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29-05-2013 

Moderne stråtage er i dag langt mere brandsikre end gamle stråtage  
Af Bodil E. Pallesen, Seniorkonsulent ved AgroTech, Anders B. Vestergaard, Brandteknisk Rådgiver 
ved DBI. 
 
Nye byggemetoder i stråtage har reduceret risikoen for brand og brandspredning betydeligt, så 

sikkerhedsniveauet ved nye stråtage i praksis ikke er væsentligt anderledes end mere moderne 

tagdækninger.  

 
Konsekvensen af en brand i et moderne brandsikrede stråtage med moderne byggemetoder er 
væsentlig reduceret, det har i dag ændret billedet af stråtaget som en brandfælde. Ændringer i 
Bygningsreglementet og fornuftige dispensationer betyder da også en mulighed for at bygge 
moderne huse med stråtag. Men endnu er der restriktioner i bygningsreglementet, primært mht. 
afstandskrav som følge af risiko for brand, som bl.a. forhindrer stråtage i tæt boligbyggeri. Her skal 
gøres status over hvor langt man er mht. dokumentation af risikoen for brand, og også skue lidt til 
vore nabolande, som har oplevet en stigende efterspørgsel på stråtage. 
 
Forsikringsselskabet TopDanmark har en stor markedsandel blandt kunder med stråtag. Selskabet 

har gennemført en undersøgelse af brandskader gennem 10 år, og den viser, at skadefrekvensen 

stort set er den samme for stråtækte ejendomme som for ejendomme med fast tag. Når der vel at 

mærke er brandsikret. Så risikoen for brand i den brandsikrede bygning er altså ikke større, hvis 

der er stråtag på. 

Historie 

Vores smukke ældre huse med stråtage står for mange som indbegrebet af den danske kulturarv, 
og byggeri med stråtage har også været altdominerende i mere end 1000 år, faktisk i hele 
Nordsøregionen med Danmark, Holland, Tyskland og England. Der har været gode levesteder for 
tagrør langs kysterne og i søer, og tagrør har udgjort stråmaterialet sammen med kornhalm fra rug 
og hvede, tang m.fl. Stråtaget repræsenterer en væsentlig del af tidligere tiders byggeskik og 
håndværkstraditioner. Men i de seneste 150 år er stråtagene blevet væsentlig reduceret, og udgør 
i dag kun ca. 1 procent af bygningerne i Danmark, hovedsagelig i meget gamle huse, fredede 
bygninger samt liebhaverejendomme. Dermed er der risiko for, at den danske tækkebranche i 
løbet af få årtier vil uddø, og en bæredygtig, CO2-neutral byggetradition baseret på 
naturmaterialer i fare for at forsvinde.  
 
En meget væsentlig udfordring for tækkebranchen er de traditionelle brandregler, som tilsiger et 
betydeligt større afstandskrav til bygninger med stråtage end med tage af tegl, eternit og 
stålplader m.v. Industriprodukter, som i fremstillings- og bortskaffelses-processen rummer langt 
større miljøproblemer og ressourceforbrug end stråtagene, som er lavet af organiske 
naturmaterialer. 
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Gennem de seneste 30 år er der indført flere nye metoder, når man bygger huse med stråtage, og 
det er på tide at gøre op med gamle myter, at et stråtag betyder en betydelig større risiko for 
brand og brandspredning end traditionelle huse med tag af eternit, tegl eller lignende 
tagbelægning. Tækkebranchen i Danmark har selv været i front mht. at udvikle nye metoder, 
hvorfor risikoen har ændret sig.  
 

Brandsikring af stråtage 

Som udgangspunkt er stråtage letantændelige, og en stråtagsbrand kan udvikle sig med voldsom 

hast. Det betyder som regel totalskade på bygningen. Denne risiko har man måtte leve med i 

århundreder, hvor en stråtagsbrand i tæt bebyggelse, købstad eller landsby, kunne have 

katastrofale følger.  

Stråtage blev derfor også forbudt i købstæderne omkring år 1800. For at hindre antændelse og 

mindske en spredning af en evt. brand til andre huse, er der knyttet visse krav til stråtage. 

Da man indførte byggeregler og begyndte at regulere hvilke tagdækningsmaterialer der måtte 

anvendes, håndterede man problemstillingen med stråtagenes ringe brandtekniske egenskaber 

ved at stille krav til afstanden mellem bygninger med tagdækninger, der ikke havde hårdt tag. Ved 

hårdt tag forstod man i praksis tage dækket af tegl. I dag defineres et hårdt tag som en 

tagdækning klasse BROOF (t2) [Klasse T tagdækning], og kan i princippet omfatte alle typer af 

tagdækning. Det kræver dog, at tagdækningen enten er udført af ubrændbare materialer eller at 

tagdækningen kan bestå en standardiseret brandtest.  

Før i tiden kendte man ikke til metoder der kunne forbedre stråtages brandtekniske egenskaber. 

Det var først midt i sidste år hundrede, at disse metoder blev udviklet. I de skiftende 

bygningsreglementer har man holdt fast i det oprindelige udgangspunkt: At håndtere 

brandsikkerheden ved at kræve en forholdsvis stor sikkerhedsafstand mellem bygninger med 

stråtage.  

De udviklede metoder til at forbedre stråtagenes brandtekniske egenskaber har ikke vundet 

indpas som nedskrevet metode til at nedsætte afstandskravene i bygningsreglementerne, men 

erfaringerne fra forsøg med brandsikrede stråtage har dannet grundlag for, at 

byggemyndighederne lokalt har dispenseret for bygningsreglementernes afstandskrav. 

Brandsikring af stråtage – bygningsreglementet brandkrav 

I Bygningsreglement 1995 tillæg 8 blev der indført de såkaldte funktionsbaserede brandkrav, til 

erstatning for de præskriptive brandkrav, der ellers har været kendetegnende for de tidligere 

bygningsreglementers brandkrav. Denne metode er videreført i gældende Bygningsreglement 

2010. 

 



3 
 

Et brandkrav der er formuleret funktionsbaseret, kan være: 

5.5.3 Brandspredning til bygninger på anden grund 

 
Bygninger skal placeres i en sådan afstand fra naboskel, vej eller sti eller skal udføres på en sådan 

måde, at der ikke er risiko for brandspredning til bygninger på anden grund. 

 

De tidligere bygningsreglementers præskriptive brandkrav er flyttet over i en vejledning, udgivet af 

Energistyrelsen, med eksempler på hvorledes bygningsreglements funktionsbaserede brandkrav 

kan imødekommes. 

Eksemplerne i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, er formuleret som følgende:  

Tagdækning af strå (stråtag) opfylder ikke kravene til tagdækning klasse  BROOF (t2) [klasse T 

tagdækning]. Stråtage eller andre tagdækninger, som ikke er tagdækning klasse BROOF (t2) [klasse T 

tagdækning], kan dog anvendes, hvis enfamiliehuset mv. overholder nedenstående afstande. 

På fritliggende enfamiliehuse kan der anvendes stråtag, selv om der ikke er en bygningsdel klasse 

EI 30 [BD-bygningsdel 30] umiddelbart under stråtaget. Det vil sige at selve stråtaget er 

brandsikret. 

Afstand mellem bygning med tagdækning klasse BROOF (t2) [klasse T tagdækning] og bygning med 

tagdækning, der ikke er en tagdækning klasse BROOF (t2) [klasse T tagdækning], bør mindst være 

12,5 meter. 

Energistyrelsens samling af eksempler til hvorledes bygningsreglementets funktionsbaserede 

brandkrav kan imødekommes (Eksempelsamling om brandsikring af byggeri), er alene eksempler 

på, hvorledes kravene kan imødekommes. Eksemplerne i ”Eksempelsamling om brandsikring af 

byggeri” hindre ikke, at der kan benyttes andre metoder til at imødekomme de funktionsbaserede 

brandkrav. 

Hvis der skal anvendes andre brandsikringsmetoder end de eksempler der er beskrevet i 

”Eksempelsamling om brandsikring af byggeri”, skal bygherre eller dennes rådgiver dokumentere 

over for den lokale byggemyndighed, at den valgte metode imødekommer et 

brandsikkerhedsniveau der modsvarer eksemplet i ”Eksempelsamling om brandsikring af byggeri”. 
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Figur 01 

Traditionelt set er risikoen ved anvendelsen af stråtage imødekommet ved at stille krav til en 

sikkerhedsafstand mellem bygninger med stråtage og bygninger med hårdt tag. I praksis 

formuleres afstandskravet som en minimums sikkerhedsafstand på 10 meter, målt fra den 

stråtækte bygning til naboskel. Således kan en bygning med et stråtag, som har en afstand på 10 

meter til skel, sidestilles med en bygning opført med hårdt tag.  

 

Afstanden mellem enfamiliehuse på samme grund, hvis et eller flere af bygningerne har 

tagdækning, som ikke er tagdækning klasse BROOF (t2) [klasse T tagdækning]. Fra Eksempelsamling 

om brandsikring af byggeri 2012. 

(http://www.bygningsreglementet.dk/file/218960/exsamling_brand_vtre.pdf)  
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Ved at kræve en sikkerhedsafstand mellem bygninger med stråtage, og mellem bygninger med 

stråtag og bygninger med hårdt tag, nedsættes risikoen for, at en brand kan sprede sig fra det 

brændende stråtag til nabobygningen. Det samme gør sig gældende for risikoen for 

brandspredning den anden vej, fra en brand i nabobygningen til et stråtag.  

Udover krav til sikkerhedsafstand mellem bygninger, stilles der også krav til en brandmæssig 

adskillelse mellem boligen og stråtaget, dette for at forsinke eller hindre brandspredning fra en 

brand i boligen til stråtaget ved gennembrænding af loftet/tagkonstruktionen.  

Brandsikring af stråtage – forbedring af stråtages brandtekniske egenskaber 

Allerede i midten af 1950érne begyndte man i Danmark at udvikle metoder til at ændre stråtages 

brandtekniske egenskaber. Der blev foretaget en række forsøg, hvor hele bygninger med stråtage 

blev nedbrændt. I forbindelse med en planlagt nedrivning af bygningen, fik man lov til først at 

brandbeskytte stråtaget på forskellig vis, for efterfølgende at antændte stråtaget. Effekten af 

stråtagenes brandbeskyttelse blev bedømt,  ved at sammenligne brandbeskyttede dele af taget 

med ikke brandbeskyttede dele af taget.   

I forbindelse med forsøgene viste det sig muligt at ændre den måde et stråtag brænder på. 

Fra gammel tid har man haft den tilgang til at en brand i et stråtag spredte sig meget voldsomt. 

Stråtagene var typisk oplagt direkte oven på et tagrum, der enten var uudnyttet eller udnyttet til 

halmloft eller lignede.  

Da stråene i et stråtag er bundet i neg, der dengang var syet til tagkonstruktionens lægter med 

snor, kunne en brand let udvikle sig voldsomt, da branden kunne få sin næring fra oversiden og fra 

undersiden. Desuden spredte branden sig også hurtigt til det underliggende loftrum. 

Erfaringen var, at når der gik ild i et sådant traditionelt stråtækt hus med åbent loftsrum, gik der 

oftest kun kort tid før ilden bredte sig til tagets inderside. Herefter varede det kun et par minutter 

før hele tagets inderside var i flammer. Temperaturen steg til ca. 1200 grader og ilden fik tat i hele 

stråtagets masse. Hurtigt var fastgørelsesmaterialerne brændt over og de kraftige luftstrømme 

omkring brandstedet kunne løfte hele stykker af stråmateriale og bære det langt gennem luften. 

Nedfaldende brændende strå var ofte årsag til antændelse og bevirkede ofte at hele landsbyer 

nedbrændte. Herfra kommer udtrykket flyvebrand. Samtidig skete det ofte at taget, der ikke 

længere var fastholdt til tagkonstruktionen, skred ned og lagde sig som en brændende vold langs 

husmuren og herved forhindrede flugt fra den brændende bygning. 

Udviklingen på følgende områder har betydet en kraftig forbedring i hvorledes et moderne udført 

stråtag kan forventes at opføre sig, hvis der bliver antændt. 

1. Brandsikring af stråtaget ved at ændre stråtagets brandtekniske egenskaber 

2. Fastgørelse af stråtaget til selve tagkonstruktionen 
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Brandsikring af stråtaget ved at ændre stråtagets brandtekniske egenskaber 

I 1950erne begyndte man at undersøge hvorledes stråtages brandtekniske egenskaber kunne 

forbedres, således at stråtagene ikke længere ville udgøre samme brandfare. 

Den gang som nu, blev der arbejdet med fra 2 væsentligt forskellige principper: 

1. Ændre stråets reaktion på brand egenskaber, ved at imprægnere stråene med en 

imprægneringsvæske, der gør der sværere at antænde stråene 

2. Acceptere at stråtage er lettere antændeligt end et hårdt tag, men så sikre brandsikre, at 

hvis stråtaget bliver antændt, så vil det ikke resultere i en stor voldsom brand.   

Brandimprægnering af stråtage kan have mange fordele, da et nyt brandimprægneret stråtag kan 

opnå at leve op til de brandkrav der stilles til et hårdt tag. Der er dog ikke mange erfaringer der 

viser, hvorledes et brandimprægneret tag over tid vil bevare sine brandtekniske egenskaber eller 

om imprægneringen har indflydelse på stråenes egenskaber i øvrigt (levetid, råd). 

Arbejdet med at udvikle metoder til at ændre hvorledes et stråtag brænder på, resulterede i den 

erkendelse, at hvis iltens adgang til undersiden af stråtaget reduceres, da kan den voldsomme 

brandudvikling undgås. 

Ved en lang række forsøg, hvor brandsikrede stråtage blevet antændt sås det, at når det lykkedes 

at få antændt stråene, vil branden ikke bluse op og brænde med klare flammer, der vil sprede sig 

hen over tagfladen – som det var kendt fra ikke brandsikrede stråtage. Ved forsøgene, hvor 

stråtagene blev antændt ved brændende halmtotter i tagudhænget, sås en relativ hurtig 

brandudbredelse, med moderate flammer i de yderste udstikkende stråender. Denne brand gik 

hurtigt over i en egentlig glødebrand i det underliggende lag af strå.  

Fra starten blev der udviklet flere forskellige metoder til at reducere iltens adgang til undersiden af 

stråtaget. En enkelt metode gik ud på at anvende en sprayisolering på undersiden at stråene, 

mens de fleste andre metoder tog udgangspunkt i at indbygge isoleringsmaterialer i 

tagkonstruktions lægteplan.  

Isoleringen skulle så virke som ”bremse”, for den ilt som det antændte stråtag ville suge ind i det 

ventilerede hulrum mellem lægter og stråtag ved stråtagets kanter, som eksempelvis ved 

tagfoden.  

De forskellige metoder der tog udgangspunkt i ideen om at indbygge mineraluld mellem lægterne 

er i princippet ens, men anvender forskellige metoder til at fastholde isoleringen.  Nogle metoder 

anvendte forskellige typer af plane plader, der blev monteret mellem spærene, mens en anden 

metode anvendte trådnet til fastholdelse af mineralulden. 



7 
 

 

Flere af de løsninger der blev udviklet i perioden fra 1950erne frem til slutningen af 1980erne, er 

samlet i Brandteknisk Information 29, Brandsikring af stråtage. Seneste udgave er fra 1996 og 

indeholder, udover de nævnte metoder til brandsikring af stråtage, også en række forhold der er 

fælles for metoderne som fx sammenbygninger ved stråtaget og bygningens ydervæg. 

Det skal bemærkes, at den brandsikring der er beskrevet som ændring af stråtagets brandtekniske 

egenskaber, og brandsikringsmetoderne beskrevet i Brandteknisk Information 29, ikke træder i 

stedet for den 30 minutters brandbeskyttelse der skal indbygges mellem beboelsesrum og 

stråtaget.   

Efter udgivelsen af seneste udgave af Brandteknisk Information 29 er der udviklet en ny metode til 
brandsikring af stråtage. En metode, hvis evne til at ændre stråtagets brandtekniske egenskaber er 
undersøgt efter samme retningslinjer som de metoder der er beskrevet i Brandteknisk Information 
29. Men da metoden er udviklet efter informationens udgivelse, er metoden ikke beskrevet heri. 
 
Denne nyere metode, betegnet Sepatec® brandisolering, anvender samme udgangspunkt som de 
metoder der allerede er beskrevet i Brandteknisk Information 29, nemlig at reducere iltens adgang 
til stråtagets underside for på den måde, at ændre de brandmæssige egenskaber.  
 
Denne nyere metode ligner på mange måder de allerede kendte metoder, da metoden foreskriver 
at der langs alle tagets frie sider etableres en randzone med en udstrækning på 1 meter, målt fra 
tagfladens yderste kant. I denne randzone skal der udlægges stenuldsisolering i tagets lægteplan, 
fungerende som ”bremse” for iltens adgang til stråtagets underside. 
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Hvor Sepatec brandisolering adskiller sig fra de øvrige metoder ved ikke at dikteres mineraluld 
indbygget i tagets lægteplan uden for randzonen. Ved denne metode anvendes der en 
glasfiberdug, monteret direkte oven på tagkonstruktionens lægter, mellem lægter og stråtaget.  
 

 
Foto 02 
 
Foto 02 viser en bygning der er tækket med stråtag. Til brandsikringen af stråtaget er anvendt 
Sepatec® brandisolering, hvilket ses ved at der mellem stråtaget og lægterne er indbygget en 
glasfiberdug. Foto: DBI.  
 
Effektiviteten af metoden med brandsikring af stråtage, under anvendelse af glasfiberdug, er 
verificeret efter samme principper som de tidligere beskrevne metoder.  
 
Validering af brandsikringsmetoder i stråtage 

 
De metoder til at ændre stråtages brandtekniske egenskaber, der er medtaget i den seneste 
udgave af Brandteknisk Information 29, er alle valideret ud sammenlignede brandforsøg. De 
sammenlignende brandforsøg tog udgangspunkt i en serie af forsøg, hvor 2 veldefinerede 
tagflader blev antændt. Efter antændelsen af tagfladerne, blev metodernes brandbeskyttelses 
evne evalueret visuelt. 
 
Da leverandøren af Sepatec® brandisolering ønskede at få deres system accepteret på lige fod 
med de metoder, der er beskrevet i seneste udgave af Brandteknisk Information 29, var det 
naturligt at foretage tilsvarende sammenlignende brandforsøg. 
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Foto 03 
 
Foto 03 viser en fotoserie fra afbrændingen af et stråtag, brandbeskyttet med produktet af 
Sepatec® brandisolering.   
 
Metoden med at brandsikre stråtage under anvendelse af produktet Sepatec® brandisolering, blev 
vurderet at modsvare de egenskaber der er beskrevet for metoderne i Brandteknisk Information 
29. Metoden er derfor ligeværdig med de metoder, der allerede er beskrevet i Brandteknisk 
Information 29.  
 

Fastgørelse af stråtaget til selve tagkonstruktionen 

En anden væsentlig ændring i tækkemetode, nemlig nye fastgørelsesmetoder for stråtag, har haft 
stor betydning mht. at mindske risikoen for flyvebrand, som tidligere udgjorde en stor risiko ved 
brand i ældre stråtage.  
 
Det har altid været en kamp at få fastgjort stråtag så godt til den underliggende tagkonstruktion, 
at taget blev liggende når storme trængte ind over landet. Faktisk er det først i løbet af de sidste 
30 år, at tækkemændene har fundet de rigtige metoder og materialer til fastgørelsen, så den ikke 
længere er en afgørende faktor for et stråtags levetid. Dette er et velkendt faktum indenfor 
tækkefaget. 
 
Mindre kendt er det, at de ændrede fastgørelsesmetoder har haft betydning for forløbet i en 
stråtagsbrand. Fra den tidligste tækning og helt op i det tyvende århundrede har man kun haft 
fastgørelsesmaterialer af organisk materiale. Oprindeligt har man lagt tynde kæppe af hassel eller 
pil hen over hvert lag strå. Kæppene blev så bundet fast ned mod de underliggende lægter eller 
rafter med snor af halm. 
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På et tidspunkt er man begyndt at sy stråtag fast med halmsnor i Jylland og på den vestlige del af 
Fyn. Da det blev muligt at anskaffe kokossnor blev det almindeligt anvendt i stedet for snorene af 
halm. 
 
I løbet af det 20. århundrede blev det almindeligt at fastgøre med metaltråd over hele taget. Dog 
ikke i Vestjylland, hvor salt i luften kunne tære en metaltråd væk i løbet af ganske få år. Siden 1976 
blev galvaniseret metaltråd stadig det almindelige fastgørelsesmateriale over det meste af landet, 
men man anvendte endnu kokossnoren i Vestjylland. Årsagen hertil var, at når et stråtag skulle 
udskiftes i Vestjylland var metaltråden for længst tæret væk. Derfor var et dårligt 
fastgørelsesmateriale stadig ofte den begrænsende faktor for stråtagets levetid og flyvebrand var 
stadig forekommende, når en stråtagsbrand brød ud. 
 
I løbet af 1980-erne blev det almindeligt at fastgøre stråtag med en rustfri tråd. Med mere end 30 
års erfaring fra Tækkebranchen kan det nu konstateres, at denne tråd altid holder længere end 
stråtaget, med mindre den er udsat for ekstrem saltbelastning. De seneste 20 år er det blevet 
almindeligt at stråtag fastgøres med tækkeskruer baseret på denne tråd samt en overliggende tyk 
metaltråd.  
Fastgørelsesmaterialet er nu ikke længere begrænsende faktor for levetiden, og antallet af 
stormskader efter selv stærke storme er kraftigt reduceret. Men derudover har den effektive 
fastgørelse af stråtaget forhindret flyvebrand fra et brændende stråtag, da 
fastgørelsesmaterialerne ikke ødelægges under branden. Kun ved vindstød ser man gløder, som 
føres et stykke op i luften for derefter at slukkes. Stråene bliver liggende under hele brandforløbet 
fastgjort mellem metalstængerne, og det er i sig selv med til en reduktion i brandhastigheden. 
Ilttilførslen begrænses simpelthen. 
 
 

  
Bundter af tækkeskruer af rustfri stål tv. Den rustfrie tråd skrues fast i lægten, hvorefter den 
strammes og bindes om stangjern, th, som er den moderne afløser for tækkekæppe. Foto: Carlo 
Christensen  
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Eksempel på stråtag i moderne byggeri 

I Danmark er der gennem årene blevet givet mange dispensationer fra de generelle afstandskrav 

vedr. stråtækte bygninger. Normalt er dispensationen blevet givet med den forudsætning, at der 

etableres en brandsikring af stråtaget efter en af de metoder der er beskrevet i Brandteknisk 

Information 29, eller en tilavarende metode som Sepatec® brandisolering.  Som noget nyt er det 

endvidere nu anvist i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri at opføre rækkehuse med 

stråtage, som det f.eks. er set ved et større feriehus-byggeri på Rømø, hvor 20.000 m2 stråtag blev 

brandsikret med Sepatec® brandsikring. 

 
Feriehus-byggeri som rækkehuse, på Rømø. Foto: Jørgen Kaarup. 
 
Erfaringer fra udlandet 

 

Holland 

I det hollandske bygningsreglement findes også krav vedrørende byggeri med stråtage. Bl.a. at 
sikker afstand for stråtækte bygninger er 15 meter til skel. 
I Holland kan de lokale myndigheder ligesom herhjemme dispensere fra de generelle krav, hvis 
specielle forhold er gældende. 
 
For 20 år siden udbredtes en ny måde at lave stråtage sig på i Holland. I dag bygger den på 
tækkeskruerne og kaldes faktisk ”skruetage”. Metoden blev dog opfundet før tækkeskruen kom, 
da de første af slagsen blev sømmet fast.  
Princippet er, at når spærene er rejst udlægges der over hele tagfladen en plade, som normalt er 
en sandwichplade. På indersiden består den af en loftsplade, som udgør skråvæg i husets loftsrum, 
som i midten indeholder et så minimalt træskelet som muligt med isoleringsmateriale imellem. Og 
som på ydersiden udgøres af en 16 – 20 mm tyk spånplade eller krydsfindersplade, hvorpå 
stråtaget fæstnes.  
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Dette blev muligt, fordi det med de ny fastgørelsesmetoder ikke længere var nødvendigt at føre en 
tråd bag om lægterne. 
 
En ekstra bonus ved den ny teknik er, at brandforløbet i et sådant stråtag er radikalt forskellig fra 
en traditionel stråtagsbrand, idet der jo er tale om et lukket system. Det gør det umuligt for 
stråtaget at brænde på bagsiden, således at brandforløbet er helt identisk med de forløb vi kender 
fra de danske brandforsøg med brandsikringsmetoder anbefalet af Dansk Brand- og Sikringsteknisk 
Institut. 
 
Den hollandske tækkeorganisation hjalp lokale tækkefirmaer op gennem 1990-erne med at lave 
brandforsøg, som overbeviste stedlige brandmyndigheder i det forsvarlige i at give dispensationer 
fra de gældende generelle afstandskrav. 
 
Tilfældet Holland blev derfor den succeshistorie, som tækkemændene i Danmark med misundelse 
har kigget på. Siden 1990-erne har tækkefaget fordoblet sin produktion i Holland. Der kom gang i 
en masse nybyggeri i villaområderne og i sommerhusområderne. Desuden blev det pludselig 
meget populært at bygge store ferieparker med rækkehuse, sammenbyggede huse eller tæt 
stående enkelthuse. 
 
Der er i Holland ikke foretaget afbrændingsforsøg, hvor man grundigt har dokumenteret 
strålingsintensitet i en stråtagsbrands forskellige faser. Dispensationerne er givet på de visuelle 
indtryk brandmyndighederne fik under omtalte prøvebrande. 
 
I Holland har man konstateret de samme problemer med for tidlig nedbrydning af stråtage som 
også er set i Danmark før Sepatec kom frem, nemlig især pga. for dårlig ventilering ved isolering 
med gipsplader og mineraluld. Derfor har tækkebranchen i Holland i de senere år vist stor 
interesse for Sepatec brandisolering. Det første hus blev brandsikret med Sepatec i slutningen af 
2011 i samarbejde med Vakederatie Rietdekkers, den hollandske tækkeorganisation og 
tækkefirmaet Carlo Christensen, Glesborg. 
 
Tyskland 

Generelle krav til afstande mellem bygninger: 24 meter mellem to stråtækte bygninger. 15 meter 
mellem en stråtækt bygning og en bygning med ikke brændbart tagmateriale. 
Når bygningerne er max. to etager gælder dog hhv. 12 meter og 9 meter – hvilket modsvarer de 
danske krav på hhv. 20 m og 12.5 m. Dvs. afstandskravene er en del lempeligere i Tyskland end 
herhjemme. 
 
I Tyskland har tankegangen i brandsikring været lidt anderledes. Man har først og fremmest 
koncentreret sig om, at beboere kunne nå at komme ud af bygningen uden at komme til skade. 
Mindre har man koncentreret sig om, at strålingsintensiteten fra en stråtagsbrand blev nedsat. 
Dette er blevet forstærket af, at tyskerne har haft endnu større problemer med nedsat levetid for 
stråtage end herhjemme og i Holland. Det har medført indførelse af krav om, at der skal være en 
luftspalte på min. 6 cm mellem varmeisolering og stråtagets bagside samt indsættelse af 
ventilationsriste i tagskæg og ventilationsskorstene i rygning – alt sammen for at øge ventilationen 
i stråtaget. Hermed vil en stråtagsbrand uvægerligt i løbet af en vis tid trænge ind og forårsage 
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brand i stråtagets inderside – en brand, som det er næsten umuligt at slukke før hele stråtaget er 
bortbrændt. Temperaturerne, der opstår i dette hulrum under branden er så høje, at der er stor 
sandsynlighed for, at ilden på et tidspunkt breder sig til husets indre uden at det kan forhindres. 
 
Derfor begyndte man i Danmark allerede i 2006 at overbevise tyske tækkemænd og tyske 
bygningsmyndigheder om, at Sepatec systemet kunne anvendes med fordel. Brandforløbet ville 
blive mindre intenst, hvis man kunne forhindre branden til i tagets underside, og skader på huset 
ville kunne nedsættes, ligesom faren for antændelse af nærtstående bygninger ville mindskes. I 
Tyskland er man nu så vidt, at der allerede ved uddannelse af tækkemænd instrueres i oplægning 
af Sepatec og hvorledes der kan opnås dispensationer, hvilket er lykkedes i flere tilfælde, med 
anvendelse af Sepatec. Det forventes derfor at reglerne i Tyskland på sigt vil kunne justeres mht. 
brandsikringskravene. 
 
Konklusion mht. risiko for brand i stråtage 

Mange brandforsøg har vist, at konsekvensen af en brand i et moderne stråtag ikke er stor, når 
stråtaget er fasthold med bindetråd af metal og brandsikret efter en anerkendt metode, set i 
forhold til konsekvensen af en brand i et gammeldags stråtag. Ved en brand der omfatter et 
moderne stråtag vil branden i stråtaget forløbe relativt langsomt, desuden undgås tidligere tiders 
store problem flyveild. Befæstelsen sikrer, at de brændende strå bliver på tagfladen.   
 
Bygningsreglementets funktionsbaserede brandkrav hindrer ikke anvendelsen af stråtage på 
bygninger tætter på skel end de traditionelle 10 meter. De funktionsbaserede brandkrav ligger op 
til, at alle former for tagdækninger kan anvendes, så længe bygningen med stråtaget er placeret i 
en sådan afstand fra naboskel, vej eller sti, at der ikke er risiko for brandspredning til bygninger på 
anden grund. 
 
Selv om det ikke specifikt er nævnt, så er funktionskravet gældende for brandspredning i begge 
retninger. Hvis afstanden til en bygning på nabogrund er kendt, så skal bygningen med stråtaget 
placeres i en sådan afstand til denne nabobygning, at en brand i nabobygningen ikke kan sprede 
sig til bygningen med stråtag. 
 
I Eksempelsamling om brandsikring af byggeri er angivet eksempler på, hvilken afstand en bygning 
med stråtag skal placeres i forhold til naboskel, for at bygningsreglementets funktionsbaserede 
brandkrav kan anses som imødekommet. Det er disse afstandskrav der oftest anvendes i 
forbindelse med en byggesagsbehandling af, hvor på en grund en given bygning med stråtag 
må/kan placeres. 
 
Afstandskravene i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri tager ikke hensyn til om 
bygningens stråtag er brandsikret efter en anerkendt metode eller ej. I forhold til kravene i 
Eksempelsamling om brandsikring kunne stråtaget være oplagt på gammeldags maner, syet til 
tagkonstruktionen med brandbar snor. 
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Status for brandsikring af stråtage i dag: 

• Gennem årene er der indsamlet mange positive erfaringer med brandsikrede stråtage. Erfaringerne 

viser, at hvis et brandsikret stråtag begynder at brænde, da vil branden i stråtaget ikke udvikle sig 

kraftigt. 

• En brand i et moderne tækket og brandsikret stråtag medfører ikke risiko for flyveild, og dermed er 

risikoen for brandspredning til eventuelle andre bygninger reduceret kraftigt.  

• Selve antændelsen af stråtaget fra brændende materiale der lander på taget, det være sig flyveild 

fra en brændende nabobygning eller fra en nytårsraket der lander på taget, ændres ikke, uanset om 

stråtaget er brandsikret eller ej. Men hvis flyveild eller nytårsraketten antænder stråtaget, da er 

konsekvensen erfaringsmæssigt ikke voldsom. Erfaringer viser, at hvis uheldet er ude, så vil 

branden i et brandsikret stråtag udvikle sig meget langsomt på stråtagets overflade og ikke brænde 

ind gennem stråtaget til den underliggende tagkonstruktion.  

• De afstandskrav der er beskrevet i bygningsreglementet og i Eksempelsamling om brandsikring af 

byggeri, tager ikke hensyn til om stråtaget er brandsikret eller ej.  

Fremtiden for brandsikring af stråtage 

 
Da Tækkebranchen gennem mange år har indsamlet positive erfaringer med brandsikrede 
stråtage, har de et stort ønske om, at der i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri bliver 
indarbejdet en mulighed for at reducere sikkerhedsafstanden (afstandskrav) fra en bygning med 
stråtag til skel, hvis stråtaget er brandsikret efter en anerkendt metode.  
 
Arbejdet med at bestemme en ny sikkerhedsafstand fra en bygning med stråtag til skel, bør tage 
udgangspunkt i følgende: 
 

• Det bør tages i betragtning om en lempelse af afstandskravene betyder en væsentlig 
forøget risiko for antændelse fra brændende nabobygning.   

• Nedsættelsen af sikkerhedsafstanden skal gøres afhængig af, om stråtaget er brandsikret 
eller ej og eventuelt type af byggeri – eksempelvis fritliggende enfamiliehuse, rækkehus og 
lignede.    

• Energistyrelsen og tækkebranchen bør i samarbejde udarbejde en byggeteknisk vejledning 
der præciserer, forhold vedrørende brandsikring af stråtag og eventuelt nedsættelse af det 
generelle afstandskrav.  
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Et moderne stråtag til fremtidens byggeri. Foto: Jørgen Kaarup 
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I Holland bygges der fortsat i vid udstrækning boliger med meget lille indbyrdes afstand, selv om 

de har stråtag. Foto: Henk Horlings. 
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Kilder og henvisninger: 

www.dbi-net.dk  

Foreningen Straatag   

Dansk Tækkemandslaug   

Jysk Tækkemandslaug 

http://carlofchristensen.dk  

Topdanmark: Brandsikring af stråtage  

http://www.sepatec.dk/  

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012, Energistyrelsen 

 
 

 


