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Notat 2, Straatagets Kontor: 

DBI-notat nr. 29 er forældet 

– Opdateret vejledning i brandsikring af stråtag bør udgives. 

Den eneste autoritative danske information, der foreligger tilgængeligt for bygherrer og 
arkitekter, er ”Brandteknisk Information nr. 29”: Brandsikring af stråtage, udgivet af DBI.  

Den 3. og seneste udgave af dette DBI-notat nr. 29 er fra juli 1998. 

Heri beskrives tre metoder til brandsikring af stråtag. Den ene bruges ikke mere, og en 
yderligere er kommet til i 2003 og er blevet den mest anvendte: Brandsikring med 
glasfiberdugen Sepatec. Denne mest udbredte metode er slet ikke beskrevet i 
Brandteknisk Information nr. 29. 

Verificering af Sepatecs brandhæmmende egenskaber foreligger som et efterfølgende 
DBI-notat fra 2003, som bl.a. kan ses på Sepatecs hjemmeside: 
www.sepatec.dk/daNotatFraDanskBrandtekniskInstitut   

 

På en lang række områder, som der ikke her skal gås i detaljer med, er DBI-notat 29 
forældet: Hvad angår beskrivelse af stråtages brandfare, idet der ikke skelnes mellem 
brandsikret og ikke-brandsikret, hvad angår beskrivelse af tækkemetoder og med 
reference til en gammel, fejlagtig undersøgelse fra Teknologisk Institut fra 1994 (s.27). 

I DBI notat 29 henvises til BR 95 og til BR-S 85, så der er ingen tvivl om, at notatet er 
forældet og bør erstattes af en ny, opdateret vejledning, som beskriver de metoder til 
brandsikring, som forsikringsselskaberne anerkender – og som mange års erfaring viser 
har en dokumenteret effekt. 

Der er derfor et stort behov for at udgive en opdateret vejledning om brandsikring af 
stråtage. Det kunne ske som Brandteknisk Information, udgivet af DBI, som en SBi-
anvisning eller som Byg Erfa blade. 

Forsikringssselskabet Topdanmark har udgivet en kort vejledning, som er ganske brugbar: 

http://sikkert.topdanmark.dk/fileadmin/pdf/Privat/8438-1.pdf  

Denne beskriver kortfattet de brandsikringsmetoder, der giver rabat hos Topdanmark og 
henviser også til den forældede DBI Information nr. 29. 

DBI udgav i 2011 ”Brandsikring af småhuse” som følge af BR 10’s ikrafttrædelse. I denne 
publikation er metoder til brandsikring af stråtag ikke beskrevet overhovedet. 
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Tækkebranchens egen ”bibel”, Tækkevejledningen, er således nødsaget til også at henvise 
til den forældede Brandteknisk Information nr. 29 fra 1998. 

 

Det er tækkebranchens klare holdning, at der bør udarbejdes en ny, autoritativ 
og anerkendt vejledning i udførelse af brandsikring, når afstandskravene for 
det brandsikrede stråtag ændres.  

  

En sådan information vil give en betydelig tidsbesparelse blandt håndværkere, 
byggefirmaer, arkitekter og kommunale byggesagsbehandlere, når de skal håndtere og 
udføre nybyggeri med stråtag eller nytækning af eksisterende tag, f.eks. i forbindelse med 
udnyttet tagetage. 

Tækkebranchen vil søge en sådan udgivelse finansieret i samarbejde med private firmaer 
og fonde med interesse i at sikre stråtagets overlevelse som bæredygtigt tagmateriale. 

Denne information bør desuden omfatte en beskrivelse af, hvordan en brand i et 
brandsikret tag slukkes, idet der skal sprinkles med betydeligt mindre vandmængde end 
ved et ikke-brandsikret tag. Herved undgås de voldsomme vandskader, som er en af 
hovedgrundene til de forhøjede forsikringspræmier for stråtækkede ejendomme.  
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