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Notat 3, Straatagets Kontor 
 
Notat vedrørende brandsikrede stråtage 
 
Når man gennemgår foreliggende materiale for de brandforsøg, der er foretaget med 
brandsikrede stråtage helt siden 1950-erne, gennem mange år under ledelse af DBI, er 
forløbsbeskrivelsen en stadig gentagelse: 
 
Branden udbreder sig på stråtagets overflade og forbliver der. I starten ses flammer, men 
hurtigt ses kun en glødebrand. 
På intet tidspunkt konstateres opstigende flammende materiale. 
Branden gnaver sig langsomt ned gennem stråtagslaget, således at undersiden nås i løbet 
af 1 – 2 timer. 
Inden stråtagsmaterialet er brændt væk, er der således rigelig tid til at starte en slukning 
eller nedkøling af stråtaget, så det resterende tag kan fjernes. 
 
I de første mange år har iagttagerne af prøvebrandene tilsyneladende ikke interesseret sig 
for en beskrivelse af strålevarmen fra branden. Det gjaldt i første omgang om at redde liv 
og begrænse materielle skader på den brændende bygning. Af billeder fremgår det dog at 
mennesker befinder sig helt tæt på de brændende prøvetage for at undersøge detaljer. 
 
I 1990 gennemførte Tækkeorganisationerne i samarbejde med Teknologisk Institut og 
Dantest 2 større forsøgsbrande med forskellige brandsikringskonstruktioner. (Rapporter er 
vedlagt). 
 
Her konstateres under beskrivelse af brandforløb 13/6 - 1990 kort og godt: 
”Stråling ringe” for alle 4 afprøvede konstruktioner. 
 
I forbindelse med udviklingen af Sepatec brandsikringssystem blev foretaget flere 
prøveafbrændinger. 
Det sidste prøvehus var bygget efter de mål, DBI ønskede for at kunne vurdere en 
brandsikring. (Se evt. bilag vedlagt mit notat vedr. brandsikringssystemet Sepatec) 
 
Afbrændingen blev foretaget 20/2 – 2003 under overværelse af Søren Tofte, DBI, for at 
han kunne bedømme, om brandsikringen opfylder DBI’s kriterier for en anbefalet 
brandsikring. 
Efterfølgende udarbejdede Søren Tofte et notat hvori bl.a. er angivet følgende 
observationer: 
 
”Der blev på intet tidspunkt observeret flyvende materiale i luften, som ville 
kunne starte anden brand. 
Det var under hele brandforløbet muligt at opholde sig ca. 2.5 m fra den 
brændende tagflade uden ubehag på grund af varmestråling”. 
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Beskrivelsen af brand i et brandsikret stråtag er således ganske anderledes, end når det 
gælder et stråtag med uudnyttet loft og uden brandsikring. 
 
Det ikke brandsikrede stråtag nedbrænder hurtigt med et kraftigt klimaks undervejs, mens 
det brandsikrede brænder jævnt og udstrakt over meget længere tid og med så 
lille varmestråling at man kan færdes nær det brændende tag under hele 
forløbet. 
 
 
 
 
 
BILAG: Materiale fra 3 større prøvebrande: 
 
3a. Udviklingen af 1. brandsikringssystem ovenpå spær. Carlo Christensen og jeg 1988. 
(Conlitplade) 
 
3b. Forsøg med forskellige variationer af brandsikring med gipsplade ovenpå spær. 1990 
 
3c. Prøveafbrænding i forbindelse med ønsket anbefaling fra DBI af Sepatec 
brandsikringssystem. 2003. 
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