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Notat 5, Straatagets Kontor 
 
 
Notat vedr. gældende regler for stråtækte bygningers afstand til vej 
og skel og nabobygninger.  
 
Den generelle regel for stråtækte bygninger er, at de skal holde 10 meters afstand fra skel 
og vejmidte.  
På samme grund skal afstand mellem 2 bygninger beregnes, som var der et skel mellem 
bygningerne. 
 
Reglen er baseret på erfaringerne fra stråtagsbrande langt tilbage i tiden. 
Når først der var ild i stråtaget var ilden svær at kontrollere og den udviklede sig 
voldsomt. En stråtækt bygning nedbrændte indenfor en halv time og undervejs opstod der 
i en periode stærk strålevarme, som kunne antænde nærtstående brandbart materiale. 
 
Brændende strå blev til tider ført gennem luften og forårsagede brand andre steder. 
Nedskridende tagmateriale hindrede i visse tilfælde folk i at komme ud af den brændende 
bygning. 
 
BILAG 5a:  
 
Brandbrev 8, Rockwools samlemappe, gruppe 5.4., juni 1973. (Desværre er 
temperaturkurve klippet ud – har ikke kunnet skaffe et helt eksemplar) 
 
Brandbrevet beskriver temperauren i et ikke-brandsikret loftsrum og et brandsikret 
loftsrum, under en stråtagsbrand.  I det ikke isolerede stråtag opnås et maksimum i 
brandforløbet på ca. 1200 grader på loftsrummet. 
 
Taget er helt nedbrændt efter 23 minutter. 
 
BILAG 5b:  
 
Fotografi af brand i bygninger med åbent tagrum. Tid, sted og fotograf ukendt. 
 
Billedet illustrer tydeligt intensiteten i en sådan brand. Store dele af stråtagsmassen er i 
brand og forårsager en enorm varmeudvikling.  
Det giver stor strålevarme og hurtigt opstigende varme luftmasser, som trækker 
brændende stråmateriale med sig op i luften. 
På billedet ser man desuden stråmateriale, der er skredet ned af taget grundet organisk 
bindemateriale, og som nu ligger brændende langs husmuren. 
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BILAG 5c: 
 
2 fotos af stråtækt ejendom i Egens på Djursland, som jeg tækkede i 1989 og som 
nedbrændte i 1990. 
 
Ejerne nåede ikke at brandisolere og indrette loftsetagen før huset brød i brand.  
Også her ses hvordan ilden udvikler sig så voldsomt, at en vandstråle er helt uden effekt. 
 
 
 
Ovenstående er baggrunden for de nugældende afstandskrav, som tager 
udgangspunkt i det ikke-brandsikrede stråtag, hvis brandforløb normalt vil 
være som beskrevet. 
 
Som det fremgår af mange dokumentationer, rapporter, forsøg, fotos, video og 
beskrivelser er brandforløbet i et brandsikret stråtag ganske anderledes. 
 
 
 
 
 
Erling Bach Pedersen, specialkonsulent for Straatagets Kontor 
Ingeniør og tækkemand 


