Notat

Brandforhold ved stråtage
Undersøgelse af dokumentation af krav for afstand til skel m.m.
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1. Indledning
Formål
Formålet med nærværende notat er at undersøge, hvorvidt der findes tilstrækkelig dokumentation for metoder til brandsikring af stråtage, som kan
lægges til grund for at ændre gældende retningslinjer for afstande til skel for
bygninger med stråtag.
Baggrund
For huse med stråtag findes særskilte retningslinjer for afstand til skel i forhold til huse med en klasse Broof(t2)-tagdækning (tegl, betontagsten m.v.). Et
stråtag er normalt lettere antændeligt end et tag med klasse Broof(t2)tagdækning, når der ses bort fra stråtage beskyttet med brandhæmmer.
Stråtage opfylder almindeligvis ikke kravene til tagdækning klasse Broof(t2),
og der er derfor opstillet særskilte retningslinjer for afstand til skel, vej- og
stimidte fra bygninger med stråtag.
De nuværende retningslinjer for afstandskrav til skel, vej- og stimidte er følgende:
– Hus med tagdækning klasse Broof(t2) og facader K10 B-s1,d0 (kl.1): 2,5 m

– Hus med tagdækning klasse Broof(t2) og facader K10 D-s2,d2 (kl. 2):5,0 m
– Hus med stråtag, uanset facadebeklædning:10,0 m
De senere år er der udviklet metoder til at brandsikre stråtage med brandhæmmere eller ved rent konstruktive løsninger. Indtil udarbejdelse af seneste vejledning til Bygningsreglementet (Eksempelsamlingen 2012) har det
været vurderingen, at der ikke forelå en tilstrækkelig dokumentation som
kunne berettige til en ændring af afstandskravene for huse med stråtag.
Udviklingen i tiltag for brandsikring af stråtage har imidlertid gjort det aktuelt
at undersøge mulighederne for en eventuel reduktion af afstandskravene.
Opsummering (andre lande kontra Danmark)
Norge og Danmark har næsten identiske gældende krav. Norge har, ligesom
Danmark, krav om tagdækning klasse Broof(t2). For småhuse kan tagdækning i Norge være uklassificeret (som i Danmark), når afstandskravet øges til
8 m, mod det danske 10 m krav. Norge har, ligesom Danmark, primært erfaringsbaserede regler på området.
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England og Danmark er delvis sammenlignet af ”The Science of Thatch Fires”, som fremhæver en dansk bygning med stråtag, hvor den typiske danske skorstensløsning er bedre end den typiske engelske, og medfører langt
færre tagbrande end i England. Englænderne arbejder på en mulig løsning
for brandsikring af stråtage via et nyt presset strå-panel, som forsynes med
en ikke-eroderbar ler-klining og efterbehandles med armeret cementpuds.
Holland og Danmark kan sammenlignes for de ikke brandsikrede stråtage,
hvor Holland har afstandskrav på hele 15 m mod de danske krav på 10 m (til
skel, vej- og stimidte). Men for brandsikrede stråtage har Holland lempet betragteligt på afstandskravene, nemlig ned til kun 3 m. Det gælder for brandsikrede løsninger udført enten ved sprøjtning, dypning, sprinkling eller en
lukket konstruktion på bagsiden af tagrørene som hindrer (reducerer) ilttilgangen.
Tyskland og Danmark har afstandskrav i samme størrelsesorden for uklassificerede tagdækninger. Tyskland 12 m og Danmark 10 m. I Tyskland har
man testet stråtage med forskellige brandsikringer (Lübeck 2006). Det var
navnlig ventilationsforholdene på stråtagets bagside som blev varieret. Det
tagudsnit med mindst ventilation på bagsiden var klart det bedste, rent
brandteknisk, og der skete en meget beskeden brandudbredelse. Dvs. reduceret ilt-tilgang, som Holland udnytter i deres reducerede afstandskrav.
Brandspredning ved stråtage
Brandspredning til (eller fra) et stråtag kan ske med bidrag fra 3 mekanismer:
1. Varmestråling
2. Konvektion
3. Flyveild
Ad 1. Varmestråling er elektromagnetisk energitransport, og kan overføre
varme til et stråtag, eksempelvis fra en brændende nabobygning. Varmestrålingens intensitet aftager med afstanden mellem det udstrålende og
modtagende objekt. Et stråtag der brænder afgiver naturligvis også varmestråling til omgivelserne, og dette må således også iagttages i forbindelse
med retningslinjer for afstande. Den mest betydende parameter for varmestrålingens intensitet er temperaturen af det udstrålende objekt eller gas.
Temperaturen indgår i 4. potens i den styrende ligning. Varmestråling angi2
ves ofte i enheden kW/m .
Ad 2. Konvektion er varmeoverførsel via et fluidum som en gas eller en væske. På brandområdet sker konvektion typisk via den varme røg og via
flammer. Konvektion opdeles i naturlig konvektion og tvungen konvektion.
Naturlig konvektion er den varmeoverførsel som sker, når eksempelvis varm
røg, via opdriftskræfter, overfører varme til vægge. Tvungen konvektion
fremkommer når en pumpe eller ventilator tvinger en røg i en bestemt retning og/eller hastighed. For så vidt angår stråtage og brandspredning, så er
naturlig konvektion her dominerende. Konvektion angives ofte i enheden
2
kW/m .
Ad 3. Flyveild er små glødende eller brændende partikler som overføres via
luften. En brand i en bygning (eller et bål) vil oftest afsende små brændende
partikler op i luften, og disse kan i sagens natur lande på en naboejendom
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med stråtag. Det omvendte kan naturligvis også være tilfældet, dvs. at en
brand i et stråtag udsender små brændende partikler til fare for nabobygninger. Flyveild angives normalt ikke i nogen fysisk enhed, men i bilag 3 omkring flyveild, er der særlig fokus på eksponeringstiden, dvs. den tid som en
brændende partikel er aktiv. Endvidere er der fokus på intensiteten (energiindholdet) af partiklerne og en række andre forhold, se bilag 3.
Dokumentation (definitioner)
Det er vigtig at klarlægge hvad der i denne sammenhæng forstås ved dokumentation. Et eksempel på en ”fuldkommen” dokumentation, kunne være resultaterne fra udarbejdet forskning, eller en teknisk undersøgelse, måske
suppleret med beregninger, forsøg o.lign. som viser eller sandsynliggør, at
en ydeevne er bedre end et stillet krav. Dokumentation er altså en eftervisning af at ydeevne er lig med eller bedre end kravet. Såfremt en sådan eftervisning i form af forskningsbaserede resultater, tekniske analyser, forsøg
o. lign. ikke haves som grundlag for opstilling af regler, da er der tale om erfaringsbaserede regler (SBi 1974).

2. Afstandskrav
Afstandskrav i Danmark og udvalgte lande
Krav til afstand fra facade til skel, vej- og stimidte for huse med stråtag i
Danmark og en række udvalgte lande fremgår at tabel 1. For de udvalgte
lande skønnes vejrlig og byggetekniske forhold ved stråtage at være sammenlignelige.
Vejrliget og navnlig vindforholdene er styrende for brandspredning forårsaget af konvektion og flyveild. En ren strålingsbaseret brandspredning er derimod uafhængig af vejrliget.
Byggetekniske forhold og navnlig stråtagsmaterialer er af betydning for
brandspredning og -udvikling. For de udvalgte lande skønnes udførelse og
materialevalg at være sammenlignelige i forhold til brandforholdene. Det kan
nævnes, at tykkelsen på typiske strå til brug for tagdækning ligger i intervallet ca. 2-4 mm. Der findes imidlertid ikke nogen standard for tykkelsen, og
stråmateriale er endvidere ikke certificeret.
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Land

Afstandskrav

Bemærkning

Danmark

10 m

For sammenbyggede
enfamiliehuse gælder
lempeligere regler

Norge

8m

Gælder for alt byggeri

England

12 m

Gæler for alt byggeri

Holland

15 m / 3 m

3 m kun for brandsikrede stråtage.

Tyskland
12 m
Gælder for alt byggeri
Tabel 1. Afstandskrav til skel, vej- og stimidte for udvalgte lande
Holland skiller sig umiddelbart ud med et afstandskrav på 3,0 m for nye bygninger med stråtag, når taget brandsikres. Fra det hollandske ”Vakfederatie”,
som er det Internationale Thatching Society (ITS) i Holland, er ved Henk
Horlings oplyst følgende (Horlings 2013) omkring de hollandske regler på
området (på dansk ved red.):
”Brandfarlige tage er ikke tilladt på nye bygninger, men der er nogle undtagelser:
1. Man kan benytte brandbare tagdækninger (f.eks. stråtag), hvis bygningen
står mindst 15 meter fra skel, vejmidte eller kanal. To huse med ikke
brandsikret stråtag skal stå med mindst 30 meters afstand fra hinanden.
2. Man kan give stråtaget en brandhæmmende behandling, enten ved
sprøjtning eller dypning. Stråtag anses ikke som brandfarlig længere når
det har fået en brandhæmmende behandling jf. brandtesten NEN 6063.
3. Man kan alternativt brandsikre ved hjælp af et automatisk sprinklersystem
iht. NEN 6063.
4. Man kan udføre en lukket konstruktion hvor stråtaget er fastgjort direkte
på en lukket, underliggende konstruktion, f.eks. lavet af multiplex, OSB,
underlag. Herved vil stråtaget være afskåret fra ilt fra bagsiden og kan
kun vanskeligt brande. Brandmodstandstiden fra indersiden bør være
mindst 50 minutter hvilket f.eks. kan etableres ved hjælp af et sandwichpanel med isolering mellem 2 lag gipsplader.”
Se mere: www.riet.com (på hollandsk).

3. Dokumentation af krav
De respektive myndigheder fra de lande som er nævnt i Tabel 1 er kontaktet
for at få oplysninger om eventuel dokumentation som måtte ligge til grund for
deres gældende afstandskrav.
Norge: Norwegian Building Authority blev kontaktet med spørgsmål om
hvorvidt der foreligger dokumentation for de norske afstandskrav i forbindelse med stråtage, eller om der er tale om erfaringsbaserede regler. Senior ingeniør Vidar Stenstad svarede, at reglerne på dette område er mere eller
mindre de samme i de nordiske lande, og er baseret på vurderinger som ikke er videnskabeligt verificeret. For (almindelige) tagdækninger i Norge gæl4
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der kravet, ligesom i Danmark, dvs. Broof(t2) det vil sige teglsten, betontagsten, skifertag, metaltage m.fl. som værende præ-accepterede løsninger der
ikke kræver yderligere dokumentation omkring risiko for brandspredning. For
småhuse kan tagdækning i Norge være uklassificeret (ligesom i Danmark),
når afstanden mellem de enkelte bygninger er minimum 8 m. Med småhuse
forstås enfamiliehuse, dobbelthuse og andre bygninger med lav personbelastning.
Det fremgår at de norske myndigheders svar, at deres afstandskrav i forbindelse med stråtage er erfaringsbaserede, ligesom i Danmark.

England: GOV.UK (Ministerial Departments) er kontaktet. Forespørgselen
blev imidlertid ikke besvaret direkte, men de henviste til ”Department for
Communities and Local Government” (E-mail foirequests@communities.gsi.gov.uk), og forespørgsel blev afsendt dertil den
8. marts 2013. De har endnu ikke svaret tilbage.
Der er imidlertid fundet to engelske publikationer på området:
1. Fire Retardant Thatch Roof: For traditionelle Retardantbehandlinger udvaskes kemikalier, men et nyt presset stråpanel, som forsynes med en ikke-eroderbar lerklining og kan
efterbehandles med arm. cementpuds omtales. Metoden er
tilsyneladende ikke klassificeret. (CBRI.RES.IN)
2. The Science of Thatch Fires: Her introduceres problemstillingen med at sikre bygninger med stråtag imod brand. Der
gives noget statistik på brande fra stråtage for 2011 med 70
brande i UK (5-7 påsatte, 1 årsag i elektrisk fejl, 62 skorstensrelaterede). De viser bl.a. et billede fra en dansk bygning med stråtag hvor den danske skorstensløsning er bedre end den typisk engelske. (kun 2 reg. danske brande) De
anbefaler i øvrigt mineraluld på undersiden af stråtaget (Suffolk 2011).
Holland: Netherland Ministry of Housing er kontaktet med samme forespørgsel som gjaldt for Norge og England (se ovenfor). De har ikke kommet
med noget konkret svar, men henviser til dels til ITS (International Thatching
Society), og deres svar er allerede omtalt ovenfor, under Tabel 1. Sprøjtning, dypning, sprinkling eller en lukket konstruktion på bagsiden af tagrørene, var de nævnte metode.
Tyskland: Efter forespørgsel til bl.a. Landesbauordnung (på engelsk betegnet ved Building Regulations of the States) blev der henvist til at kontakte
Federal Ministry of Transport, Building and Urban Development via siden
http://www.bmvbs.de/EN/Home/home_node.html eller the respective Ministries responsible for Building of the German Federal States. Dette blev gjort
primo marts (via en formular på hjemmesiden), men der afventes svar.
Også for Tyskland er der imidlertid indhentet information fra anden side, og
her kan fremhæves det som er præsenteret i Bilag 4 Tyske brandforsøg med
stråtag (Lübeck 2006).
I disse tyske forsøg blev der brandtestet et stråtag som var opdelt i 3 testfelter med forskellige opbygninger. Det var navnlig ventilationsforholdene på
stråtagets bagside som blev varieret. Det tagudsnit med mindst ventilation
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på bagsiden var klart det bedste, rent brandteknisk, og der skete en meget
beskeden brandudbredelse, se bilag 4.
Opsummering (andre lande kontra Danmark):
Norge og Danmark har næsten identiske gældende krav. Norge har, ligesom
Danmark, krav om tagdækning klasse Broof(t2). For småhuse kan tagdækning i Norge være uklassificeret (som i Danmark), når afstandskravet øges til
8 m, mod det danske 10 m krav. Norge har, ligesom Danmark, primært erfaringsbaserede regler på området.
England og Danmark er delvis sammenlignet af ”The Science of Thatch Fires”, som fremhæver en dansk bygning med stråtag, hvor den typiske danske skorstensløsning er bedre end den typiske engelske, og medfører langt
færre tagbrande end i England. Englænderne arbejder på en mulig løsning
for brandsikring af stråtage via et nyt presset strå-panel, som forsynes med
en ikke-eroderbar ler-klining og efterbehandles med armeret cementpuds.
Holland og Danmark kan sammenlignes for de ikke brandsikrede stråtage,
hvor Holland har afstandskrav på hele 15 m mod de danske krav på 10 m (til
skel, vej- og stimidte). Men for brandsikrede stråtage har Holland lempet betragteligt på afstandskravene, nemlig ned til kun 3 m. Det gælder for brandsikrede løsninger udført enten ved sprøjtning, dypning, sprinkling eller en
lukket konstruktion på bagsiden af tagrørene som hindrer (reducerer) ilttilgangen.
Tyskland og Danmark har afstandskrav i samme størrelsesorden for uklassificerede tagdækninger. Tyskland 12 m og Danmark 10 m. I Tyskland har
man testet stråtage med forskellige brandsikringer (Lübeck 2006). Det var
navnlig ventilationsforholdene på stråtagets bagside som blev varieret. Det
tagudsnit med mindst ventilation på bagsiden var klart det bedste, rent
brandteknisk, og der skete en meget beskeden brandudbredelse. Dvs. reduceret ilt-tilgang, som Holland udnytter i deres reducerede afstandskrav.

Model
Vi benytter følgende model for afgivelser, påvirkninger og brandmodstand
for en systematisk analyse omkring afstandskrav for stråtage.
SKEL

STRÅTAG

?
Figur 1. Påvirkninger af et stråtag fra en brændende nabobygning
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SKEL

STRÅTAG

?
Figur 2. Afgivelser mod en nabobygning fra et brændende stråtag
Påvirkninger samt antændelse og brandmodstand
I dette afsnit refereres til figur 1.
Stråling
En bygning vil blive påvirket af varmestråling, såfremt der opstår brand i et
nabohus. For stråtage udgør dette en risiko sammenlignet med eksempelvis
et ubrændbart tegltag. Fænomenet må derfor iagttages, når retningslinjer for
afstand til skel skal fastlægges. I bilag 2 er varmestråling nærmere belyst,
bl.a. ved et eksempel.
Det har ikke været muligt at finde dokumentation for de danske reglers hensyntagen til strålingspåvirkning fra en nabobygning i brand. Blandt de undersøgte lande har kun Tyskland direkte udført forskning suppleret med forsøg
vedrørende påvirkning fra varmestråling (Lübeck 2006). Forsøgene viste, at
et typisk stråtag vil antændes ved en strålingsintensitet i størrelsen ca. 13
2
kW/m . Denne dokumentation findes brugbar i dette notat, og honorerer i
nogen grad ønsket om dokumentation som er præciseret i afsnittet ”Dokumentation (definitioner)”, hvor dokumentation omtales som resultaterne fra
udarbejdet forskning, eller en teknisk undersøgelse, måske suppleret med
beregninger, forsøg o.lign. som viser eller sandsynliggør, at en ydeevne er
bedre end et stillet krav. I dette tilfælde skal den indgående stråling således
være mindre end den stråling en antændelse kræver. Disse forhold er nærmere belyst i bilag 2 sammenholdt med de ovenfor nævnte tyske forsøg.

Konvektion
Påvirkninger af stråtage fra en brændende nabobygning kan også ske via
konvektion, dvs. en energitransport som overføres via varme røggasser.
Røggasserne kan således være medvirkende til at opvarme stråtaget, således at andre påvirkninger som varmestråling og flyveild lettere bliver kritiske
i forhold til en antændelse af stråtaget.
Det har ikke været muligt at finde dokumentation for de danske reglers hensyntagen til konvektion fra en nabobygning i brand. Blandt de undersøgte
lande er der ikke direkte rapporteret om forsøg med konvektion i forhold til
stråtage. Begrebet er naturligvis nævnt i forskellige publikationer men altså
ikke hvor der er præsenteret egentlige forsøgsresultater. Der er således ikke
for konvektion fundet tilstrækkelig dokumentation, som honorerer det ønskede, præciseret i afsnittet ”Dokumentation (definitioner)”.
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Flyveild
En bygning kan også påvirkes af flyveild som stammer fra en brand i et nabohus. Flyveild er små brændende eller glødende partikler som spredes
med vinden. For stråtage udgør flyveild en reel brandrisiko og fænomenet er
nærmere undersøgt i bilag 3.
Det har ikke været muligt at finde dokumentation for de danske reglers hensyntagen til flyveild. Blandt de undersøgte lande er der ikke direkte rapporteret om forskning eller forsøg med flyveild i forhold til stråtage. Begrebet er
nævnt i forskellige publikationer, men altså ikke hvor der er præsenteret
egentlige forsøgsresultater. Der er således ikke for flyveild fundet tilstrækkelig udenlandsk dokumentation, som honorerer det ønskede niveau, præciseret i afsnittet ”Dokumentation (definitioner)”. Men i nærværende notet er emnet belyst yderligere, bl.a. ved en teoretisk gennemgang og udførte småforsøg i bilag 3.
Antændelse og brandmodstand
Stråling
Antændelse af stråtage som følge af ren strålingspåvirkning vil for typiske
2
rørmaterialer ske ved en strålingsintensitet af størrelsen ca. 13 kW/m . Men
værdien skal betragtes som en repræsentativ middelværdi, idet forskelle i
rørtyper, fugtindhold og til dels tykkelse af stråtaget alle har indvirkning på
den strålingsintensitet som resulterer i en antændelse at taget. Stråtages
brandmodstandsevne er ligeledes afhængig af den konkrete opbygning af
ståtaget og i særdeleshed afhængig af hvorvidt stråtaget er forsynet med en
form for brandsikring (brandhæmmer, dug, gips på tagets bagside m.v.)
Der er for sammenbyggede enfamiliehuse en dansk vejledningstekst omkring stråtages brandmodstandsevne, nemlig 30 minutter. For de øvrige undersøgte lande henvises til deres svar som allerede er præsenteret, men
2
stråtag vil ofte antændes ved et strålingsniveau af størrelsen 13 kW/m .
Gennembrænding af taget må i Holland ikke ske indenfor 50 minutter (Lübeck 2006).
Flyveild
Antændelse af stråtage som følge af flyveild afhænger i høj grad af den eksponeringstid og det energiindhold som en nedfalden glødende eller brændende partikel har. Stråtagets fugtindhold og overfladetemperatur har endvidere stor betydning og ikke mindst den anvendte rørtype er afgørende for
om en antændelse af taget indtræffer. På samme måde har rørtypen, og ikke mindst tykkelsen af taget betydning for brandmodstandsevnen. Der henvises til bilag 3 for en nærmere analyse af flyveild og risikoen for antændelse
af stråtage som følge af dette fænomen.
Det har ikke været muligt at finde dokumentation for de danske regler omkring stråtages antændelse eller brandmodstandsevne overfor påvirkning fra
flyveild. For de øvrige undersøgte lande er der heller ikke særlig megen dokumentation, men i (Suffolk 2011) er nævnt, at Tyskland i 2011 havde 10
brande i stråtækte huse som kunne have sin årsag i flyveild.
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Brandsikring
Brandsikring af stråtage kan udføres på forskellig vis, blandt andet som vist i
(DBI 2008) og (Topdanmark 2009). Der er i disse publikationer anført 3 forskellige måder at brandsikre nye stråtage. Det skal dog pointeres, at ingen
af disse 3 metoder er klassificeret til Broof(t2). Principløsninger af de 3 metoder fremgår af figurerne 3, 4 og 5. Særligt for huse med udnyttet tagetage
skal løsningen på figur 3 og 4 dog suppleres med ekstra isolering mellem
spærene og gips-beklædning som fremgår af figur 6.

Figur 3. Løsning A. Brandsikring af stråtage for bygninger uden udnyttet
tagetage (DBI 2008, Topdanmark 2009).

Figur 4. Løsning B. Brandsikring af stråtage for bygninger uden udnyttet
tagetage. (DBI 2008, Topdanmark 2009).

Figur 5. Løsning C. Brandsikring af stråtage for bygninger uden udnyttet
tagetage. (DBI 2008, Topdanmark 2009).
For huse med udnyttet tagetage, er der krav om at loftskonstruktioner mod
stråtag skal være udført mindst som BD-bygningsdel 30 (EI 30) med mindst
klasse 2-beklædning. I disse tilfælde kan der beklædes med 2 lag 13 mm
gips indvendigt på loft/skråvægge.
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Denne figur er en videreudbygning af
løsningen på figur 3 og 4, for så vidt angår krav til indvendig loftsbeklædning og
brandmodstandsevne minimum EI30.

Figur 6. Supplerende brandsikring for huse med udnyttet tagetage. (DBI
2008, Topdanmark 2009).
Dokumentation for danske regler
Der findes ikke generelle regler for brandsikring af stråtage. Men for småhuse er der i kapitel 7 i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012
(Energistyrelsen 2012), givet mulighed for at anvende stråtag over sammenbyggede enfamiliehuse (dvs. rækkehuse, dobbelthuse, kædehuse o.lign.).
For sammenbyggede enfamiliehuse er de sædvanlige retningslinjer om indbyrdes afstande mellem bygninger på samme grund således bortfaldet,
mens afstanden til naboskel, vej- og stimidte er uændret. (Energistyrelsen
2012) giver følgende vejledning, citat ”Sammenbyggede enfamiliehuse kan
udføres med stråtag, men der bør i disse tilfælde umiddelbart under stråtaget være indbygget en bygningsdel klasse EI 30 [BD-bygningsdel 30]. Ethvert hulrum mellem undersiden af stråtaget og oversiden af den foran
nævnte bygningsdel bør intet sted have en højde, som er større end 100
mm, og hulrummet bør være lukket langs alle kanter af tagfladerne, således
at en brand ikke kan sprede sig til hulrummet fra tagfladernes kanter. Lukningerne langs tagfladernes kanter bør udføres med materiale klasse A2s1,d0 [Ubrændbart materiale].
Hulrum mellem stråtaget og oversiden af den foran nævnte bygningsdel bør
ikke passere bygningens brandcelleafgrænsende bygningsdele. På disse
steder, bør der udføres brandstop som beskrevet i afsnit 3.4” citat slut.
I samme publikation (Energistyrelsen 2012), gives i kapitel 7 endvidere en
vejledning for enfamiliehuse, (såvel enkeltstående som sammenbyggede),
sommerhuse, campinghytter og dertil hørende småbygninger, citat ”Mod
stråtag bør vægge og loftkonstruktioner omkring beboelsesrum udføres
mindst som bygningsdel klasse REI 30 [BD-bygningsdel 30]” citat slut. Det
vil altså sige, at der i de danske regler anbefales en vis brandmodstandsevne (30 minutter) mod stråtage for småhuse. Endvidere se, at man ønsker at
minimere risikoen for brandspredning via hulrum, og at en lukning af hulrum
samtidig er med til at begrænse brandudbredelsen på stråtagets overside.
Dette svarer ganske godt til andre landes erfaringer fra forsøg og lovgivning.
Der findes endvidere DBI Information 29 ”Brandsikring af stråtage” (DBI
2008), hvori der anbefales nogle løsninger omkring brandsikring af stråtage.
Det er de løsninger som er vist ovenfor på figurerne 3-6.
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Afgivelser
I dette afsnit refereres til figur 2.
Stråling
Strålingen fra et brændende stråtag vil kunne ramme en naboejendom. Men
de gældende afstandskrav for bygningers placering (og dermed også for nabobygninger) i forhold til skel tilsigter at reducere sådanne påvirkninger i tilstrækkelig grad. Det skønnes endvidere ikke sandsynligt, at et brændende
stråtag afgiver mere varmestråling end eksempelvis et overtændt tag med
tagpap.
Det har ikke været muligt at finde særlig dokumentation for de danske reglers hensyntagen til strålingsafgivelser fra stråtage i brand. Dette har endvidere kun i meget lille omfang været muligt for de andre undersøgte lande.
Flyveild
Også flyveild fra et brændende stråtag vil kunne ramme en naboejendom.
Såfremt naboejendommen har et tag med tagdækning klasse Broof(t2) så er
der ikke nogen forøget risiko i forbindelse med flyveild. Såfremt naboejendommen i stedet har et stråtag, så henvises til afsnittet ”Påvirkninger samt
antændelse og brandmodstand” (flyveild) samt Bilag 3.
Det har ikke været muligt at finde dokumentation for de danske reglers hensyntagen til afgivelse af flyveild fra stråtage i brand. Det samme gør sig gældende for de andre undersøgte lande.

4. Samlet vurdering
Der har vist sig at være sparsomt med information om baggrunden for gældende afstandskrav for stråtage, og de i alt 5 lande som er undersøgt har
primært baseret deres gældende afstandskrav på erfaringer fra brandspredning op gennem tiden baseret på ikke-brandsikrede stråtage. Der afventes
dog svar fra Tyskland.
Der findes i dag metoder til at brandsikre stråtage, som gør brandforholdene
anderledes for sådanne tage.
Tagdækningers reaktion på brand opdeles i brandklasserne Broof(t2) og
Froof(t2). Den førstnævnte svarer til den tidligere benyttede danske klasse T
tagdækning, som i praksis var den eneste klassificerede tagdækning som
var godkendt til at afstandskravet mellem bygning og skel kunne sættes til
hhv. 5 m eller 2,5 m afhængig af facadernes brandklassificering (overfladeklasse). Den sidstnævnte Froof(t2) er tagdækning hvortil der ikke stilles nogen
krav til brandegenskaber og denne gruppe har stråtag traditionelt været henført til.
Såfremt stråtage kan brandsikres og klassificeres i henhold til EN 13501,
med tilhørende prøvningsstandard, til, eller i nærheden af, klasse Broof(t2),
vurderes dokumentationen umiddelbart som værende tilstrækkelig for at
kunne ændre på retningslinjerne for afstande til skel for bygninger med stråtag, idet stråtage i så fald ikke skal behandles anderledes end andre tage
med samme klasse. Der findes i dag ikke en klassificering for de forskellige
metoder til brandsikring af stråtage, og en eventuel ændring af retningslin-
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jerne for afstand til skel for ”brandsikrede stråtage” må derfor baseres på en
risikobetragtning eller en mere pragmatisk tilgang.
Baseret på den fundne dokumentation (DBI 2008, Lübeck 2006, Horlings
2013) for brandsikringsmetoder af stråtage vurderes det, at risikoen for
brandspredning med et afstandskrav på 5 m til skel, er på niveau med risikoen for brandspredning ved huse med træbeklædning på facader. Det vurderes endvidere, at brandrisikoen for brandsikrede stråtage med et 5 m afstandskrav ikke vil overstige brandrisikoen for ikke-brandsikrede stråtage efter de gældende afstandskrav. Brandsikringen af stråtaget kan bestå i en
beklædning af ubrændbart og tæt materiale, fx gipsplade eller glasfiberdug
på bagsiden. Endvidere skal der særligt brandsikres med mineraluld langs
tagskæg og rygning. Også andre brandsikringsløsninger kan komme i anvendelse.
Såfremt nabobygningen også er med stråtag, vil der i alt være 10 m afstand
mellem bygningerne, jf. sumreglen. En afstand på 5 m fra en bygning med
stråtag til skel, er baseret på den i bilag 2 viste analyse omkring stråling. For
2
et stråtag findes en kritisk stråling af størrelsen 13 kW/m . Denne situation
svarer meget godt til en facadebeklædning at træ som har en kritisk stråling
af samme størrelse. Og for en sådan bygning med træ-facade er der netop
et afstandskrav på 5 m til skel. Det kunne lægges til grund at stråtaget skal
brandsikres efter metoder som er afprøvet og optaget i (DBI 2006).
Der kan opsummeres således:
1. Ikke-brandsikrede stråtage: Ingen dokumentation, og dermed ingen
grundlag for ændringer, dvs. 10 m fastholdes.
2. Brandsikrede stråtage: Nogen dokumentation, pragmatisk vurdering, risikovurdering, underbygges af bilag om stråling og flyveild, sammenligning
med træ(facader) hvor afstandskravet er 5 m. Det kan således overvejes
at reducere kravet om afstand til skel til 5 m for brandsikrede stråtage.
3. Brandsikrede stråtage er ikke klassificeret til Broof (t2). Derfor er der ikke
tilstrækkelig dokumentation for at nedsætte afstanden yderligere, fx 2,5
m, som gælder for tage klassificeret til Broof(t2). Dertil kræves certificering
og klassificering - herunder brandtest - til opnåelse af Broof(t2).
4.
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Bilag 1: Litteraturstudium
Den tilgængelige dokumentation omkring afstandskrav til bygninger med
stråtag fordeler sig på dels teoretisk orienteret (brandfysisk viden), og dels
praktisk orienteret viden. Den teoretiske viden går på strålingsformler, konvektionsteori etc. Denne viden er for så vidt tilstrækkelig som et teoretisk
grundlag på området. Der kan henvises til publikationerne (Drysdale 1999),
(Karlsson & Quintiere 2000), (Quintiere 1998), (SFPE 1995) og (Sørensen
2004) hvor såvel strålings- som konvektionsteori er forholdsvis detaljeret behandlet.
Hvad angår den mere praktisk orienterede dokumentation, så viser den udførte litteratursøgning, at de enkelte landes regler og retningslinjer for brandsikringen af stråtage, herunder også de stillede afstandskrav, er erfaringsbaserede, og successivt tilpasset i takt med store brande op gennem historien.
Således blev også afstandskravene tilpasset i Danmark, bl.a. efter storbrandene i 1728 og 1795, samt, i mindre grad, efter 1807-branden i København.
Disse ændringer har ikke haft direkte rodfæste i teoretiske/faktuelle beregninger af nødvendige afstandskrav som relativ let lader sig udregne på baggrund af Stefan-Boltzmann´s formel, men derimod er reglerne baseret på
praksis (og dyrt købte) erfaringer fra egentlige brande. Under litteratursøgningen er der, foruden bygningsreglementerne BR77, BR82, BP95, BR08 og
BR10, læst følgende publikationer, hvor et kort resumé gives for hver, nedenfor.
Folder om brandmærkning af stråtage (Straatag 2010).
Information til brandvæsen. Foreningen Straatag.
Med brandmærkningsordningen kan stråtagsejere mærke deres ejendom,
hvis den er brandsikret forskriftsmæssigt. For at få et brandmærke, skal
Bygningsreglementets krav til konstruktioners brandmodstandsevne naturligvis være opfyldt. Derudover skal der gennemføres en særlig brandsikring
af stråtaget, i følge en af de tre godkendte brandsikringsmetoder i DBI`s Information 29, Brandsikring af stråtage (DBI 2006). Der kan findes yderligere
information om brandmærket på www.brandmaerkning.dk.
An introduction to Fire Dynamics (Drysdale 1999)
En indføring i branddynamiske aspekter, herunder også strålings- og konvektionsteori. Bogen præsenterer en dybdegående teori omkring bl.a. konvektionsteori, herunder tvungen og naturlig konvektion samt de forhold som
turbulensen betyder for konvektion i forhold til en laminar udveksling.
Enclosure Fire Dynamics (Karlsson & Quintiere 2000)
En lærebog om branddynamik, særligt i lukkede rum, herunder også strålings- og konvektionsteori. Bogen er opdelt i en række kapitler, herunder
plume-teori, ventilationsforhold samt varmeudveksling under brandforhold.
Der er specielt i sidstnævnte kapitel præsenteret en del strålings- og konvektions-teori, dog ikke direkte møntet på stråtage og disses brændbarhed.
SEPATEC Folder (SEPATEC 2010)
SEPATEC Brandsikringssystem, til brandsikring af stråtage. Der introduceres SEPATEC brandisolering som er en patenteret glasfiber-baseret brandsikringsdug som skal monteres tæt mod tækkerørenes bagside. SEPATECsystemet blev udviklet i årene 2002 og 2003. Systemet er beregnet til brug i
forbindelse med nytækning, og kan derfor ikke etableres på eksisterende
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stråtage. Brandisoleringen bevirker, at stråtaget ikke kan brænde på dets
underside. Branden forbliver i tagets kanter og på tagets overside. Herved
nedsættes brandens hastighed. Skader på husets indre kan herved i de fleste tilfælde undgås. SEPATEC brandisolering er godkendt af DBI til optagelse i deres Information nr. 29 ”Brandsikring af stråtage” (DBI 2008). Det giver
mulighed for reduktion i brandforsikringspræmie. Der kan udarbejdes et certifikat som garanti for, at SEPATEC er oplagt ifølge gældende vejledning, og
med de korrekte materialer. På grund af de højere temperaturer der opstår i
stråtagets kanter (tagskæg og vindskeder) monteres, som en del af SEPATEC-systemet, ekstra brandbeskyttelse her vha. stenuld mellem glasvæven
og strålaget. Stenuld monteres endvidere under rygningen. En SEPATEC
brandsikring kan tilmeldes Brandmærkningsordningen.
Foreningsblad Nr. 36 (Straatag 2011)
Foreningsblad udgivet af Foreningen Straatag.
Bladet har en artikel vedr. forsikring og faren ved bålafbrænding og fyrværkeri. Endvidere artikel af Jørgen Kaarup, Jydsk Tækkemandslaug, om bl.a.
et internationalt samarbejde med Holland, England, Tyskland og Sverige. Artiklen omtaler endvidere samarbejde med Dansk Tækkemandslaug. Endelig
kommer artiklen ind på dispensationer givet i Danmark vedr. afstandskravene mellem stråtækte bygninger.
Brandfysik og brandteknisk design af bygninger (Sørensen 2004)
Der præsenteres teori for en strålingsbaseret brandspredning. Bogen er opdelt i en række kapitler som er grupperet i henholdsvis brandfysik og brandteknisk design. Brandfysik-delen indeholder kapitler omkring branddynamik
og varmeudveksling under brand. Disse kapitler har en god del konvektionsog strålingsteori, omend stråtage ikke direkte er behandlet i bogen.
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Bilag 2: Stråling
Der laves her en ren strålingsbaseret analyse af brandspredning for ikkebrandsikrede stråtage. Der er ikke medtaget et konvektions-bidrag i eksemplet, men dette vurderes efterfølgende.
Det antages, at en brændbar (det tidligere klasse 2 beklædning) er opsat på
en carport i skel ind mod en nabo-matrikel hvor der er opført et hus med
stråtag, se figur 2.1

10 m

Klasse 2
Stråtækt
hus
Figur 2.1 Placering af bygninger
Den styrende ligning er følgende:
4
E = Eb   =    T
2

E er den udstrålede effekt, fra et „gråt“ legeme målt i [W/m ]
2
Eb er den udstrålede effekt, fra et sort legeme målt i [W/m ]
 er emissiviteten for den pågældende brand/røg [-]
2 4
 er Stefan-Boltzmann`s konstant [W/m K ]
T er temperaturen i Kelvin [K]
En konfigurationsfaktor (F) skal medtages, idet denne tager højde for den
faktiske afstand og indbyrdes orientering, der er mellem det brændende objekt og en modtagende flade. Konfigurationsfaktoren kan findes ud fra et
nomogram som vist i figur 2.2 herunder.

17

Notat

Figur 2.2 Konfigurationsfaktor til brug for en strålingsbaseret brandsprednings-vurdering. I diagrammet er x=a/c og y=b/c, idet der refereres til figur
2.3

Figur 2.3 Den opstilling som illustrerer parametre til brug for nomogrammet i
figur 2.2 (Quintiere 1998).
Antændelse af en stråtækt flade sker ved en strålingsintensitet i størrelsen
2
13 kW/m (Lübeck 2006) og den teoretiske, og rent strålingsbaserede, beregning af afstandskravet bliver nu følgende:
E =    T F = 13.000 W/ m
4

2

Allerede ved en afstand på 6-7 m er strålingsintensiteten nede på ca. 10
2
kW/m (Carlsson 1999) og de p.t. gældende retningslinjer er således i nogen
grad konservative, hvilket de naturligvis også skal være. Der er også ”plads”
til et konvektionsbidrag som kan skyldes flyveild, men som imidlertid er vanskelig at fastlægge (afhænger af vindretning, vindstyrke m.v.).
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Et eksempel (stråling)

Figur 2.4 En brand i en stråtækt bygning som ikke spredte sig til den modstående længe.
Figur 2.4 viser en situation efter en brand i en stråtækt ejendom hvor den
indbyrdes afstand mellem den brændende og den modstående længe var
ca. 9 m. I den situation skete der ingen brandspredning til den modstående
længe. I den aktuelle brand var vindretningen heldig, idet den ikke gik i retning fra den brændende bygning mod den ikke-antændte bygning. Dette eksempel indikerer, at en ren strålingsbaseret brandspredning (uden noget
konvektions-bidrag) er sikret ved de nugældende afstandskrav på 10 m.
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Bilag 3: Flyveild
Flyveild er glødende eller flammende partikler som spredes via luften. Flyveild kan stamme fra et bål eller bygningsbrand i nærheden af et stråtækt hus
og kan således lande på stråtaget. Dette kan under visse omstændigheder
antænde stråtaget. Men en antændelse afhænger i høj grad af eksponeringstiden, dvs. i hvor lang tid efter en glød eller en flammende partikel er
landet på stråtaget er partiklen ”aktiv”.
Størrelsen og intensiteten af den glødende/flammende partikel er endvidere
en afgørende parameter for, hvorvidt en antændelse af stråtaget vil ske. Den
energi som udveksles mellem partiklen og stråtaget, skal således være stor
nok til at afgive den aktiveringsenergi som kræves for det aktuelle stråmateriale.
Ikke kun eksponeringstiden og aktiveringsenergien er afgørende for om en
flammeudbredelse på stråtaget er mulig, men også den overfladetemperatur
som stråtaget har, lige omkring antændelsesstedet, er bestemmende for om
en flammespredning vil ske fra antændelsespunktet. Der kræves således, at
overfladen skal have en minimumstemperatur som benævnes T Smin (C) og
som er den laveste temperatur der muliggør en flammeudbredelse på en
overflade. Sagt med andre ord, så vil et ganske lille antændelsesområde ikke med sikkerhed brede sig, men vil i mange tilfælde gå ud af sig selv. Flyveild kan således lettere antænde et stråtag om sommeren end om vinteren
da stråtagets overflade her er varmere. TSmin er materialeafhængig og styres
i høj grad af den termiske inerti som det aktuelle tækkemateriale har. Derfor
må også den aktuelle tækkerørstype kendes i hvert tilfælde for at kunne vurdere brandrisikoen.
Også fugtindholdet i stråtaget er meget afgørende for, om og hvordan en antændelse kan ske, og om en brandudbredelse overhovedet er mulig. Sidst,
men ikke mindst, er risikoen (og hurtigheden) for antændelse, og en følgende flammespredning, meget afhængig af vindforholdene, herunder såvel
vindretning som hastighed. Dette er bestemmende for ventilationsforholdene
i en tagbrand og kan afgøre om den udvikler sig som en flammebrand eller
en glødebrand. Effekten af vindforhold er igen påvirket af hvor på taget en
glødende partikel rammer, er det på læ- eller luv-siden af taget.
På oversigtsform kan de styrende parametre opsummeres således:
– Størrelse og intensitet af flyveild
– Eksponeringstiden (mellem gløde og strå)
– Aktiveringsenergi
– Stråtagets overfladetemperatur
– Stråtagets termiske inerti (tækkerørstype etc.)
– Fugtindhold
– Vindforhold
– Lokalitet for flyveildens nedslag
Alle disse parametre må inddrages i en analyse af brandrisikoen i forbindelse med flyveild. Nogle af parametrene kan vurderes rent teoretisk, mens det
for andre kan være nødvendigt at udføre forsøg. Man kan starte med at
estimere nogle grænseværdier i form af ”worst case” værdier for hver enkelt
parameter. Men naturligvis værdier som kan forekomme i tagets levetid, og
som sådan er repræsentative værdier for stråtage. Denne tilgang vil ind-
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snævre problemstillingen en del, og vil samtidig give valide resultater, såvel
for de parametre der undersøges teoretisk/analytisk som for de eksperimentelt undersøgte parametre.
De enkelte parametre vurderes yderligere nedenfor, hvor muligt er værdierne kvantificeret, enten ved intervaller eller repræsentative/vurderede enkeltværdier.
Størrelse og intensitet af flyveild: Størrelsen og intensiteten af den glødende/flammende partikel er i sagens natur vanskelig at sætte eksakt værdi
på. På engelsk betegnes flyveild for ”spreading fire”. Men der er tale om luftbårne glødende eller flammende partikler, som kan stamme fra et bål eller
en bygningsbrand i nærheden. Disse er typisk i størrelsen 1-5 mm som glødende partikler og op til ca. 7-10 cm som de største partikler/objekter med
egentlige flammer, som med rimelighed kan være luftbårne. Man kan altid
forestille sig scenarier hvor endnu større flammende objekter er luftbårne
men så er der formentlig tale om en samtidig (sjælden) hændelse, f.eks. en
storm/orkan. Ud fra en ren sandsynlighedsbetragtning (samtidighedsanalyse) frasorteres kombinationen af orkan og en brand eller et bål som
bærer flyveild i retning mod et stråtækt hus. Dette er en ren pragmatisk tilgang og kan ikke umiddelbart valideres via andre referencer. Antages denne
tilgang imidlertid alligevel så er flyveildens størrelse som følger:
SSFG= [0;5] mm dvs. glødende partikler i størrelsen fra 0 til 5 mm
SSFF= [5;100] mm dvs. flammende partikler i størrelsen 5 til 100 mm
Index SFG står for Spreading Fire-Glowing
Index SFF står for Spreading Fire-Flaming
Eksponeringstid: En antændelse af et stråtag afhænger i høj grad af eksponeringstiden, dvs. i hvor lang tid efter en glød eller en flammende partikel
er landet på stråtaget er partiklen ”aktiv”. Også denne værdi kan være særdeles vanskelig at vurdere. Forsøg med glødende og flammende partikler er
udført den 20. januar 2013, og der er fundet at være en forventet stor indflydelse fra hvilken materialetype der gløder eller brænder. En tydelig forskel
blev således observeret mellem varigheden af en glødende partikel af almindelig kontorpapir og en tilsvarende (vægt)mængde af (et cigaretskod).
Der er registreret tider i størrelsen 30 sekunder (papir) og 335 sekunder (cigaretskod) for samme vægt (halvt gram). Glødende træ-partikler kan have
en særdeles lang glødetid i forhold til vægten, nemlig over 500 sekunder
(altså 8-9 minutter) for tilsvarende partikelvægt som de ovenstående. Pap
ligger et sted i den nedre ende og plastbaserede produkter (EPS, PIR, PVC,
PF etc.) typisk med kortere gløde-tider og nogle helt uden gløde-effekt idet
disse går på dråbeform og brænder bort uden glødedannelse. Også t rt
tækker r er afpr vet. Fælles for alle pr verne var at de var akklimatiseret
ved 2 C og
. Endvidere er pr veemnerne testet under samme
konditioner (vindhastighed m/s, temperatur - , C).
Herunder er forsøgsresultaterne vist:
tEXP-G= 335 s (Tobak)
tEXP-G= 30 s (Papir)
tEXP-G= 518 s (Træ)
tEXP-G= 48 s (Pap)
tEXP-G= - s (EPS)
tEXP-G= 41 s (Tækkerør)
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Eksponeringstider for gløder er herefter skønnet til følgende maksimalværdi: tEXP-G= 520 s
For de flammende partikler/objekter er eksponeringstiden også undersøgt
ved småforsøg hvor samme mængde af papir, træ, pap EPS, plastic og
krudt (fra fyrværkeri) er testet. Væsker er ikke medtaget da disse ikke er relevante for flyveild. Der blev i hvert tilfælde afbrændt 10 gram. Strålingsin2
tensiteten blev målt med en strålingsmåler i enheden [W/m ]. Her er resultaterne:
tEXP-F= 98 s (Papir)
tEXP-F= 582 s (Træ)
tEXP-F= 78 s (Pap)
tEXP-F= 50 s (EPS)
tEXP-F= 80 s (Plastic)
tEXP-F= 3 s (Krudt)

2

q´´= 2.826 [W/m ] (antændelse af tækkerør)
2
q´´= 228 [W/m ]
2
q´´= 3.597 [W/m ] (antændelse af tækkerør)
2
q´´= 457 [W/m ] (antændelse af tækkerør)
2
q´´= 354 [W/m ]
2
q´´= 428 [W/m ]

Herunder er vist nogle billeder fra forsøgene udført den 20. januar 2013:

Foto 3.1. Opstilling med tækkerør

Foto 3.2. Strålingsmåler

Foto 3.3. Flammebrand start (papir)

Foto 3.4 Flammebrand med q-måling
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Foto 3.5. Flammebrand

Foto 3.6 Glødebrand (træ)

Aktiveringsenergi: Det aktuelle tækkerør-materiales aktiveringsenergi er en
afgørende parameter for, hvorvidt en antændelse af stråtaget vil ske. Energien som udveksles mellem partiklen (glødende/flammende) og stråtaget,
skal således være stor nok til at afgive den aktiveringsenergi som kræves for
det aktuelle stråmateriale. Aktiveringsenergien er dog meget afhængig af
rørtype (art) samt af formen. Aktiveringsenergien er bestemt af forgasningsvarmen dvs. den energimængde som skal til at forgasse det aktuelle stråmateriale pr. vægtenhed. Forgasningsvarmen symboliseres ofte ved Δ g
[MJ/kg]. For typisk anvendte tækkematerialer er forgasningsvarmen fundet til
at ligge i området Δ g = 5-15 [MJ/kg]. Jo større forgasningsvarme, og dermed aktiveringsenergi, desto sværere sker en antændelse. Derfor vælges
konservativt en lav værdi af forgasningsvarme. Følgende værdi vælges:
Δ g = 5 [MJ/kg].
Stråtagets overfladetemperatur: Overfladetemperatur som stråtaget har,
lige omkring antændelsesstedet, er bestemmende for om en flammespredning vil ske fra antændelsespunktet. Der kræves således, at overfladen skal
have en minimumstemperatur som benævnes T Smin (C) og som er den laveste temperatur der muliggør en flammeudbredelse på en overflade. Sagt
med andre ord, så vil et ganske lille antændelsesområde ikke med sikkerhed
brede sig, men vil i mange tilfælde gå ud af sig selv. Flyveild kan således lettere antænde et stråtag om sommeren end om vinteren da stråtagets overflade her er varmere. Der vælges en parameter-værdi repræsentativ for
sommertemperaturer idet dette er konservativt. Følgende overfladetemperatur vælges: TS 3 C
Stråtagets termiske inerti: TSmin er materialeafhængig og styres i høj grad
af den termiske inerti som det aktuelle tækkerør har. Derfor må også det aktuelle tækkerør kendes i hvert tilfælde for at kunne vurdere brandrisikoen.
Den termiske inerti er defineret ved kρc det vil sige produktet af stråmaterialets varmeledningsevne, densitet og specifik varmekapacitet. Det er fundet i
litteraturen, tabelopslag m.v. at den termiske inerti for forskellige typer tæk2 2
kerør m.v. ligger i følgende områder TIkρc= 0,3–0,8 [kW/m K] og med de laveste værdier for de mest porøse typer tækkemateriale. Jo højere termisk
inerti desto længere tid tager en antændelse. Derfor vælges en værdi kon2 2
servativt til følgende værdi: TIkρc= 0,3 [kW/m K]
Fugtindhold: Fugtindholdet i stråtaget er vigtig for, om og hvordan en antændelse kan ske, og om en brandudbredelse overhovedet er mulig. Meget
fugtige rørmateriale vil naturligvis hæmme en antændelse og en følgende

23

Notat

flammespredning. Der regnes konservativt med tørt tagmateriale med et
fugtindhold under 2 vægt%. CMOIST < 2 %
Vindforhold: Risikoen (og hurtigheden) for antændelse, og en følgende
flammespredning, afhænger også af vindforholdene, herunder såvel vindretning som hastighed. Dette er bestemmende for ventilationsforholdene i en
tagbrand og kan afgøre om den udvikler sig som en flammebrand eller en
glødebrand. Antændelse kræver en relativ lille vindhastighed og omvendt vil
flammespredningen ske hurtigst som følge af en stor vindhastighed. Vindhastigheder i Danmark ligger oftest i størrelsen v=[1-10] m/s. Der vælges her
en relativ lav vindhastighed, særligt begrundet i en konservativ betragtning
omkring antændelse. Den valgte værdi for vindhastighed er følgende:
v= 2 m/s
Lokalitet for flyveildens nedslag:
Effekten af vindforhold er igen påvirket af hvor på taget en glødende partikel
rammer, er det på læ- eller luv-siden af taget. Denne parameter minder meget om parameter for vindforhold og parameteren undlades her som en
selvstændig parameter, idet der henvises til vindhastighed m.v. beskrevet
under parameteren for vindforhold.
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Bilag 4 Tyske brandforsøg med stråtag
Tyskland har på Fachhochschule Lübeck udført forsøg med 3 forskellige opbygninger af stråtag, for særligt at afdække ventilationsforhold pga. afstanden mellem tækkerør og en underliggende lukket konstruktion (Lübeck
2006). Se billeder herunder fra forsøgsopstillingen.

Figur 4.1. Forsøgsopstilling med 3 testfelter med forskellig opbygning af
stråtag (Lübeck 2006)

Figur 4.2. Tværsnit af de 3 testfelter med opbygning af stråtage (Lübeck
2006)

Figur 4.3. De 3 testfelter brænder med forskellig styrke afhængig af ventilationsforholdene. Venstre billede viser branden efter ca. 2 minutter og der ses
tydeligt kraftigere ild i det højre testfelt, som har størst adgang til ilt fra bag-
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siden. Det venstre felt brænder kun moderat og overgår på et tidspunkt til en
glødebrand (Lübeck 2006).
Stråtagets antændelsestemperatur var for L beck-fors get ca.
C. Antændelsestider for forskellige strålingsintensiteter blev i (Lübeck 2006)
fundet til følgende:
2

15:24 minutter for strålingsintensitet 11,4 kW/m
2
10:18 minutter for strålingsintensitet 15,4 kW/m
2
6:18 minutter for strålingsintensitet 22,1 kW/m
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Bilag 5 Demonstrationsforsøg
Der er overværet et demonstrations-brandforsøg, udført hos Falck i Gilleleje,
lørdag den 28. april 2012. Her blev et stråtækt tagudsnit antændt. Se fotos
nedenfor. Bagsiden af taget var brandsikret med en såkaldt glasfiber-dug.
Nedenstående fotos viser henholdsvis antændelsen, den spirende brand,
brandudbredelsen på tagfladens overside samt slukning. Der skete ikke
gennembrænding mod ”tagrummet” i demonstrations-forsøget.

Figur 5.1. Antændelse af stråtaget i demonstrationsforsøg

Figur 5.2. Den spirende brand kort efter antændelsen. Til højre ses branddugen.
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Figur 5.3. Brandudbredelse på tagets overside. Udviklede sig til en glødebrand

Figur 5.4. Slukning af branden
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Figur 5.5. Efter slukning. Til højre ses et stråtækt tag, men med en
gipsplade som brandsikring mod tagrummet i stedet for den i
demonstrationsforsøget anvendte glasfiber-dug.
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