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1 Inledning  

1.1 Bakgrund   
Befolkningstillväxten i världen kombinerat med behovet av mer hållbara 

transportmedel har gjort att laddbara fordon förväntas utgöra en betydande del av 

fordonsflottan i framtiden. Som en följd av detta är det viktigt att de säkerhetsproblem 

som kopplas till användningen av elbilar identifieras och hanteras.   

AFRY har fått i uppdrag att upprätta strålningsberäkningar för hur laddstationer för 

laddbara fordon på drivmedelsstationer ska utformas på ett säkert sätt. Denna bilaga 

behandlar bland annat beräkningar kopplat till skyddsavstånd till lagringsplatser för 

brandfarliga varor, byggnader eller verksamheter med hög persontäthet samt 

utrymningsvägar. Lämpligt skyddsavstånd baseras på kritisk infallande strålning, som 

varierar beroende på skyddsobjekt:    

• Byggnader eller verksamheter med hög persontäthet – 15 kW/m2  

• Lagringsplatser för brandfarliga varor – 8 kW/m2  

• Utrymningsvägar – 2,5 kW/m2  

Beräkningar har i huvudsak utförts med CFD-programvaran FDS 6 version 6.7.1. 

Stickprovskontroller av beräkningsresultat har gjorts med datorprogrammet TRA 

version 1.08.   

1.2 Mål och syfte   
Syftet med denna rapport är att kontrollera på vilka avstånd från en brand som kritisk 

infallande strålning uppnås.   

Målet är att beräkningarna ska resultera i konkreta skyddsavstånd som kan tillämpas 

vid framtida byggnationer av laddstationer.   

1.3 Uppdragsorganisation  

Funktion  Namn  Telefon  E-post  

Handläggare  Christoffer Clarin  
Brandingenjör/Civilingenjör  
Riskhantering  

Telefon  

0105052895  

E-post  

Christoffer.clarin@afry.com  

Granskning  Johannes Björkman  
Brandingenjör/Civilingenjör 

brandteknik  

Telefon -  E-post  

Johannes.bjorkman@afry.com  

Uppdrags- 

ansvarig  

Tomas Lackman  Telefon  

0105051419  

E-post  

Tomas.lackman@afry.com  
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1.4 Metod  
Metoden kan delas in i ett antal delsteg. Inledningsvis definierades mål och syfte med 

analysen samt val av tillvägagångssätt. I detta fall valdes simulering med hjälp av 

CFD-programvaran FDS 6 version 6.7.1 samt stickprovskontroller med 

datorprogrammet TRA version 1.08.   

Därefter utfördes en litteraturstudie om bränder i laddbara fordon avseende bland 

annat brandtillväxt samt genomsnittlig- och maximal effektutveckling.   

Slutligen fastställdes kriterier för den dimensionerande branden samt 

strålningsberäkningar utfördes. Resultaten avseende infallande strålning på olika 

avstånd analyserades och slutsatser om lämpliga skyddsavstånd drogs.   

Metoden presenteras övergripande i Figur 1 nedan.   

  

Figur 1. Tillämpad metodik.   
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2 Dimensionerande brand   
En modern elbil innehåller en stor mängd brännbart material, däribland elektronik, 

bilens batteri och brännbara plastkomponenter. Olika metoder finns för att uppskatta 

fordonets effektutveckling, vilket redovisas under respektive underrubrik.   

2.1 Uppskattning utifrån batteri och golvarea  
Batteribränder startar generellt på grund av termisk rusning i batteriet. Hur branden 

därefter utvecklas beror på batteriets utformning, men klart är att batteriet med stor 

sannolikhet bidrar mycket till den totala effektutvecklingen. Exempelvis kan ett 

LitiumTitan batteri ge en genomsnittlig effektutveckling på 2,3 MW/m2 om det är fullt 

laddat.   

Detta gör det möjligt att estimera genomsnittlig effektutveckling för ett brinnande 

elfordon, se ekvation 1  

(𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 1)     𝐻𝑅𝑅 = 𝐴𝐸𝑉 ∙ 𝑞̇ "  

AEV = bilens golvarea [m2]  

𝑞̇ " = effektutveckling per kvadratmeter [kW/m2]  

Antaget en normalstor bil med 3 m2 golvarea och 2,3 kW/m2 blir den totala 

effektutvecklingen således ca 7 MW, vilket visat sig stämma väl med utförda 

fullskaleförsök.   

2.2 Uppskattning utifrån fullskaleförsök   
Flera fullskaliga brandtester har utförts på både elbilar och plug-in hybrider för att 

mäta effektutveckling. Branden startades av en propan-gasbrännare som placerades 

under bilen med en konstant effektutveckling på 2 MW. Därefter uppskattades 

effektutvecklingen genom att mäta syreförbrukningen med korrektion för CO och 

sotproduktion.   

Figur 2 visar effektutvecklingen vid brand i tre elbilar: (1) Typ A EV med 

batteriladdning 100%, (2) Typ A EV med batteriladdning 85% och (3) Typ B EV med 

batteriladdning 100%.   

Figur 3 visar effektutvecklingen vid brand i en liten och en stor plug-in hybrid (PHEV) 

samt fossildrivna bilar (ICE) med tankkapacitet på mellan 40–50 l.    

 

Figur 2. Effektutveckling i elbilar  Figur 3. Effektutveckling I plug-in hybrider.  
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De fullskaliga brandtesterna visar en genomsnittlig effektutveckling på mellan 5–6 MW 

och en maxeffekt på mellan 8–9 MW.   

2.3 Val av brandscenario  
Följande brandscenario valdes: 

• Brand i en bil med maximal effektutveckling 

 

I bilaga A ges även redovisas även tilläggs scenariot, Brand i tre bilar med 

genomsnittlig effektutveckling med sidovind. 

 

2.3.1 Brand i en bil  

Som dimensionerande brand väljs en bilbrand med effektutvecklingen 9 MW.   

Detta är maxeffekten som uppnåtts vid fullskaleförsök där elbilar av olika slag har 

tillåtits brinna. Den maximala effektutvecklingen uppnås generellt inom 10 minuter, 

vilket är den tid det ofta tar för räddningstjänsten att anlända till platsen. Det kan 

därmed inte förutsättas att räddningstjänsten hinner påbörja brandbekämpning innan 

dess, varpå det föreligger risk att både människor och byggnader utsätts för strålning 

som avges då branden uppnått sin maxeffekt.   

Att utgå från maxeffekten ter sig också rimligt med hänsyn till att fullskaletesterna 

baseras på endast 5 bilmodeller, dvs ett stickprov ur ett stort antal tillgängliga 

bilmodeller på marknaden. Att utgå från maxeffekt kan därmed ses som en rimlig 

säkerhetsmarginal då genomsnittlig strålningsintensitet från större bilmodeller 

möjligtvis kan vara högre än fullskaleförsökets uppmätta 6–7 MW.    

 

3 Strålningsberäkning i FDS 6   
Computational Fluid Dynamics (CFD) är avancerade numeriska datormodeller som 

används för att beskriva fluiders flöden. Modellerna baseras på fysikaliska 

flödessamband för att bevara massa, rörelsemängd och energi, vilket möjliggörs 

genom att volymen delas in i ett stort antal mindre kontrollvolymer (celler).   

I denna rapport har CFD-programvaran Fire Dynamic Simulator (FDS 6) använts för att 

studera branden. Programmet är utvecklat av National Institute of Standards and 

Technology (NIST) i U.S.A. Programvaran kräver stor datorkapacitet att utföra, men 

ger trovärdiga resultat vid användande av mindre celler.   

Geometrin är uppbyggd med hjälp av programvaran Pyrosim 2020 utgiven av 

Thunderhead Engineering.   

3.1 Simuleringsparametrar   
Antalet celler i modellen uppgår till 4 000 000–6 000 000 celler uppdelade på 14–21 

mesher, beroende på brandscenario. I brandmeshen har respektive cell en sida som 

mäter 0,1 m, dvs 0,001 m3. I övriga mesher har cellerna också sidan 0,1 m, eller sidan 

0,2 m (0,008 m3) om meshen är långt bort från branden och inte bedöms påverka 

resultatet.   

Brandmeshen har ett värde D*/dx på 22, vilket mer än väl uppfyller kraven  
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(rekommenderat minst 10–20). En mindre cellstorlek ger ett bättre resultat.  Den 

dimensionslösa effekten 𝑄̇ ∗ uppgår till 1,06 för branden med 9 MW och 0,71 för 6 

MW, vilket även det uppfyller kriterierna (rekommenderat mellan 0,3–2,5)1.   

Antalet strålar i modellen ”number of solid angles” har utökats från normalt 100 till 

2000. Som strålningsandel valdes 0,35. Strålningsandelen är den andel av total 

effektutveckling som avges i form av strålning.    

3.2 Modelluppbyggnad I FDS 6  
Geometrin byggdes med hjälp av programvaran Pyrosim. Brännaren placeras på 

formen av en bil, upphöjd ca 1,2 m över marken samt 0,5 m ovan motorhuv och bilens 

bakre del för att få en realistisk inblandning av luft.    

Brännaren har utförts kvadratisk med dimensionerna 2∙2 m2, vilket är något större än 

genomsnittlig golvarea för ett elfordon som uppgår till ca 3 m2.   

Bränslet har valts som polyuretan då det i likhet med bilbränder sotar mycket vid 

brand. Användandet av polyuretan som bränsle är en approximation då en verklig elbil 

består av ett flertal sammansatta ämnen.  

3.2.1 Strålning från en bil  

Branden utgår från en elbil med effektutveckling per kvadratmeter som uppgår till 

2250 kW/m2. Total effektutveckling uppgår till 9 MW.   

Maximal effektutveckling uppnås genom ”ramp-up time” på en sekund eftersom det 

inledande brandförloppet inte är av intresse.  

Runt branden finns väggar placerade vinkelrätt och rakt framför branden på föreslagna 

skyddsavstånd 3,4,5,6,7,8,11 och 14 m bort. Mätning av avstånd har gjorts från 

brännarens yttre kant fram till väggen. Väggarna är 3,6 m breda och 5 m höga och  

  
som material ansätts betong. Syftet med väggarna är att visuellt kunna utläsa 

infallande strålning mot ytan.  

 

 
1 Stöd för tillämpning av CFD, utgiven av BIV Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap  

Hur modellen ser ut framgår av  Figur  4 .   
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Figur 4. Översiktlig modelluppbyggnad vid brand i en bil med väggar på 6,8 och 13 m avstånd.  

Observera att drivmedelsstationen till vänster endast är visuell och inte ingår i den faktiska 

beräkningen.    

   

3.3 Resultat från strålningsberäkning i FDS 6  
Ett flertal simuleringar utfördes i syfte att finna det avstånd där kritisk strålning 

uppstår. Resultatet redovisas för respektive försöksuppställning.   

Strålningsintensiteten fluktuerar med tiden eftersom flamman är dynamisk. Resultatet 

utläses visuellt genom att välja en infallande strålning mot väggen som är hög men 

ändå vanligt förekommande. Enstaka punkter med hög strålning som dyker upp under 

enstaka sekunder och sedan försvinner bortses från.   

3.3.1 Resultat: strålning från en bil  

En simulering har gjorts med en brinnande bil med effektutveckling 9 MW. Infallande 

strålning har avlästs visuellt på väggar med olika avstånd från branden.   

Resultaten kan utläsas som att 15 kW/m2 uppnås inom 3 m avstånd, 8 kW/m2 på ca 4 

m avstånd samt 2,5 kW/m2 på ungefär 8 m avstånd. De exakta beräknade 

strålningsvärdena på olika avstånd ges i Tabell 2.  

Resultatet kan utläsas visuellt i Figur 5-Figur 13.  

Tabell 2. Infallande strålning mot väggen på olika avstånd från branden.  

Skyddsavstånd [m]  Infallande strålning [kW/m2]  Sökt gränsvärde  

[kW/m2]  

  

3  10  15  

4  6–7  8  

  5  3,5–4  

6  2,5–3  2,5  

7  2–2,5    

8  1,5    

13  0,5–1    

Modelluppbyggnaden med bilen i full brand tydliggörs i Figur 7 och Figur 8. 
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Figur 5. Översiktlig modelluppbyggnad med väggar på 6,8 och 13 m avstånd. Observera att 

drivmedelsstationen till vänster endast är visuell och inte ingår i den faktiska beräkningen.    

 

Flammans temperatur uppgår till ca 900oC under hela brandförloppet, se Figur 8.  

 

Figur 6. Temperaturen I flamman uppgår till ca 900oC. 

  

  



  

 STRÅLNINGSBERÄKNING  

2020-10-28  

BRAND I ELBIL  

  

    Page 10 (26)  

 

Figur 7. Strålning mot vägg på 3 m avstånd uppgår till ca 10 kW/m2.  

 

Figur 8. Strålning mot vägg på 4 m avstånd uppgår till ca 6-7 kW/m2.  
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Figur 9. Strålning mot vägg på 5 m avstånd uppgår till ca 3,5–4,0 kW/m2.   

 

Figur 10.Strålning mot vägg på 6 m avstånd uppgår till ca 2,5–3 kW/m2.   
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Figur 11. Strålning mot vägg på 7 m avstånd uppgår till ca 2–2,5 kW/m2.  

 

Figur 12. Strålning mot vägg på 8 m avstånd uppgår till ca 1,5 kW/m2.  
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Figur 13. Strålning mot vägg på 13 m avstånd uppgår till ca 0,5–1 kW/m2.  

 

4 Sammanställning av resultat  
Nedan redovisas beräkningsresultat för de olika brandscenariorna samt jämförelsen 

mellan beräkningsprogrammet FDS 6 och TRA.   

4.1 Sammanställning: Strålning från en bil  

Resultatet vid simulerad brand i en bil visar enligt FDS-simuleringen att 15 kW/m2 

uppnås inom 3 m avstånd.   

Strålningsintensitet 8 kW/m2 uppnås på mellan 3–4 m avstånd enligt FDSsimuleringen.  

Strålningsintensitet 2,5 kW/m2 uppnås på mellan 7–8 m avstånd.   

Samtliga simuleringar som gjorts sammanställs i Tabell 3.  

Tabell 3. Infallande strålning på olika avstånd beräknade med FDS 6. Beräkningar baseras på 

brinnande bil 9 MW.  

Skyddsavstånd [m]  Infallande strålning [kW/m2]  

  

FDS 6  

  

3   10  

4   6–7  

5   3,5–4  
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6   2,5–3  

7   2–2,5  

8   1,5  

13   0,5–1  

 

4.2 Sammanställning: Jämförelse FDS och TRA  

FDS bedöms vara det simuleringsverktyg som bäst speglar verkligheten.   

Kontrollberäkningar har gjorts med TRA för att kontrollera att resultaten mellan 

programmen inte skiljer sig åt oväntat mycket, se bilaga B för närmare förklaring av 

programmet TRA. Vid stora skillnader i resultat skulle orsaken till variationen behöva 

undersökas närmare.    

Generellt ger de båda programmen relativt lika resultat.   

4.2.1 Scenario med en brinnande bil  

Med utgångspunkt ur scenariot med en brinnande bil utan sidovind så skiljer sig 

avståndet till där kritisk strålning uppnås normalt 1–2 m mellan 

beräkningsprogrammen. Att det finns en skillnad kan delvis förklaras med att flamman 

(2D) i TRA approximeras så att flammans ”tyngdpunkt” ligger i brandens främre kant, 

medan FDS (3D) beräknar tyngdpunkten i brandens mitt, se exempel i figur 14 nedan.  

 

Figur 14. TRA modellen med flamma i 

brandens utkant, medan ”tyngdpunkten” i FDS 

ligger 1 m längre bort. Sett ovanifrån.   

Om brandens tyngdpunkt beaktas så är resultaten relativt lika, till exempel 6–7 kW/m2 

vid en brinnande bil på 4,0 m avstånd i FDS jämfört med TRA:s 8,2 kW/m2 på 5,0 m 

avstånd.   
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5 Slutsats   
I detta avsnitt ges rekommendationer för lämpliga skyddsavstånd mellan laddstationer 

och byggnader, lagringsplatser för brandfarlig vara samt till utrymningsvägar.  

Vid en ensamliggande laddstation i det fria utan andra parkeringsrutor eller upplag av 

brännbart material i närheten rekommenderas minst 3 m avstånd till byggnad. På 

detta avstånd alstras värmestrålning 10 kW/m2, vilket ger en säkerhetsmarginal upp 

till gränsvärdet 15 kW/m2. Är det flera laddstationer på rad, eller om laddstationen har 

flera andra parkeringsrutor eller upplag med brännbart material i närheten dit brand 

kan spridas, så rekommenderas minst 4 m skyddsavstånd till byggnaden. 

Rekommenderat skyddsavstånd mellan laddstation och lagringsplats för brandfarlig 

vara rekommenderas till 5 m, medan avståndet till utrymningsväg bör uppgå till minst 

10 m.  

I Tabell 4 ges föreslagna skyddsavstånd för samtliga brandscenarier.   

Tabell 4. Lämpliga skyddsavstånd för respektive brandscenario.   

 

Enstaka laddstation i det fria  
  

Infallande strålning  Skyddsobjekt  FDS  Lämpligt skyddsavstånd  

15kW/m2  Stationsbyggnad  <3 m  3 m  

8 kW/m2   Brandfarlig vara  3–4 m  4 m  

2,5 kW/m2  Utrymningsväg  7 m  7,5 m  

Flera laddstationer i det fria  
  

Infallande strålning  Skyddsobjekt  FDS  Lämpligt skyddsavstånd  

15 kW/m2  Stationsbyggnad  3–4 m  4 m  

8 kW/m2   Brandfarlig vara  5 m  5 m  

2,5 kW/m2  Utrymningsväg  8–10 m  10 m  
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Bilaga A - Brand i flera bilar 
Om en elbil börjar brinna finns risk för spridning till intilliggande fordon ifall dessa inte 

flyttas i tid. I detta brandscenario antas att branden spridas till två närliggande fordon.   

Eftersom fordonen börjar brinna vid olika tillfällen är det inte troligt att samtliga 

brinnande bilar uppnår maximal effektutveckling vid samma tidpunkt. Därför antas de 

tre bilarna brinna med genomsnittlig effektutveckling 6 MW genom hela 

brandförloppet. Total effektutveckling uppgår därmed till 18 MW.   

I detta scenario antas branden också utsättas för sidovind 5 m/s. Eftersom vinden får 

flamman att luta och komma närmare det skyddsvärda objektet är effekten intressant 

att utreda närmare.   

Strålning från tre bilar med sidovind 

Branden utgår från tre brinnande elbilar. Effektutveckling per kvadratmeter uppgår till 

1500 kW/m2. Total effektutveckling uppgår därmed till 18 MW (3 ∙ 6MW).   

Maximal effektutveckling uppnås genom ”ramp-up time” på en sekund eftersom det 

inledande brandförloppet inte är av intresse.  

Från sidan utgår en sidovind med vindhastighet 5 m/s. Vindhastighet 5 m/s uppnås vid 

10 m höjd över mark, vilket är höjden där SMHI normalt mäter vindhastighet. 

Vindhastigheten avtar därefter atmosfäriskt mot marknivån där vindhastigheten är 

mycket lägre. Sidovinden får flamman att luta mot den mottagande ytan vilket 

tenderar att öka den infallande strålningen.    

Framför branden i vindriktningen placeras en byggnad på 3,4,5,6,7,8,11 och 14 meters 

avstånd. Mätning har gjorts från brännarens yttre kant fram till väggen. Det är mot 

väggen som infallande strålning avläses visuellt.   

Hur modellen ser ut framgår av Figur 15. 

 

Figur 15. Översiktlig modelluppbyggnad vid brand i tre bilar med vindlast från höger. Infallande 

strålning mot närliggande byggnad avläses visuellt. Drivmedelsstationen till vänster om 

byggnaden är endast visuell och inte ingår i den faktiska beräkningen.  
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Resultat: strålning från tre bilar med sidovind  

En simulering har gjorts med tre brinnande bilar med total effektutveckling 18 MW.  

Infallande strålning har avlästs visuellt mot väggar på olika från branden. Sidovind  

5 m/s får flamman att luta mot avläsningsytan. Generellt avläses strålningen som 

Radiative Heat Flux, men på avstånd inom 5 m avläses Net Heat Flux för att beakta 

eventuell påverkan av varma brandgaser.   

Resultaten kan utläsas som att 15 kW/m2 uppnås inom 4 m avstånd, 8 kW/m2 på ca 5 

m avstånd samt 2,5 kW/m2 på 8-10 m avstånd. De exakta uppmätta strålningsvärdena 

på olika avstånd ges i Tabell 5.  

Resultatet kan utläsas visuellt i Figur 19-Figur 27.  

Tabell 5. Infallande strålning mot väggen på olika avstånd från branden.  

Skyddsavstånd [m]  Infallande strålning [kW/m2]  Gränsvärde [kW/m2]  

  

3  >15  15  

4  10  8  

5  7   

6  5   2,5  

7  3,5  

8  3  

10  1,8  

11  1,2  

14  1,0  

Modelluppbyggnaden med bilen i full brand tydliggörs i Figur 16-Figur 18.  

 

Figur 16. Modelluppbyggnad med tre brinnande fordon. Det är tydligt att rökplymen följer vindens 

riktning. Observera att drivmedelsstationen till vänster om byggnaden endast är visuell och inte 

ingår i den faktiska beräkningen. Strålning uppmäts mot orange byggnad.   
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Figur 17. Temperaturen i flamman uppgår till ca 900oC. Flamman lutar åt vänster i vindens 

riktning. Det är tydligt att vinden påverkar flammans utsträckning.   

 

Figur 18. Vinden uppnår 5 m/s på 10 meters höjd och är avtagande nedåt och starkare uppåt. 

Nere vid flammans bas uppgår vindhastigheten till ca 2 m/s.  
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Figur 19. Infallande strålning (Net Heat Flux) på >15 kW/m2 på avståndet 3 m.  

 

Figur 20. Infallande strålning på ca 10 kW/m2 på avståndet 4 m.  
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Figur 21. Infallande strålning på ca 7 kW/m2 på avståndet 5 m.  

 

Figur 22. Infallande strålning på ca 5 kW/m2 på avståndet 6 m.  
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Figur 23. Infallande strålning på ca 3,5 kW/m2 på avståndet 7 m.  

 

Figur 24. Infallande strålning på ca 3,0 kW/m2 på avståndet 8 m.  
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Figur 25. Infallande strålning på ca 1,80 kW/m2 på avståndet 10 m.  

 

Figur 26. Infallande strålning på ca 1,20 kW/m2 på avståndet 11 m.  
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Figur 27. Infallande strålning på ca 1,0 kW/m2 på avståndet 14 m.  
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Sammanställning: Strålning från tre bilar med sidovind  

Simuleringar har utförts med brand i tre bilar med en total effektutveckling om 18 MW.  

I simuleringen antas en sidovind 5 m/s som får flamman att luta mot skyddsobjektet.   

FDS-simuleringen ger att 15 kW/m2 uppnås inom 4 m avstånd.   

Strålningsintensitet 8 kW/m2 uppnås på ca 5 m avstånd.   

Strålningsintensitet 2,5 kW/m2 uppnås på mellan 8–10 m avstånd.   

Samtliga simuleringar som gjorts sammanställs i Tabell 6.   

    
Tabell 6. Infallande strålning på olika avstånd beräknade med FDS 6. Beräkningar baseras på tre 

brinnande bilar, totalt 18 MW, och sidovind 5 m/s.   

Skyddsavstånd [m]  
Infallande strålning [kW/m2]  

FDS 6  

  

3  >15  

4  10  

5  7   

6  5   

7  3,5  

8  3  

10  1,8  

11  1,2  

14  1,0  
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Bilaga B – TRA  
Kontrollberäkningar har gjorts med TRA för att kontrollera att resultaten inte skiljer sig 

åt oväntat mycket mot resultatet i FDS 6.   

TRA är ett program för strålningsberäkningar där medel och maximal infallande 

strålning på mottagande yta från en strålande yta beräknas.   

Infallande strålning beror på synfaktorn mellan den strålande och mottagande ytan.   

Infallande strålning beräknas därefter med följande ekvation:   

(𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 2)     𝑞̇"𝑟 =𝜑1−2 ∗𝜀∗𝜎∗(𝑇4𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒 −𝑇4𝑚𝑜𝑡𝑡𝑎𝑔𝑎𝑟𝑒)  
Där    

 𝑞̇𝑟"    infallande strålning [kW/m2]  

 𝜑1−2     Synfaktor [-]  

 𝜀      Emissionstal [-]  

 𝜎        Stefan Boltzmann konstant (5.67 x 10-8) [W/(m2 K4)]  

𝑇𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒    Temperatur för strålande yta [K]  

𝑇𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒    Temperatur för mottagande yta [K]  

  

Synfaktor mellan den strålande och mottagande ytan beräknas med följande ekvation:   

 

Figur 28. Synfaktor av strålande och mottagande yta  

  

𝑑 𝜑 1 − 2 = 
cos 𝜃 1 cos 𝜃 2 

𝜋 𝑆 2 
𝑑 𝐴 2   
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TRA delar upp den strålande och mottagande ytan i flera mindre paneler, där en 

enskild strålningsberäkning görs för varje enskild panel. Resultatet blir därigenom en 

komplett visuell strålningsbild på mottagande yta, istället för punkt till 

punktberäkningar som går att utföra manuellt.   

Ett exempel på hur strålningsbilden visualiseras i TRA ges av Figur 29  

 

Figur 29. Exempel från beräkningar med infallande strålning 8,2 kW/m2 på avståndet 5 m.   

  

  


