frostnypna fšrsškspersoner med en individ medfšr 15 till 20% Šndrad risk fšr fšrfrysning.

Tabell 1. JŠmfšrelse mellan observerad och avlŠst (risknomogrammet) frekvensen fšrfrysningsfall.
* MedelvŠrde, **okŠnda fšrsšksvillkor.
lufttemp/lufthast
(¡C/m¥s-1)

Observerad fšrfrysnings Skattad fšrfrysnings
frekvens (%)
frekvens (%)

referens

-15/6,8
-15/6,8
-15/9
-15/10
-12/10
-13,5/10
-17,5/4,5
-11,5/10
-9,5/10
-14,5/6,5

45
45*
45*
45*
45*
80
0
63
0
46

Molnar et al. (1973)
Wilson et al. (1976)
Wilson et al. (1976)
Wilson et al. (1976)
Wilson et al. (1976)

35
30
50
55
20
35
30
15
0
30

Wilson och Goldman (1970)**
Wilson och Goldman (1970)**
Wilson och Goldman (1970)**
Wilson och Goldman (1970)**
Hughes (Wilson och Goldman, 1970)
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Fšrfrysning av vŒt hud. Kontrollerade fšrsšk och erfarenhet frŒn utomhusvistelse har visat att
vŒt hud škar risken fšr fšrfrysning. Frysskada vid "lŒga" WCI-vŠrden har ofta samvarierat
med snš i luften orsakad av starka vindar (snšyra bšrjar vid lufthastigheter hšgre Šn 8 till 9
meter per sekund (Liljequist, 1957)). Mekanismen som ligger bakom den škande risken Šr inte
klarlagd. Men om vŠrmefšrlusten frŒn huden Šr approximativt konstant sŒ faller
hudtemperaturen kontinuerligt (laboratoriefšrhŒllande). Utomhus sŒ kommer vŠrmefšrlusten
att variera beroende pŒ grŠnsskiktets tjocklek vilket i tur beror pŒ faktorer som fysisk
aktivitetsgrad, vindriktning, ŒtgŠrder vidtagna fšr att bryta vinden etc. Under sŒdana
dynamiska fšrhŒllanden Šr det mšjligt att hudtemperaturen passerar fryspunkten upprepade
gŒnger. Om snš smŠlter pŒ huden sŒ startar en dunstningsprocess som škar vŠrmetransporten
frŒn huden. Enligt Massey (1959) sŒ domnade huden mycket oftare nŠr det var snš i luften
jŠmfšrt med snšfria fšrhŒllanden. Han fann att vid WCI mellan 800 och 1000 sŒ škade snšyra
frekvensen av domnad hud med en faktor tvŒ medan škningen var sexfaldig vid WCI mellan
1000 och 1200. Fšrfrysning av hud fšljer inte nšdvŠndigtvis av att huden domnat, men en
škad fšrekomst av domnad hud indikerar lŠgre hudtemperatur, sannolikt pŒ grund av škad
avkylningshastighet.
Men dessa data kan inte anvŠndas fšr validering av risknomogrammets kurvor fšr vŒt hud.
Molnar och medarbetare (1973) undersškte dock effekten vid kontrollerad hudvŠtning. De
fann att vatten i šverhuden orsakade fšrfrysning av hud i 6 fall av 7 (86%) medan torr hud, i
samma klimat, orsakade frysning i 3 fall utav 7 (43%). Dessa resultat erhšlls vid
lufthastigheten 6,8 m/s och temperaturen -15¡C. Riskkurvorna fšr vŒt hud pekar pŒ 70% risk
fšr fšrfrysning av oskyddad hud medan bara 30% av de exponerade individerna bšr ha fŒtt
frysskada om huden varit torr. Denna studie genomfšrdes sŒ att huden vŠttes snabbt (under
mindre Šn 30 sekunder) fšr att huden skulle ta upp minimalt med vatten. Samma studie
avslšjade att frysning sker vid nŒgot hšgre temperatur Šn nŠr huden Šr torr. Detta Šr helt i linje
med den fysikaliska hudmodellen. Fšrklaringen Šr att vatten i huden sŠnker hudens
vŠrmeisolation. Med ofšrŠndrad lufttemperatur, lufthastighet och den temperatur dŒ huden
fryser sŒ mŒste hudens yttemperatur ška dŒ vatten absorberats av šverhuden med minskande
isolation som fšljd. Dessa mekanismer och dess effekter pŒ temperaturfšrdelning och
vŠrmeflux kan simuleras. Den nuvarande modellen visar att bidraget frŒn šverhuden, nŠr den Šr
torr, till den totala hudisolationen Šr mycket liten vilket innebŠr att vŒt hud endast pŒverkar
fšrfrysningsrisken fšrsumbart fšrutsatt att dunstning kan fšrhindras.

SolinstrŒlning. SolinstrŒlning minskar risken fšr fšrfrysning av oskyddad hud. Detta har
konstaterats Œtskilliga gŒnger och beskrivits i litteraturen, huvudsakligen vid rapporter frŒn
expeditionsmedlemmar i Antarktis (t.ex. Siple och Passel, 1945). Baserat pŒ
vŠrmešverfšringsteorier bšr det fšrvŠntas att avkylningshastigheten minskar vid tillfšrsel av
vŠrme frŒn en yttre kŠlla och att dŠrmed risken fšr kšldskada minskar. €ndŒ har den hŠr
effekten inte visats explicit under kontrollerade fšrsšk. DŠrfšr kan risknomogrammet inte
valideras strikt i detta avseende. Effekterna enligt nomogrammet kan bara stšdjas implicit.
Cherenko och Pugh (1961) har beskrivit solinstrŒlningens bidrag till mŠnniskans vŠrmebalans.
Baserat pŒ observationer frŒn Maudheim pŒ Antarktis gjorda av Liljequist (1956) visade
Cherenko och Pugh (1961) att den direkta solinstrŒlningen en klar dag Šr omkring 750 W/m2
nŠr solhšjden Šr 10¡ och omkring 1050 W/m2 vid en solhšjd av 40¡. Mer relevant fšr en
person som utfšr normala aktiviteter utomhus Šr den solintensitet som faller pŒ en vertikal
yta, exempelvis ansiktet. I det fallet Šr motsvarande vŠrden 175 respektive 750 W/m2. Viktigt
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Šr ocksŒ markreflektionen nŠr underlaget Šr tŠckt av fin nysnš. Den indirekta solstrŒlningen
som nŒr en stŒende mŠnniska kan vara av samma storleksordning som den som nŒr henne
direkt. €ven nŠr himlen Šr tŠckt av moln sŒ kan den infallande strŒlningen vara upp till 60% av
den direkta strŒlningen en klar dag. Detta fšljer av den kraftiga reflektionen frŒn snšn som
orsakar multipla reflexioner mellan markytan och molnens undersida. I tempererade
klimatzoner Šr dock reflexionen sŠllan mer Šn 25%. SŒ den totala vŠrmestrŒlning som faller pŒ
en vertikal yta, inkluderande reflexionen frŒn himlen, Šr omkring 400 W/m2 vid solhšjden 10¡
och sŒ mycket som 1500 W/m2 vid 40¡. €ven om ansiktet vŠnds bort ifrŒn solen sŒ nŒr
fortfarande ungefŠr hŠlften av strŒlning ansiktet. Om man antar att den kortvŒgiga
solstrŒlningen som nŒr huden absorberas till cirka 65% sŒ Šr den mŠngd vŠrme som absorberas
av huden frŒn cirka 150 W/m2 vid 10¡ solhšjd och vid frŒnvaro av direktinstrŒlning till cirka
1000 W/m2 vid 40¡ solhšjd inkluderande den direkta strŒlningskomponenten. Sannolikt bšr
dessa vŠrden reduceras med 50% fšr tempererade klimatzoner. I Antarktis, vid en
lufttemperatur av Ð15¡C och vinden 9 m/s sŒ fšreslŒr risknomogrammet att fšrfrysningsrisken
Šr omkring 50% i hŠndelse av ingen solinstrŒlning. Men om en stŒende mŠnniska exponeras fšr
den solinstrŒlning som rŒder vid en solhšjd av 40¡ sŒ minskar risken till 5% om ingen
direktstrŒlning nŒr ansiktet, exempelvis dŒ solen Šr i ryggen. Men Šven om denna kombination
av temperatur och vind Šr ovanlig under den antarktiska sommaren (Wilson 1963) sŒ borde
frekvensen av fšrfrysningar vara lŒg. Det Šr ocksŒ vad erfarenheten har utvisat. Effekten av
solinstrŒlning pŒ upplevd kšldfšrnimmelse har ocksŒ uttryckts som motsvarande hšjning av
lufttemperaturen. Subjektiva bedšmningar, t.ex. (Cherenko och Pugh, 1961), fšreslŒr att
solinstrŒlningen motsvarar en hšjning av lufttemperaturen med 5 till 10¡C. Dessa nivŒer
sammanfaller vŠl med de som fšreslŒs i risknomogrammet i samband med klart vŠder.

Fšrfrysning under militŠra aktiviteter. En genomgŒng av fem Œr av kšldrelaterade skador
bland amerikanska soldater i Alaska (Candler och Ivey, 1997) visar att nŠstan 40% av alla
skador bestod av frostbitna šron och nŠsor. NŒgot mer Šn 50% av skadorna drabbade hŠnder
och fštter. En rimlig fšrvŠntan Šr att frekvensen frostnupna šron och nŠsor borde bero pŒ
"vindkylan" medan hand- och fotskadorna borde vara mer kopplade till temperaturen enbart
eftersom vindens inverkan pŒ tŠckta kroppsdelar Šr mindre. Dock tyder studiens resultat pŒ
att den ackumulerade frekvensen av kšldskador var vŠl relaterad till "ekvivalenta
temperaturen" (Te) vilket Šr en "vindkyltemperatur". Chandler och Ivey (1997) fann att det
stšrsta škningen av alla skador, frŒn 30% till 80% (ackumulerad skadefrekvens) intrŠffade
inom det ekvivalenta temperaturomrŒdet -30¡C till -40¡C. De fann ocksŒ att mer Šn 70% av
alla skador intrŠffade vid (ekvivalenta) temperaturer lŠgre Šn T e = -29¡C. (referenshastighet:
1,67 m/s). Dessa resultat kan, med viss fšrsiktighet, anvŠndas fšr validering av riskmodellen.
Om prediktionsfšrmŒgan hos risknomogrammet bedšms som acceptabelt bŒde fšr de
laborativa exponeringarna som fšr de kšldrelaterade utomhusskadorna i Alaska bšr
nomogrammet kunna betraktas som generellt anvŠndbart. Detta speciellt som situationerna i
Alaska inkluderade mycket skiftande omgivningsfšrhŒllanden och (militŠra) aktiviteter. Tabell
2 visar den traditionellt anvŠnda vindkyltabellen (USRIEM,1992) innehŒllande Óekvivalenta
temperaturerÓ (Te). Tabell 3 visar liknande vindkyltabell men dŠr Te-vŠrden ersatts med
riskvŠrden frŒn nomogrammet (under antagandet att huden Šr torr och solinstrŒlningen Šr
fšrsumbar) berŠknade fšr samma lufthastighet och temperatur. De markerade tabellcellerna
motsvarar Te-vŠrden inom omrŒdet -30¡C till -40¡C. Tabellen Šr uppdelad i tre zoner med
stigande risk uttryckt som "lŒg risk" (švre vŠnstra delen), "škande risk" (mellersta delen) och
"stor risk" (nedre hšgra delen). Riskklassificeringen Šr gjord av US Army (USRIEM,1992).
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Tabell 2. Wind-chill tabell som visar Óekvivalent temperaturÓ fšr olika lufthastigheter (v) och temperaturer
(Ta) baserad pŒ Siple and Passel (1945) och som anvŠnds i de flesta sammanhang (t.ex. inom svenska
fšrsvarsmakten, US Army m. fl.). Enligt USRIEM (1992) betecknas det švre vŠnstra tabellomrŒdet med "liten
risk"(<1400 kcal¥ m-2¥ h-1), den mellersta med "škande risk" och den nedre hšgra delen med "stor riskÓ(>2000
kcal¥ m -2¥ h-1). De grŒmarkerade cellerna visar "ekvivalenta" temperaturomrŒdet -30¡C till -40¡C dŠr stšrsta
škningen av skador skedde enligt Candler och Ivey (1997).

v\Ta
Lugnt
2,2
4,5
6,7
8,9
11,1
13,4
15,6
17,9

-6,6

-12,2

-7
-9
-17
-21
-24
-27
-28
-30
-31

-17,8

-12
-15
-24
-29
-32
-35
-37
-39
-40

-18
-21
-31
-36
-40
-43
-46
-47
-49

-23,3

-28,9

-23
-27
-37
-44
-48
-52
-54
-56
-57

-29
-33
-45
-52
-57
-60
-63
-65
-66

-34,4

-34
-39
-51
-59
-65
-68
-72
-74
-75

-40

-40
-45
-58
-67
-73
-77
-80
-83
-84

-45,6

-46
-51
-65
-74
-81
-85
-89
-91
-93

-51

-51
-56
-72
-82
-89
-93
-97
-100
-102

Tabell 3. Vindkyltabell som visar risken (%) fšr fšrfrysning vid olika kombinationer av lufttemperatur (¡C) och
lufthastighet (m/s) nŠr huden Šr torr och solinstrŒlningen fšrsumbar. RisknivŒerna Šr berŠknade ur figur 4
och gŠller nŠr en smal kroppsdel exponeras, (nŠsa, šron eller fingra; 2 cm i diameter).Nedre tabellen gŠller
d=15 cm (t.ex. ansikte) De grŒmarkerade cellerna visar "ekvivalenta" temperaturomrŒdet -30¡C till -40¡C dŠr
stšrsta škningen av skador skedde enligt Candler och Ivey (1997).

v\Ta
Lugnt
2,2
4,5
6,7
8,9
11,1
13,4
15,6
17,9

-6,6

v\Ta
Lugnt
2,2
4,5
6,7
8,9
11,1
13,4
15,6
17,9

-6,6

-12,2

0
0
0
0
0
0
0
0
0

-17,8

0
0
0
6
18
29
38
44
53
-12,2

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
35
62
79
97
100
100
100
-17,8

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
12
21
29
38

-23,3

-28,9

18
32
82
100
100
100
100
100
100
-23,3

47
68
100
100
100
100
100
100
100
-28,9

0
0
0
18
35
50
62
74
85

0
0
24
50
71
88
100
100
100
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-34,4

76
100
100
100
100
100
100
100
100
-34,4

0
6
47
79
100
100
100
100
100

-40

100
100
100
100
100
100
100
100
100
-40

12
26
74
100
100
100
100
100
100

-45,6

100
100
100
100
100
100
100
100
100
-45,6

29
44
100
100
100
100
100
100
100

-51

100
100
100
100
100
100
100
100
100
-51

44
62
100
100
100
100
100
100
100
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Tabell 3 (švre) visar att fšrfrysningsrisken, berŠknad fšr smal kroppsdel (diameter 2 cm)
sammanfaller vŠl med de markerade tabellcellerna vilka visar under vilka fšrhŒllanden den
ackumulerade skadefrekvensen škade frŒn 30% till 80%. TabellvŠrdena indikerar ocksŒ att
riskzonindelningen "liten risk", "škande risk" o.s.v. tycks underskatta den faktiska risken
eftersom Šndringen frŒn 30% till 80% av alla skador intrŠffade mellan zonen "liten risk" till
"škande risk". Samma jŠmfšrelse har ocksŒ gjorts under antagandet av en stšrre kroppsdel, nu
med en diameter av 15 cm, exempelvis huvudet (tabell 2, nedre). Tabellen visar att
riskprediktionen frŒn nomogrammet klart underskattar de faktiska skadefrekvenserna.
Slutsatsen Šr att smala kroppsdelar som nŠsa, šron och fingrar Šr mer utsatta fšr kšldskador Šn
vidare kroppsdelar som t. ex. ansiktet. Detta bekrŠftas ocksŒ av de rapporterade skadorna
(Candler och Ivey, 1997) eftersom mindre Šn 8% av kšldskadorna uppstod i ansiktet (exkl.
nŠsa och šron).

Andra faktorer som pŒverkar fšrfrysningsrisken
Oskyddad transport
Snšskoterkšrning och skidŒkning. …kad exponering fšr vind under kalla fšrhŒllanden škar
risken fšr fšrfrysning. Enligt Lehmuskallio (2000) škar risken fšr kšldskada pŒ kinden med en
faktor pŒ 2,2 nŠr transport sker i šppet fordon eller under blŒsiga fšrhŒllanden, data som
kommer frŒn finska militŠra fšrband. Brukandet av snšskoter škar risken fšr kšldskador,
sannolikt pŒ grund av škad vindexponering Šven om en koppling till "vita fingrar"
(vibrationsskador) fšreligger. Enligt Ervasti och medarbetare (1991) finns en tydlig koppling
mellan risken att fšrfrysa ansiktet och antalet timmar per Œr som tillbringas pŒ snšskoter.
Mellan 11 och 150 h/Œr, 151-500 h/Œr och mer Šn 500h/Œr Šr fšrenade med en škad frekvens av
kšldskada pŒ cirka 2, 5 respektive 9 gŒnger. Data gŠller aktiva, heltids och deltidssysselsatta
renskštare. Ansiktet och šronen Šr mest utsatta med 80% av skadorna uppkomna under
snšskoterkšrning. Under annan typ av renskštaraktivitet svarade drygt 50% fšr
ansiktsskador. Av mer Šn 2000 svarande av enkŠten hade, under ett Œr, cirka 20% fšrfrusit sig
under skoterkšrning medan annan typ av renskštaraktivitet hade medfšrt frysskada hos
knappt 8%. Uppgifter frŒn Antarktis visar ocksŒ pŒ risken med skoterŒkning men ocksŒ vid
skidŒkning. Cattermole (1999) rapporterade att under fritiden intrŠffade de flesta
fšrfrysningsfallen (knappt 80%) och att det framfšrallt var under skidŒkning som skadorna
uppstod (mer Šn 80% av fallen).

Fysiska skydd
HudkrŠmer. Enligt resonemang och berŠkningar (under Metoder och Tekniker) bšr bruket av
salva eller krŠm pŒ kšldutsatta delar inte minska utan sannolikt ška risken fšr fšrfrysning.
Omfattande undersškningar och enkŠter i Finland bekrŠftar dessa misstankar. Enligt
Lehmuskallio och Anttonen (1999) visar fšrsšk med salvor applicerade pŒ Ósweating hot
plateÓ att det termiska isolationsbidraget frŒn salvor Šr minimalt nŠr det fŒr tŠcka en torr yta.
€ven nŠr tjockleken pŒ salvan Šr tio gŒnger stšrre Šn den normalt applicerade fŒs inte nŒgon
mŠrkbar isolationseffekt. Om salvan Šr av typen Óoil in waterÓ fŒs en signifikant
avkylningsškning nŠr vŠtskan i salvan dunstar, en effekt som pŒgŒr cirka 40 minuter efter att
den applicerats.
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Lehmuskallio och medarbetare (2000) studerade Šven den faktiska och upplevda
temperatureffekten av salvor applicerade pŒ fšrsškspersoners ansikten nŠr dessa var utsatta
fšr vind, 3 m/s, med temperaturen Ð15¡C. Ena ansiktshalvan fick agera som referens nŠr ickemedicinska sŒvŠl som medicinska, kŠrlutvidgande respektive kŠrlsammandragande salvor
applicerades. De icke-medicinska preparaten var av typen vattenfria, syntetiskt respektive
mineralfettbaserad (vaselin), och sŒdana innehŒllande vatten; olja i vatten- respektive vatten i
olja- baserade emulsioner. Resultaten frŒn studierna visade att de icke-medicinska preparaten
oftast gav lŠgre temperatur eller ingen pŒverkan alls pŒ de belagda delarna av ansiktet. Den
subjektiva upplevelsen av ansiktstemperaturen, pŒ de stŠllen dŠr salva applicerats, var
opŒverkad fšr de flesta, icke-kŠrlutvidgande salvorna. Detta gŠllde dock inte nŠr vaselin
anvŠndes. Denna salva gav en signifikant vŠrmeupplevelse trots att temperaturpŒverkan inte
kunde mŠtas varken med termistorgivare eller IR-teknik. Fšrfattarnas slutsats var dŠrfšr att
salvor av typen vaselin kan ge en falsk kŠnsla av skydd mot fšrfrysning trots att risken Šr
ofšrŠndrad eller till och med škad pŒ grund av salvan. KŠrlutvidgande salvor škade
yttemperaturen vid appliceringen men effekten var sŒ kortvarig att den inte har nŒgon
skyddseffekt vid vindkyla.
UtifrŒn de uppmŠtta effekterna av salva pŒ vindkylutsatta kroppsdelar kan det fšrvŠntas att
salva saknar kšldskyddande effekt, snarare ger den en škad risk fšr fšrfrysning. Lehmuskallio
(1999) fann vid en enkŠtundersškning bland vŠrnpliktiga i Finland att 47% hade fšrfrusit delar
av huvudet varav šronen varit mest utsatta, (43%) med 23% hade fšrfrusit andra delar av
ansiktet. Av de som anvŠnt salva som kšldskyddande ŒtgŠrd var fšrfrysningsfrekvensen
signifikant hšgre, speciellt pŒ haka och kinder, Šn hos de som inte anvŠnde salva. Trots detta
var de som hade anvŠnt salva klart positiva (84%) till den skyddande effekten som salvan
fšrvŠntades ha. Den hŠr diskrepansen mellan faktisk skyddseffekt och upplevd/fšrvŠntad kan
delvis bero pŒ den subjektivt upplevda hudtemperaturškning som vaselin har enligt studien
frŒn Lehmuskallio och medarbetare (2000). Enligt Lehmuskallio (2000) sŒ škar risken fšr
fšrfrysning av šrat, nŠsan och andra delar av ansiktet med en faktor 4,5, 5,6 respektive 3,3
gŒnger om ÓkšldskyddandeÓ salva anvŠnds.
Mšssor och huvor. Enligt Lehmuskallio (2000) sŒ Šr den viktigaste faktorn fšr att reducera
fšrfrysningsrisken av ansiktet att anvŠnda vintermšssa med nedfŠllda šronlappar. Speciellt
šronen skyddas sŒ bra av sŒdan mšssa att risken att fšrfrysa šronen škar nŠstan med en faktor
20 om šronlappar inte anvŠnds. Effekten av šronlappar pŒ risken att fšrfrysa resten av
ansiktet har inte studerats. DŠremot sŒ visade samma studie att frŒnvaro av halsduk škar
risken att fšrfrysa šron och kinder med ungefŠr en faktor pŒ 2 respektive faktorn 4. Den
uppenbara effekten av mšssa och halsduk Šr att det isolerande lagret av stillastŒende luft škar
kraftigt tack vare materialets fšrmŒga att innesluta luft. En mšssa med nedfŠllda šronlappar
škar ansiktets Óeffektiva, konvektivaÓ diameter varfšr risken att fšrfrysa resten av ansiktet bšr
ha minskat jŠmfšrt med situationen med uppfŠllda šronlappar. En studie av RintamŠki et al.
(1998) visar att vid gŒng pŒ rullmatta (5 km/h) med en vind pŒ 5 m/s rakt mot ansiktet och
temperaturen Ð15¡C sŒ medfšr huva och mšssa betydligt hšgre temperatur pŒ de flesta
ansiktsdelar Šn dŒ bara mšssa bŠrs. Mšssan skyddade bara ytteršrats švre del. Med mšssa
och huva blev šrsnibben nŠstan 7¡C varmare och švriga ansiktsdelar 3 till 5¡C varmare Šn dŒ
ingen huva bars. NŠstippen blev dock inte signifikant varmare trots att huvan nŒdde cirka 5 cm
framfšr pannan. Tydligen hade ett ÓdjupareÓ vindfŒng behšvts fšr att Šven skydda nŠstippen.
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Omfattande fšrsšk i USA under 70-talet i samband med framtagning av ny huvudbonad fšr
extremt kalla klimat (Lockhart och Bensel, 1975) visade att en traditionell huva i kombination
med isolerande mšssa ger bra termiskt skydd. Syftet med att utveckla en ny huvudbonad, utan
huva, var att uppnŒ stšrre synfŠlt och kanske, nŒgot bŠttre hšrbarhet. Prototypen av ny
huvudbonad visade sig dock underlŠgsen den traditionella vid mycket kallt klimat, -46¡C och
4,5 m/s vind, avseende termiskt skydd. Prototypen, dŠr ett ansiktsskydd var integrerat och
som bara exponerade šgonen och omrŒdet dŠromkring, gav dock inte bŠttre skydd Šn den
traditionella med pŠlskantad huva. NŠr denna kompletterades med ansiktsskydd och
skidglasšgon (goggles) erhšlls mycket komfortabla temperaturer šver hela huvudet trots det
extrema klimatet. NŠr den traditionella huvudbonaden kompletterades med skidglasšgon, men
utan ansiktsmask, blev huvudtemperaturerna avsevŠrt hšgre Šn fšr prototypen. Detta gŠllde
Šven nŠstippen som i standardutfšrandet inte var tŠckt som i prototypfallet. Det visar att
skidglasšgon pŒtagligt minskar risken fšr fšrfrysning av ansiktet, dŠr sŒvŠl kinder, panna som
nŠsa skyddas. TvŒ mekanismer ger detta; dels škad effektiv konvektiv diameter, dels tŠckning
av vindexponerade ytor (till viss del Šven nŠsans utsida).
Om ansiktet skyddas vŠl vilket inkluderar vŠlisolerad mšssa och uppfŠlld huva kommer
riskkurvorna i figur 4 att šverskatta faran fšr fšrfrysning. Om dessutom huvan har pŠlskant
eller motsvarande som škar den "inneslutna luftvolymen" samt om skidglasšgon anvŠnds som
ytterliggare skyddar nŠsan och omrŒdena kring šgonen kommer risken att vara Šn mindre. En
bŠttre riskbedšmning fŒs dŒ av tabell 3 dŠr risknivŒerna Šr berŠknade fšr en kroppsdel med
diametern 15 cm. Riskkurvor liknande de i figur 4 kan ritas fšr denna situation. Detta gšrs
dock inte i den hŠr rapporten fšr att inte skapa oklarheter eller tolkningsproblem. Data ur
Alaskastudien (Candler och Ivey, 1997) pekar pŒ att riskkurvorna berŠknade fšr smal
kroppsdel bŠst sammanfaller med det faktiska skadeutfallet. Det tyder pŒ att individer i militŠr
aktivitet inte kan eller vill skydda sig optimalt vilket har som fšljd škad risk fšr fšrfrysning
av t.ex. nŠsa och šron. Ett skŠl till att skyddet vŠljs fšr "dŒligt" Šr att det begrŠnsar framfšrallt
synfšrmŒgan men Šven hšrseln. Det var ju dessa skŠl som lŒg bakom USAs ambition att ta
fram ny huvudbeklŠdnad som skulle kunna kombinera gott termiskt skydd med škad
omvŠrldsuppfattning (Lockhart och Bensel, 1975).

Acklimatisering.
En anpassningsfaktor i termen av "tid tillbringad i kalla omrŒden" har rapporterats ge fŠrre
fšrfrysningsskador. Det Šr inte klart huruvida acklimatiseringen speglar ett mer kompetent
upptrŠdande under kšldexponering eller om den minskade risken Šr en effekt av den
vŠldokumenterade fysiologiska adaptionen som minskar kŠnsligheten fšr fšrfrysning.
Gissningsvis bidrar bŒde upptrŠdande och Šndrad fysiologi till en lŠgre risk. Massey (1959)
rapporterade att under kontrollerad vindkylexponering sŒ drabbades 74% av
fšrstaŒrsdeltagarna pŒ Antarktis av frysskada medan bara 29% av de som var inne pŒ andra
Œret pŒ Antarktis. €ven Candler och Ivey (1997) identifierade en hšgre risk fšr fšrfrysning fšr
de soldater som gjorde sitt fšrsta Œr pŒ Alaska jŠmfšrt med de som gjort en lŠngre period.
NŒgot mŒtt pŒ skillnaden rapporterades dock inte. Om Massey-data tillŠmpas pŒ
risknomogrammet sŒ fŒs att personer med mer Šn ett Œrs anpassning till kallt klimat kan utstŒ
tvŒ gŒnger sŒ hšg lufthastighet eller 2 till 5¡C lŠgre lufttemperatur jŠmfšrt med "nykomlingar"
fšr samma risk fšr fšrfrysning av oskyddad hud.
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VŠrmeinnehŒll och CIVD - reaktion
Det Šr kŠnt att kroppens fšrsvar mot lokal nedkylning pŒverkas av t.ex. Œlder, kroppsbyggnad
och vŠrmeinnehŒll (Havenith och medarbetare, 1992, Keatinge, 1957). Keatinge (1957) visade
att CIVD-reaktionen pŒverkades pŒtagligt, sŒvŠl kvantitativt (avgiven vŠrmeeffekt) som tid till
kŠrlutvidgning, av kroppens centrala vŠrmeinnehŒll. Detta kan tolkas som att kroppen vŠrderar
skyddet av de perifera delarna utifrŒn dess mšjlighet att upprŠtthŒlla central kroppsfunktion.
Om en person har lŒg kroppstemperatur kommer sŒledes inte CIVD-reaktionen att aktiveras
altenativ bli sŒ fšrsenad och/eller svag att det knappast kan skydda de perifera delarna frŒn
frysskada. DŠremot, om kroppstemperaturen Šr normal eller hšg kommer CIVD-reaktionen att
bli tydlig och snabb vilket škar chansen att fšrhindra frysskada. I den senare situationen har
kroppen "rŒd" med att fšrlora vŠrme utan att riskera centrala organs funktion medan i den
fšrra situationen har kroppen inte mšjlighet att avvara vŠrmen till t.ex. fingrar och tŒr fšr att
detta skulle kunna sŠnka kroppstemperaturen alltfšr mycket. En person som har hšg
vŠrmeproduktion genom tungt fysiskt arbete och har šverskott av vŠrme behšver kanske inte
lita pŒ CIVD-funktionen, utan den perifera cirkulationen Šr ŠndŒ sŒ hšg att huden knappast
riskerar att fšrfrysa.
Riskkurvorna i figur 4 baseras pŒ att det finns en normal CIVD-funktion. NŠr kurvorna
indikerar škad risk att fšrfrysa huden grundar det sig pŒ att tiden till att den fysiologiska
fšrsvarsmekanismen startar inte Šr tillrŠcklig fšr ett škande antal individer i en grupp. Men om
en CIVD-reaktion uteblir helt oberoende av kšldstressens omfattning škar risken pŒtagligt vid
klimat som normalt betraktas som "sŠkert". Hur stor del av befolkningen som saknar CIVDfunktionen Šr inte kŠnt. Hittills har den andelen ansetts vara liten men enligt studier (Michel
Ducharme, personlig kommunikation) under senaste Œren finns tecken pŒ att den andelen kan
vara relativt hšg. Forskning under de kommande Œren kommer sannolikt att ge svar pŒ denna
frŒga. Fšrdelningskurvan (figur 3) visar frekvensen av frysskador fšr olika hudyttemperaturer
inom en grupp som Šr icke-acklimatiserad till kallt klimat. I princip kan fšrdelningsfunktionens
medelvŠrde och spridning fŒ anta olika vŠrden beroende pŒ fšr vilken kategori riskkurvorna ska
berŠknas. En mer homogen grupp fŒr "toppigare" kurva (mindre spridning) medan en grupp
med svag eller ingen CIVD-reaktion fŒr en fšrskjutning av kurvan mot hšgre
hudyttemperaturer. Fšr en sŒdan, fullstŠndig, riskbeskrivning krŠvs dock mŒnga och
omfattande studier, studier som inte alldeles lŠtt gŒr att genomfšra av bl. a. etiska skŠl.

Slutsats
Rapporten beskriver vidareutvecklingen av en riskmodell som Šr baserad pŒ en generell
fysikalisk modell som beskriver vŠrmeflšdet och temperaturfšrdelningen i huden.
Riskmodellen inkluderar ocksŒ ett fysiologiskt ankare som mšjliggšr riskbedšmning vid
exponering av oskyddad hud fšr skilda kombinationer av vind och lufttemperatur. Det som
tillfšrts i den vidareutvecklade modellen Šr att risken kan bedšmas fšr sŒvŠl torr hud som vŒt.
Nytt Šr Šven att solinstrŒlningens inverkan pŒ fšrfrysningsrisken kan ingŒ. Omfattande
undersškningar som gjorts ibland annat i Kanada har visat pŒ en stor okunskap vad gŠller
fšrstŒelse och tolkning av de vindkyltabeller som vanligtvis anvŠnds vŠrlden šver. €ven om
allmŠnheten fšredrar att ÒriskenÓ uttrycks som temperatur sŒ har en sŒdan modell bŒde lŒg
relevans och liten utvecklingspotential. Delvis dŠrfšr finns en strŠvan i fler lŠnder att utveckla
ett nytt sŠtt att bedšma risken fšr skada men ocksŒ upplevelse av brist pŒ termisk komfort.
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Den rapporterade riskmodellen har utformats som ett nomogram dŠr risken fšr fšrfrysning av
oskyddad hud kan avlŠsas om vind och lufttemperatur Šr kŠnda liksom graden av solinstrŒlning
och om huden Šr vŒt eller torr. Risknomogrammet gšr det Šven enkelt att bedšma hur
skaderisken pŒverkas av olika ŒtgŠrder, dŒ i fšrsta hand minskning av vindens hastighet, vilket
kan ske genom ŒtgŠrder i klŠdseln som bryter vinden eller genom att minska
fšrflyttningshastigheten. Risknomogrammet visar tydligt att risken fšr fšrfrysning Šr mycket
stor vid lŒga temperaturer, -25¡C och lŠgre. Vid sŒdant klimat kan en Šndring av lufthastigheten
med nŒgra fŒ meter per sekund innebŠra en skillnad i risk frŒn nŠstan 0% till 100%. Vid
temperaturer hšgre Šn -10¡C Šr dŠremot risken fšr fšrfrysning liten och vid Šnnu nŒgot hšgre
temperatur Šr den fšrsumbar Šven vid hŒrd vind. Detta gŠller dock bara om huden Šr torr.
Skulle den vŠtas škar risken fšr fšrfrysning betydligt Šven vid dessa temperaturer.
SolinstrŒlningen Šr pŒ vŒra breddgrader ofta lŒg under den kalla Œrstiden och har dŠrfšr oftast
begrŠnsad betydelse. Men under vŒren dŒ solen stŒr hšgre samtidigt som temperaturen kan nŒ
lŒga vŠrden, kan solstrŒlningen ha betydelse. Det gŠller kanske i hšgre grad vid upptrŠdande i
hšglŠnd terrŠng i sydligare lŠnder, dŠr kombinationen sol, lŒga temperaturer och vind Šr mer
vanlig Šn i Sverige.
Eftersom riskmodellen Šr baserad pŒ generella fysikaliska samband finns mšjlighet att
vidareutveckla modellen sŒ att den Šven inkluderar andra faktorer som har betydelse fšr
fšrfrysningsrisken. En sŒdan, vilken redan nŠmnts, Šr betydelsen av kroppsdelens diameter.
Risken Šr lŠgre fšr en del med stšrre diameter Šn en som Šr smalare. Betydelsen av att minska
lufthastigheten lokalt har nŠmnts och i nomogrammet skulle olika typer av ÒvindfŒngÓ, som
kapuschong med eller utan pŠlskant, kunna inkluderas i en framtida modell. Olika typer av
textila skydd sŒsom balaclava kan ocksŒ inkluderas i nomogrammet, skydd som minskar
lufthastigheten šver huden och dŠrmed hšjer hudtemperaturen. I detta avseende bšr risken
med vŒt hud pŒ grund av kondens beaktas. Olika typer av hudkrŠmer och dess betydelse fšr
fšrfrysningsrisken kan Šven adderas inklusive effekten av att huden fuktas under ett sŒdant
lager. Hudens termiska egenskaper och hudlagrens tjocklek kan Šven Šndras och dŠrmed risken
fšr fšrfrysning.
I vŠntan pŒ vidareutveckling av modellen beskrivs kvalitativt betydelsen av olika fysiska och
fysiologiska skydd. Alla ŒtgŠrder som škar mŠngden stillastŒende luft framfšr ansiktet, t.ex.
ansiktsmask, huva, skidglasšgon, minskar risken fšr kylskador via olika mekanismer.
Betydelsen av hudkrŠmer konstateras vara minimalt nŠr det gŠller skydd mot frysskada. I
vŠrsta fall škar risken pŒ grund av vŠtning av huden med pŒfšljande dunstning. En annan
farhŒga Šr att salvor av typen vaselin kan ge en fšrnimmelse av vŠrme trots att igen sŒdan
skapas av salvan. DŠrigenom kan brukaren invaggas i en sŠkerhet som inte motsvaras av den
faktiska situationen.
Betydelsen av central kroppstemperatur har diskuterats. En hšg sŒdan ger lŠgre risk fšr
fšrfrysningsskada medan en lŒg temperatur škar risken. Det har ocksŒ poŠngterats att om
antalet personer som inte har en adekvat CIVD-reaktion Šr stšrre Šn vad man hittills trott sŒ
škar risken fšr fšrfrysning pŒtagligt inom en grupp om den innehŒller sŒdana personer, och dŒ
Šven vid klimat som hittills betraktats som "sŠkra".

23

Ulf Danielsson: Vindkyla och risken att fšrfrysa oskyddad hud

Litteratur
Candler, W. H. och H. Ivey. Cold weather injuries among U.S. soldiers in Alaska: A five-year
review. Milit. Med. 162, 12: 788-791., 1997
Cattermole, T. J. The epidemiology of cold injury in Antarctica. Aviat., Space Environ. Med.,
70(2): 135-140, 1999.
Chrenko, F. A. och L. G. C. E. Pugh. The contribution of solar radiation to the thermal
environment of man in Antarctica. Proc. of the Royal Society of London, ser B, 155, 1961.
Danielsson, U. Activity and wind-induced convective heat transfer coefficients in man.. (Lic.
Eng thesis) Climate & Buildings, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden, 3, 1990.
Danielsson, U. Convection coefficients in clothing air layers. (PhD thesis) Royal Institute of
Technology, Stockholm, Sweden, 1993.
Danielsson, U. Windchill and the risk of tissue freezing. J. Appl. Physiol. 81(6):2666-2673,
1996.
Ervasti, O., H. Virokannas och J. Hassi. Frostbite in reindeer herders. Arct Med Res, 50:
Suppl. 6: 89-93, 1991.
Havenith, G., E. J. G. Van de Linde och R. Heaus. Pain, thermal sensation and cooling rates of
hands while touching cold materials. Eur. J. Appl. Phys. Occup. Health. 65:43-51, 1992.
Henriques, Jr, F. C., och A. R. Moritz. Studies of thermal injury. I. The conduction of heat to
and through skin and the temperatures attained therein. A theoretical and an experimental
investigation. Am. J. Path. 23: 531-549, 1947.
Hilpert, R. WŠrmeabgabe von geheizten DrŠhten ond Rohren in Luftstrom. Forsch. Geb.
Ingenieurwes. 4: 215-224, 1933.
Keatinge, W. R. The effect of general chilling on the vasodilator response to cold. J. Physiol..
London. 139: 497-507, 1957.
Keatinge, W. R. och P. Cannon. Freezing-point of human skin. Lancet January 2: 11-14, 1960.
Lehmuskallio, E. Cold protecting ointments and frostbite. A questionnaire study of 830
conscripts in Finland. Acta Derm. Venerol., 79:67-70, 1999.
Lehmuskallio, E. och H. Anttonen. Thermophysical effects of ointments in cold: An
experimental study with a skin model. Acta Derm. Venereol., 79: 33-36, 1999.
Lehmuskallio, E., RintamŠki, H., och H. Anttonen. Thermal effects of emollients on facial skin
in the cold. Acta Derm. Venerol., 80: 203-207, 2000.
Lehmuskallio, E. Emollients in the prevention of frostbite. Int. J. Circumpolar Health, 59:
122-130, 2000.
Lewis, W. K. The evaporation of a liquid into a gas. Am. Soc. Mech. Eng., ASME, Trans. 4:
325-340, 1922
Liljequist. G. H. Short-wave radiation. Energy exchange of an Antarctic snow-field.
Norwegian-British-Swedish Antarctic Expedition, 1949-1952. Sci. Res. II, Part 1 A. Norsk
Polarinstitutt, Oslo, 1956
Liljequist. G. H. Wind structure in the low layer. Energy exchange of an Antarctic snow-field.
Norwegian-British-Swedish Antarctic Expedition, 1949-1952. Sci. Res. II, Part 1 C. Norsk
Polarinstitutt, Oslo, 1957
Lockhart, J. M. och C. K. Bensel. A human factors evaluiation of cold weather headgear.
United States Army. Natick Development Center, Natick, Mass., USA. Technical report.
AD-A018 237
Maarouf, A. och M. Bitzos. Windchill Indices: A review of science, current applications and
future directions for Canada. Meterological Service of Canada., Environment Canada, 2000.

24

Ulf Danielsson: Vindkyla och risken att fšrfrysa oskyddad hud

Massey, P. M. O. Finger numbness and temperature in Antarctica. J. Appl. Physiol. 14: 616620, 1959.
Molnar, G. W., Hughes, A. L., Wilson, O. och R. F. Goldman. Effect of skin wetting on finger
cooling and freezing. J. Appl. Physiol. 35: 205-207, 1973.
RintamŠki, H., MŠkinen, T. och D. Gavhed. Effect of a wide hood on facial skin temperatures
in cold and wind. Arbete och HŠlsa, 18:58-59, 1998.
Siple, P. A. och C. F. Passel. Measurement of dry atmospheric cooling in subfreezing
temperatures. Proc. Amer. Phil. Soc. 89: 177-199, 1945.
US Army Medical Research and Development Command: Sustaining health and performance
in the cold: Environmental medicine guidance for cold weather operations USRIEM TN 9222, 1992.
Wilson, O. och R. F. Goldman. Role of air temperature and wind in the time necessary for a
finger to freeze. J. Appl. Physiol. 29: 658-664, 1970.
Wilson, O., Goldman, R. F., and G. W. Molnar. Freezing temperature of finger skin. J. Appl.
Physiol. 41: 551-558, 1976.
Wilson, O. Cooling effect of an Antarctic climate on man. Norsk Polarinstitutt skrifter nr.128.
Norsk Polarinstitutt, Oslo, 1963.

25

Ulf Danielsson: Vindkyla och risken att fšrfrysa oskyddad hud

APPENDIX 1
(fortsŠttning av Metoder och teknik)
Konvektion. Det skenbart stillastŒende luftlagrets tjocklek kan berŠknas frŒn den konvektiva
vŠrmetransportkoefficienten (hc) vilken beror pŒ ett antal faktorer sŒsom kroppsstorlek och
kroppsform, relativ lufthastighet och graden av turbulens (figur 1). Om vindriktningen Šr tvŠrs
kroppsdelens lŠngdaxel och den yttre vinden Šr approximativt laminŠr sŒ kan olika
kroppsdelar betraktas som cylindrar av olika form och dŠrav olika konvektiva
vŠrmetransportkoefficienter. Luftflšdets karakteristik runt en cirkulŠr cylinder beror starkt pŒ
Reynolds tal (Re) (dimensionslšst, ND)
Re = v ¥ d / n

(ND)

dŠr v Šr luftens hastighet (m/s), d Šr kroppens diameter (m) och n Šr kinematiska viskositeten
(m2/s). Hilpert (1933) upptŠckte att det genomsnittliga Nusselt-talet, Nu (ND), fšr en
cylinder kunde skrivas
Nu = hc ¥ d / l

(ND)

dŠr hc (W¥ m-2¥K-1) Šr den pŒtvingade konvektiva koefficienten, l (W¥m-1¥K-1) Šr den termiska
konduktiviteten hos det omgivande mediumet och Pr = n / a Šr Prandtl tal (ND) dŠr a Šr den
termiska diffusiviteten (m2/s). Genom att kombinera ovanstŒende ekvationer fŒs det generella
uttrycket fšr hc
hc = 4,47 ¥ d-0,38¥ v0,62

(W¥ m-2¥K-1)

och som gŠller fšr temperaturen -25¡C men dŠr koefficienten minskar frŒn 4,47 till 4,37 vid
0¡C. Motsvarande ekvationen som hŠrleddes av Danielsson (1990) ur experimentella data, var
fšr stŒende mŠnniska vid +28¡C
hc = 3,76 ¥ d-0,36¥ v0,61

(W¥ m-2¥K-1)

vilket Šr jŠmfšrbart med korrelationsekvationen som gŠller fšr cylindrar i vind tvŠrs
lŠngdriktningen. Den nŒgot lŠgre koefficienten fšr den mŠnskliga kroppen beror delvis pŒ den
hšgre temperaturen men till stšrsta delen pŒ stšrningar i luftflšdet orsakad av nŠrliggande
kroppsdelar (Danielsson, 1990). Formeln visar den genomsnittliga hc-vŠrdet fšr kroppsdelen.
Om det Šr av intresse att veta vŠrmeflšdet pŒ en specifik plats sŒ mŒste hŠnsyn tas till det
lokala hc-vŠrdet. Det beror pŒ vinkeln mot vinden men pŒverkas ocksŒ av till exempel inverkan
av klŠdesplagg (Danielsson, 1993). Variationen i hc-vŠrde runt kroppsdelens periferi kan vara
fšrhŒllandevis stor jŠmfšrt med medelvŠrdet (Danielsson, 1990). Ostšrd luftstršmning
producerar vanligtvis det hšgsta hc-vŠrdet pŒ vindsidan av kroppen medan det lŠgsta vŠrdet
oftast upptrŠder vinkelrŠtt mot vindriktningen. PŒ lŠsidan finns det ett annat maximum men
det Šr oftast lŠgre Šn pŒ vindsidan. Fšr en kropp som Šr ungefŠrligen cirkulŠr sŒ Šr hc-vŠrdet pŒ
vindsidan cirka 40% hšgre Šn genomsnittet fšr alla vinklar.
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€ven vid stark vind sŒ Šr luftlagret nŠrmast kroppen approximativt stillastŒende. Detta lager
utgšr ett motstŒnd mot sŒvŠl vŠrme- som masstransport. Om man bortser frŒn den lŒngvŒgiga
vŠrmestrŒlning vid hudytan, vilket man kan vid smala kroppsdelar i "stark" vind, sŒ kan den
termiska isolationen hos luftlagret, Ra berŠknas genom att invertera hc-vŠrdet (Ra = hc-1).
Resultatet frŒn en sŒdan berŠkning, fšr olika lufthastigheter och kroppsdiametrar, visar tydligt
att smala kroppsdelar Šr utsatta fšr avkylning i mycket hšgre grad Šn vad som gŠller fšr vida
kroppsdelar. Om man jŠmfšr dessa Ra-vŠrden med isolationsvŠrdena fšr lŠder- och šverhud sŒ
Šr det tydligt att huden spelar en underordnad roll jŠmfšrt med luftlagret nŠr det gŠller att
skydda vŠvnaden mot nedkylning. I modellen som presenteras hŠr antas att tjockleken hos
šverhuden Šr 0,2 mm (normal variation 0,1 till 0,7 mm) och att termiska konduktiviteten Šr
0,21 W¥m-1¥K-1 medan lŠderhuden antas vara 1,5 mm tjock (normalt 1 till 2 mm) med en
konduktivitet pŒ 0,37 W¥m-1¥K-1 (Henriques och Moritz, 1947). Av detta fšljer att hudens
isolationsvŠrde Šr approximativt 0,006 m2K/W. €ven fšr en "tjock" hud kommer luftlagrets
isolation att dominera. Men betydelsen av hudens isolation ska ŠndŒ inte underskattas
eftersom skyddet mot avkylning Šr en frŒga om tid tills CIVD-reflexen aktiveras. €ven med ett
lŒgt vŠrmemotstŒnd i huden kan hastigheten i temperaturfallet minska tillrŠckligt fšr att hinna
ge CIVD chansen att aktiveras. Figur 1 visar tydligt att stora Šndringar i luftlagerisolation sker
vid lŒga lufthastigheter medan den relativa effekten Šr mindre vid stark vind. Detta fšrklarar
varfšr vindkyltabellerna vanligtvis inte tŠcker vind med hšgre hastighet Šn cirka 20 m/s.
Formen pŒ Ra-kurvorna fšrklarar Šven varfšr valet av referenshastighet Šr sŒ viktigt nŠr man
berŠknar T e Det tvŒ referenslufthastigheterna som vanligtvis anvŠnds, 6 och 8 km/h (1,7
respektive 2,2 m/s), ger upphov till cirka 5¡C skillnad i Te, en skillnad som kan pŒverka risken
fšr fšrfrysning betydligt.

Evaporation. I den fysikaliska hudmodellen leds vŠrmen genom hudens olika delar (lŠderhuden
och šverhuden). Olika termiska egenskaper hos huden kan simuleras, till exempel som fšljd av
fukt i šverhuden. En sŒdan situation kan, simuleringsmŠssigt, kombineras med eller utan
dunstning frŒn huden. Dunstning antas ske frŒn hudens yta och masstransporthastigheten
(diffusionen) beror pŒ det omgivande luftlagrets tjocklek. HŠr antas huden vara oklŠdd men
effekten av textillager, hudkrŠmer o.s.v. kan inkluderas i modellen. I de flesta situationer dŠr
forcerad luftstršmning fšrekommer, turbulent eller laminŠr, sŒ kan den evaporativa
vŠrmetransporten berŠknas med hjŠlp av Lewis relation, L,
L = he / hc = 16,7

(K/kPa)

dŠr he (W¥m-2¥kPa-1) Šr den evaporativa vŠrmetransportkoefficienten. Det skenbart
stillastŒende luftlagret som bromsar transporten av vŠrme och massa Šr approximativt det
samma fšr vŠrme, dth = 0,26 / hc (m), som fšr massa, de = 0,031 / he (m). Den evaporativa
vŠrmetransporten drivs av skillnaden i vattenŒngpartialtrycket vid hudytan och omgivande
luft. VattenŒngtrycket i luften berŠknas frŒn lufttemperaturen och med ett antagande om en
relativ luftfuktighet (rh) av 80%. Partialtrycket pŒ hudytan berŠknas frŒn rh=100% och en
hudtemperaturen 0¡C.

SolstrŒlning. En faktor som kompenserar den konvektiva avkylningen av huden Šr absorption
av solstrŒlning. Ett sŒdant tillskott bromsar hudtemperaturfallet eller kan till och med resultera
i škande hudtemperatur. VŠrmetillskottet frŒn solstrŒlningen kan variera frŒn nŠstan inget till
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ett nettoinflšde pŒ nŠstan 1000 W/m2. Den kortvŒgiga strŒlningen som nŒr huden kommer bŒde
som direktstrŒlning och som reflekterad strŒlning frŒn himlen och frŒn marken (albedo). Den
direkta strŒlningskomponentens storlek beror pŒ graden av molnighet, solhšjden och objektets
lŠge i fšrhŒllande till den infallande strŒlningen. Den indirekta komponenten, bestŒende av
reflektionen frŒn himlen men framfšrallt frŒn marken, skapar ett vŠrmeinflšde som Šr relativt
oberoende av vinkeln mellan inkommande strŒlning och objektets position. Detta gŠller
framfšrallt om marken Šr tŠckt av nysnš. Om ansiktet exempelvis Šr vŠnt bort frŒn solen sŒ
blir den direkta strŒlningskomponenten i det nŠrmaste fšrsumbar. Men strŒlningen som
kommer frŒn mark- och himmelsreflexionen kan nŒ samma storleksordning som den
direktinfallande solstrŒlningen. NŠr himlen Šr molntŠckt blir reflexionskomponenten stšrre eller
mycket stšrre Šn den direkt strŒlningen pŒ grund av upprepad reflexion mellan mark och
molnens undersida (Liljequist, 1957). Den situationen krŠver dock att marken
reflexionsfšrmŒga Šr mycket god. Om marken Šr tŠckt av fin nysnš sŒ Šr reflektiviteten mycket
hšg, omkring 85%, jŠmfšrt med mark tŠckt av grŠs eller šppen jord dŠr reflektivitet sŠllan Šr
hšgre Šn 15 till 20%.
Den mŠngd solstrŒlning som absorberas av naken hud beror nŒgot pŒ hudens egenskaper. I
modellen antas att 65% av den inkommande kortvŒgiga strŒlningen absorberas medan den
lŒngvŒgiga strŒlningen emitteras till 97%. StrŒlningsutbytet sker vid det yttersta lagret av
huden bŒde i avseende pŒ kortvŒgig som lŒngvŒgig, termisk strŒlning. Den termiska effekten av
solinstrŒlning beror i hšg grad pŒ lufthastigheten. Om strŒlningen skapar ett nettoinflšde, stiger
hudtemperaturen vilket medfšr att fšrlusten frŒn djupare liggande vŠvnad minskar. Samtidigt
som den hšgre hudtemperaturen minskar vŠrmeflšdet frŒn djupare liggande vŠvnad sŒ škar
vŠrmefšrlusten utŒt pŒ grund av den hšgre temperaturskillnaden. SŒ om det isolerande
luftlagret Šr tjockt, vilket innebŠr att lufthastigheten Šr lŒg, sŒ blir effekten av solinstrŒlning
stor. Detta Šr en anledning till att lŠtt klŠdseln kan bŠras pŒ sommaren i Antarktis.
Temperaturen Šr sŠllan under -10¡C, vinden Šr ofta lŠtt och solinstrŒlningen Šr intensiv. Men
om vinden Šr stark blir vŠrdet av solinstrŒlning mindre eftersom den av huden absorberade
vŠrmen lŠttare fšrloras till omgivningen.

Fysiska skydd. En under mŒnga Œr praktiserad ŒtgŠrd med syftet att minska fšrfrysningsrisken
har varit att lŠgga ett lager salva pŒ hudens kšldutsatta delar. En tanke har varit att salvan ska
fungera som isolerande lager. Ur vŠrmeledningssynvinkel Šr detta bidrag till den totala
isolationen fšrsumbart Šven i jŠmfšrelse med hudens (Lehmuskallio och Anttonen, 1999).
Salvans tjocklek, utbredd pŒ ansiktet, kan knappast vara stšrre Šn nŒgon tiondels millimeter
vilket Šr jŠmfšrbart med šverhudens tjocklek. VŠrmeledningsfšrmŒgan hos salvan Šr lika eller
stšrre Šn hudens vilket innebŠr att isolationsbidraget frŒn salvan i bŠsta fall Šr jŠmfšrbart med
det frŒn šverhuden. Eftersom detta Šr litet blir salvans eventuella bidrag till minskad risk fšr
fšrfrysning marginell.
En negativ effekt som orsakas av vattenfri salva Šr att den fukt som normalt finns i huden
fšrhindras att dunsta. Det innebŠr att fukt kommer att samlas i šverhuden eller i grŠnsskiktet
mellan salva och šverhud. Fukt i šverhuden minskar hudens isolation med škat vŠrmeflšde
som fšljd. Om salvan Šr vattenbaserad kommer dunstningen att ske frŒn dess yta. Dunstningen
pŒverkar vŠrmeflšdet med škad avkylning som fšljd. Sammantaget innebŠr dŠrfšr en hudsalva,
i bŠsta fall, ofšrŠndrad men mer troligt, škad vŠrmetransport och dŠrmed stšrre
fšrfrysningsrisk, inte minskad risk vilket mŒnga fšrvŠntar.
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De viktigaste yttre faktorerna som pŒverkar risken fšr fšrfrysning Šr vind och lufttemperatur.
Metoder att minska risken Šr att bromsa vinden och att hšja temperaturen. Det senare lŒter sig
oftast inte gšra vid utomhusvistelse. DŠremot kan relativa lufthastigheten pŒverkas pŒ olika
vis, bland annat genom att minska den relativa hastigheten, dvs. minska sin egen
fšrflyttningshastighet. Dessutom kan avkylningshastigheten minskas fšr given lufthastighet.
Ett sŠtt Šr att vŠnda ansiktet frŒn vinden. Avkylningshastigheten pŒ lŠsidan Šr i genomsnitt
cirka 40% lŠgre Šn genomsnittet pŒ vindsidan, detta fšr samma yttre, ostšrda vindhastighet.
Ett annat sŠtt att minska avkylningshastigheten Šr att ška ansiktets effektiva diameter.
Betydelsen av detta kan ses i figur 1 alternativt berŠknas ur ekvationen hc = 3,76 ¥ d-0,36¥ v0,61 .
…kningen av diameter kan ske med en huva som tillsammans med en mšssa som distans kan
ška effektiva diametern med cirka 50% vilket minskar avkylningen med cirka 20%. Effekten
kan fšrstŠrkas genom att huvan fšrses med pŠlsbrŠm eller pŒ annat sŠtt fŒs att sticka fram
framfšr ansiktet. •tgŠrderna "fŒngar" vinden vilket innebŠr en faktisk minskad "yttre"
lufthastighet samtidigt som den škade diametern pŒverkar avkylningshastigheten. Andra
tekniker fšr att minska lufthastigheten Šr "tratt" framfšr ansiktet, tidigare ofta anvŠnd av mcordonanser. Tratten skapar en "stillastŒende" luftridŒ samtidigt som sikten framŒt blir
acceptabel. En sŠmre lšsning i detta avseende Šr visir som lŠtt immar eller frostar igen vid hŒrd
fysisk aktivitet. DŠremot kan den vindbromsande effekten vara god.
Ett vanligt fšrekommande ansiktsskydd Šr "balaclava" som Šr en relativt tunn ansiktsmask
som fšljer ansiktsformen. Balaclavan som oftast Šr av textil kan vara mer eller mindre
genomslŠpplig fšr luft och vattenŒnga. Men om luftgenomslŠppligheten betraktas som
fšrsumbar kan balaclavans skyddseffekt ses i figur 1. Antag att materialet Šr tvŒ millimeter
tjockt, dŒ kommer den stillastŒende luftspalten framfšr t.ex. ansiktet att ška med knappt 1,5
mm. Fšr ansiktet innebŠr det en motsvarande vindreduktion frŒn exempelvis 10 m/s till cirka 6
m/s. Effekten Šr mycket stšrre (och viktigare!) fšr smalare delar t.ex. nŠsan dŠr skyddet
motsvara en vindreduktion frŒn t.ex. 16 m/s till cirka 4 m/s. Ju tjockare balaclavan Šr desto
bŠttre skydd ger den. Nackdelen Šr att med škad tjocklek škar den mŠngd fukt som
kondenserar i materialet, fukt som sedan kan frysa till is. Is har dŒlig vŠrmeisolans vilket
medfšr škad risk fšr fšrfrysning fšr de ansiktsdelar som kommer i kontakt med isen eftersom
dess temperatur alltid Šr lŠgre Šn 0¡C och har en mycket hšgre vŠrmekapacitivitet Šn
stillastŒende luft.
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