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Indledning
Denne rapport og beskrevne brandforsøg er udarbejdet som en del af et videnkupon projekt mellem
virksomheden Finn Guld og DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Projektet er støttet af rådet for
Teknologi og Innovation (nu InnovationsFonden).

Formål
Denne rapport omhandler brandsikkerhed ved anvendelse af stråtage, som tagdækning på bygninger
opført i overensstemmelse med bygningsreglementets brandkrav. Metoden er afgrænset til brug for
fritliggende bygninger, som enfamiliehuse, sommerhuse, campinghytter og dertilhørende småbygninger.
I dag brandsikres langt hovedparten af alle bygninger med stråtag efter det eksempel, der er beskrevet i
Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, udgivet af Energistyrelsen 2012. Eksemplet heri vil for
traditionelt byggeri imødekomme funktionskrav til brandsikring anvist i gældende bygningsreglement.
Denne rapport vil præsentere forslag til, hvorledes samme brandsikkerhedsniveau kan opnås ved at
brandsikre efter anden metode, samt beskrive, hvorledes effektiviteten af de beskrevne brandsikringstiltag
er dokumenteret.
Dokumentation af denne nye metode baseres på resultater af brandforsøg. Se beskrivelse af brandforsøg,
resultater af indledende brandforsøg samt acceptkriterier i afsnit 4, ”Dokumentation af brandsikring efter
ny metode”.
Rapporten indeholder følgende:
1. Bygningsreglements brandkrav.
2. Brandsikring af bygninger med stråtage, brandsikret efter Eksempelsamling om brandsikring af
byggeri.
3. Brandsikring af bygninger med stråtage, brandsikret efter ny metode.
4. Dokumentation af brandsikring efter ny metode.
5. Konklusioner på baggrund af brandforsøg
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Hovedkonklusion
Denne rapport dokumenterer, at det er muligt at opføre en bygning med stråtag i en afstand til skel på 5
meter, og stadig imødekomme samme brandsikkerhedsniveau, som hvis brandsikringen af bygningen
havde fulgt de eksempler til imødekommelse af bygningsreglementets funktionsbaserede brandkrav, der er
beskrevet i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, udgivet af Energistyrelsen 2012.
Opførelsen af en bygning i en afstand til skel på 5 meter kræver, at stråtaget tækkes direkte, uden
bagvedliggende hulrum, på en bygningsdel klasse EI 30 [BD-bygningsdel 30].
Stråtaget skal være udført af de tagrør der traditionelt anvendes til stråtage i Danmark, og være tækket og
fastgjort til den underliggende bygningsdel under anvendelse af rustfri stål og have tykkelse på mindst 25
cm. Tagdækning af ålegræs, halm, tang o. lign. er ikke indeholdt i denne metode.
Det accepteres, at tagene tækkes med de udhæng ved tagfod og gavl der traditionelt anvendes i Danmark.
Det accepteres endvidere, at der på tagets rygning anvendes en mønning af strå. Det forudsættes dog, at
der ikke er hulrum under mønningen og at den underliggende bygningsdel klasse EI 30 [BD-bygningsdel 30]
føres helt op i kippen.
Den underliggende bygningsdel klasse EI 30 [BD-bygningsdel 30] skal mindst være udført af materiale klasse
D-s2,d2 [klasse B materiale]. Dette gælder samtlige materialelag, som måtte indgå i konstruktionen.
Brandforsøgene i denne rapport viser, at også stråtage der er monteret på lægter og brandsikret med en
særlig dug, kan reducere brandbarheden af et stråtag, se brandforsøg 2 i rapporten. Hvis en leverandør af
brandsikringssystemer til stråtage ønsker at udvikle løsninger, der bidrager med en tilsvarende
brandsikring, som hvis stråtaget var monteret direkte på en bygningsdel klasse EI 30 [BD-bygningsdel 30],
skal systemets egenskaber dokumenteres og beskrives som en systemløsning. Dette er ikke indeholdt i
denne rapport.
Ved vurdering/test af andre brandsikringssystemer til stråtage, herunder anvendelse af en særlig dug, der
bidrager med en tilsvarende brandsikring som ved montering af stråtag direkte på en bygningsdel klasse EI
30 [BD-bygningsdel 30] anbefaler DBI, at forhold omkring røg- og varmetransport gennem stråtaget og på
tværs/lang af ventileret hulrum vurderes. Dette med udgangspunkt i, at røg- og varmeopbygning i et lukket
hulrum eller rum ikke må medføre svigt i bygningens brandsikring i forhold til opfyldeles af funktionskrav i
gældende bygningsreglement. Udførte brandforsøg kan i den forbindelse ikke benyttes til at vurdere røgog varmeopbygning i et bagvedliggende hulrum eller rum. Ved montering af stråtag direkte på en
bygningsdel klasse EI 30 [BD-bygningsdel 30] viser udførte forsøg, at der ikke er
varmeopbygning/varmetransport til bagside eller risiko for røg- og varmeopbygning i konstruktionen, da
denne metode er udført ikke-ventileret.

Bygningsreglementets brandkrav
Bygninger i Danmark skal brandsikres i overensstemmelse med Bygningsreglement 2010.
I relation til bygninger med stråtage har følgende kapitler særlig relevans:
5.5.2 Brand- og røgspredning i den bygning, hvor branden opstår eller til bygninger på samme grund:
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Stk. 1:
Udvendige overflader og tagdækninger skal udføres på en sådan måde, at de ikke giver et væsentligt bidrag
til brandspredning.
5.5.3 Brandspredning til bygninger på anden grund:
Stk. 1:
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.

Brandsikring af bygninger med stråtage, brandsikret efter eksemplet i
Eksempelsamling om brandsikring af byggeri
Med udgangspunkt i brandsikring af bygninger, der kan henføres til eksempelsamlingens kapitel 7:
Enfamiliehuse, helt eller delvist, sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter, samt
dertil hørende småbygninger, imødekommes bygningsreglements brandsikkerhedsniveau som følgende:
Ordlyd i BR 10:
5.5.2 Brand- og røgspredning i den bygning, hvor branden opstår eller til bygninger på samme grund:
Stk. 1:
Udvendige overflader og tagdækninger skal udføres på en sådan måde, at de ikke giver et væsentligt bidrag
til brandspredning.
Ordlyd i Eksempelsamlingen (afsnit 7.8.1):
Mod stråtag bør vægge og loftkonstruktioner omkring beboelsesrum udføres mindst som bygningsdel
klasse REI 30 [BD-bygningsdel 30].
Ordlyd i BR 10
5.5.3 Brandspredning til bygninger på anden grund:
Stk. 1:
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.
Ordlyd i Eksempelsamlingen (afsnit 7.9):
Tagdækninger
Tagdækninger bør udføres som tagdækning klasse BROOF (t2) [klasse T tagdækning]. Karnapper, udestuer og
lignende mindre bygningsdele kan dog udføres med transparente tagelementer klasse E-d2. Et transparent
tagelement kan f.eks. være et ovenlys.
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.
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På fritliggende enfamiliehuse kan der anvendes stråtag, selv om der ikke er en bygningsdel klasse EI 30 [BDbygningsdel 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.
Afstand mellem to bygninger, der ikke har tagdækning klasse BROOF (t2) [klasse T tagdækning]), bør
tilsvarende mindst være 20,0 meter.
Ved brug af stråtag på bygninger, der kan henføres til anvendelseskategori 4 og hvor gulv i øverste etage er
højst 5,1 meter over terræn (rækkehusbebyggelse i 2 etager) anviser Eksempelsamlingen følgende
supplerende brandsikring.
Ordlyd i Eksempelsamlingen (afsnit 5.2.2):
Stråtag kan dog normalt anvendes på en bygning, der kan henføres til anvendelseskategori 4 og hvor gulv i
øverste etage er højst 5,1 m over terræn, såfremt stråtaget brandsikres som beskrevet nedenfor, og alle
lodrette boligskel udføres som mindst bygningsdel klasse EI 60 [BD-bygningsdel 60] og føres op i tæt
forbindelse med den nedenfor beskrevne bygningsdel klasse EI 30 [BD-bygningsdel 30].
Umiddelbart under et stråtag bør der 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 A2-s1,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.
Ovenlys kan også medføre en risiko for brandspredning. Anvendes der ovenlys af materialer, som ikke
mindst er materiale klasse A2-s1,d0 [ubrændbart materiale], er det derfor relevant at vurdere placeringen
og omfanget af ovenlysene.

Brandsikring af bygninger med stråtage, brandsikret efter ny metode
Som ny metode til at imødekomme bygningsreglements krav til brandsikring (brandsikkerhedsniveau),
foreslås følgende:
•

Afstandskrav for stråtækte bygninger til skel, der i eksempelsamlingen anvendes til at
imødekomme bygningsreglements kapitel 5.5.3 stk. 1, reduceres til 5 meter mod, at
tagkonstruktionen og tagtækningen med strå designes således, at konsekvensen af brandspredning
fra nabobygning til det stråtækte tag reduceres og således, at der ikke er risiko for brandspredning
til bygninger på anden grund.
Denne tilgang vurderes at være sammenlignelig med Eksempelsamlingens retningslinjer for
sammenbyggende enfamiliehuse (afsnit 5.2.2), hvor der anvises løsningsforslag uden
sikkerhedsafstand mellem bygninger/boliger.
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Det skal bemærkes, at eksemplerne i Eksempelsamlingen for fritliggende enfamiliehuse ikke tager
højde for tiltag til at reducere stråtagets brandbarhed.
•

Den nye metode fastholder eksempelsamlingens eksempel til imødekommelse af
bygningsreglementets kapitel 5.5.2 stk. 1. Det betyder, at mod stråtag bør vægge og
loftkonstruktioner omkring beboelsesrum udføres mindst som bygningsdel klasse REI 30 [BDbygningsdel 30].

Dokumentation af brandsikring efter ny metode
Som dokumentation for den nye metode, skal der redegøres for, at den nye metode på tilfredsstillende vis
kan imødekomme bygningsreglementets kapitel 5.5.3 Brandspredning til bygninger på anden grund:
Stk. 1:
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.
For bygninger med stråtage skal risikoen for brandspredning til bygninger på anden grund vurderes ud fra
to forhold:
a) Brandspredning fra bygning med stråtag til bygning på anden grund.
b) Brandspredning fra bygning på anden grund til bygning med stråtag.

Ad. a) Brandspredning fra bygningen med stråtag til bygning på anden grund.
I tidligere tider var erfaringen, at hvis et stråtag brænder vil branden kunne sprede sig til andre bygninger,
som fx bygninger på anden grund, ved flyveild. Flyveild opstår som følge af, at brændende strå eller
lignende bliver båret væk med vinden med ”hjælp fra” brandens opdrift.
Ved bygninger med stråtage, der er tækket efter moderne tækkemetoder, og brandsikret efter
principperne i Brandteknik Information 29, Brandsikring af stråtage, udgivet af DBI 1996 eller tilsvarende,
ses at risikoen for brandspredning til bygning på anden grund ikke er større end for bygninger med andre
typer af tagdækning.
Med risikoen for brandspredning forstås her brandudbredelse på et brandsikret stråtag og herfra mulighed
for brandspredning via fx flyveild og stråling.
For forhold vedrøgende brandsikring af stråtage henvises til følgende notater:
•
•

Brandforhold ved stråtage, Undersøgelse af dokumentation af krav for afstand til skel m.m., SBI,
Lars Schiøtt Sørensen, 17. maj 2013
Brandsikring af stråtage, Moderne stråtage er i dag langt mere brandsikre end gamle stråtage, DBI,
Anders Bach Vestergaard, 12. juni 2013
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Billede 01: Tidligere brandforsøg med moderne tækket og brandsikret stråtag, hvor stråene er fastgjort til
underlaget med metaltråd. Ved et antændt stråtag, der påvirkes med en luftstrøm på 4 m/sek. ses, ikkeflyvende materialer, der vil kunne forårsage brandspredning ved flyveild.

Billede 02 viser billedeserie fra brandforsøg med moderne tækket og brandsikret stråtag. Ved dette
brandforsøg ses ikke flyvende materialer, der vil kunne forårsage brandspredning ved flyveild.
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Ad. b) Brandspredning fra bygning på anden grund til bygning med stråtag.
Det er relevant at forholde sig til risikoen for brandspredning fra bygninger på anden grund til bygningen
med stråtag, for at sikre, at funktionskrav i Bygningsreglement 2010 er opfyldt.
Tidligere brandforsøg har primært forholdt sig til et allerede antændt stråtag og ikke selve antændelsen af
stråtaget – fx via/ved brandspredning fra anden bygning. Brandspredning fra bygning på anden grund til
bygning med stråtag kan ske ved varmestråling, konvektion og ved flyveild.
Hvis sikkerhedsafstanden fra et stråtag til skel bestemmes til 5 meter, vil afstanden til bygning på anden
grund være mindst 7,5 meter (såfremt der ikke er gjort særlige tiltag for nedsættelse af afstandskrav), hvis
bygningen på anden grund er placeret efter de eksempler til imødekommelse af bygningsreglementets
brandkrav, der er beskrevet i Eksempelsamlingen.
For risikoen for brandspredning, som følge af varmestråling og konvektion, viser undersøgelserne i
rapporten ”Brandforhold ved stråtage, Undersøgelse af dokumentation af krav for afstand til skel m.m.”,
SBI, Lars Schiøtt Sørensen, 17. maj 2013, at der ikke er en forøget risiko for brandspredning ved moderne
brandsikrede stråtage, hvis der holdes en sikkerhedsafstand fra bygning med stråtag til skel på 5 meter.
For brandspredning fra bygning på anden grund til bygning med stråtag, vil der være risiko for
brandspredning som følge af flyveild, da stråtaget er mere brandbart end typiske brandklassificerede
tagdækninger som tagpap, tegltag og betontegltagsten. Disse tagdækninger kan anvendes uden
sikkerhedsafstand til skel.
Sandsynligheden for brandspredning via flyveild til et stråtag fra brand i bygning på anden grund, vil være:
•
•

Hvis der opstår en brand på anden grund i et ikke-brandsikret stråtag
Hvis brændende materiale fra den brændende bygning på anden grund, spreder sig til det
stråtækte hus som flyveild.

I begge ovenstående tilfælde vil sandsynligheden for antændelse hænge sammen med afstande mellem
bygningerne (afstandskrav). Det vurderes ikke som muligt at kvantificere den aktuelle sandsynlighed, om
end der ved en sikkerhedsafstand til skel på 5 meter vurderes at være lav sandsynlighed for brandspredning
fra bygning på anden grund.
Grundlag og forudsætninger for ny metode
Bygningsreglementets kapitel 5.5.3 stk. 1 er et funktionskrav til brandsikring. Funktionskravet kan anses
som opfyldt, såfremt tilstrækkelig lav risiko (et acceptabelt sikkerhedsniveau) kan dokumenteres.
Risiko (sikkerhedsniveau) kan opstilles som summen af sandsynlighed X konsekvens.
I relation til anvendelse af stråtage og risiko i forbindelse med kapitel 5.5.3 stk. 1 er det DBI’s vurdering, at
sandsynlighed kan relateres til afstandskrav og konsekvens kan relateres til brandens udbredelse og
spredning ved brand i et stråtækket tag/bygning.
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Ved anvendelse af eksemplet i Eksempelsamlingen for fritliggende enfamliehuse er risikoen
(sikkerhedsniveauet) baseret på lav sandsynlighed (10 meters afstandskrav) og stor konsekvens (ingen krav
til brandsikring vedr. brandspredning til bygninger på anden grund – dog stilles krav om bygningsdel klasse
REI 30 omkring beboelsesrum).
Ved ny metode er udgangspunktet som minimum at dokumentere samme risiko (sikkerhedsniveau) som
eksemplet i Eksempelsamlingen for fritliggende enfamiliehuse mv. Risikoen ved ny metode vil tage
udgangspunkt i højere sandsynlighed (5 meters afstandskrav), men mindre konsekvens, således at summen
som minimum fastholdes.
Konsekvensen af en brand i et brandsikret stråtag efter ny metode undersøges ved brandforsøg, hvor
udsnit af brandsikrede stråtage antændes og efterfølgende evalueres.
Til brandforsøgene anvendes tagmodeller der opbygges, så det svarer til den faktiske anvendelse så meget
som det er muligt.
Tagmodellerne brandpåvirkes med udgangspunkt i DS/EN 13501-5 Brandteknisk klassifikation af byggevarer
og bygningsdele. Del 5: Klassifikation ud fra resultater opnået ved prøvning for udvendig brandpåvirkning af
tage, gældende for tagdækninger klassificeret BROOF (t2).
•
•
•

Tagmodellerne brandpåvirkes med en brand af størrelse som beskrevet i DS/EN 13501-5
Tagmodellerne brandpåvirkes i 15 minutter, hvorefter branden slukkes og skaderne evalueres
Tagmodellerne påvirkes under brandforsøgene med en luftstrøm på 4 m/s (vinkelret – 1 m fra
brandkilde).

Ved tidligere udførte brandforsøg er antændelsen af stråtag typisk sket i tagskæg ved isætning af
”brændende halmtotter” eller lignende. I disse brandforsøg benyttes brandkilde som ved ”normal”
klassifikationsprøvning af tagbelægning. Her anvendes en opstilling af træpinde på i alt 40 gram, som
antændes med en bundselsbrænder. Denne brandkilde vurderes at være væsentlig større end brandkilde
anvendt ved tidligere ad-hoc afbrændinger af stråtage.
Forsøgsopstilling
Projektet ser på to forskellige modeller af tagopbygninger, hvor der for hver type af tagopbygning
undersøges for to konstruktionsopbygninger (i alt 4 brandforsøg).
•
•

Ventileret stråtag (2 brandforsøg)
Ikke-ventileret stråtag (2 brandforsøg)

Alle modeller opbygges som et udsnit af en tagflade, hvor modellen afgrænses langs siderne med plader for
at illudere dette.
Antændelse af brandkilde (40 gram træpinde) sker væk fra tagopbygningen, hvorefter brandkilden flyttes til
stråtaget efter fuld antændelse.
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Fælles for alle modeller:
•
•
•
•
•

Størrelse 122cm x 244cm
Taget tækkes med tækkestrå af traditionel type
Taget tækkes med rustfri tråd, der bindes omkring stålstang. Der anvendes tækkeskruer.
Stråtaget tækkes med en tykkelse på minimum 25 cm
På bagside af tagmodel (4 stk.) og mellem tækkestrå og underlag (4 stk.) var monteret 8
termoelementer. Termoelementerne var placeret i modellernes 3-dels punkter (både lodret og
vandret).

Brandforsøg 1:
Ventileret stråtag uden brandsikring tækket på forskalling med 38x75 mm taglægter.

Billede 03. Billede viser tagmodel 1. Stråtag uden brandsikring, tækket med rustfri tråd. Billedet viser
modellen og placering af vindmaskine.
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Brandforsøg 2:
Ventileret stråtag opbygget således, at den modsvarer den typiske måde at opbygge et moderne
brandsikret stråtag. Denne model er opbygget svarende til eksemplet i Eksempelsamlingen vedr.
rækkehusbebyggelse (afsnit 5.2.2), suppleret med en dug af typen Sepatec.
•
•
•
•
•

Krydsforskalling med 38x75 mm taglægter. Nederste lag taglægter modsvarer et hulrum i
konstruktionen, mens det øverste lag taglægter anvendes som et traditionelt lægtelag.
Oven på lægterne udlægges en dug af typen Sepatec.
Oven på lægterne og oven på dugen, udlægges i modellens første 60 cm ét lag 45 mm stenuld i
pladeform.
Modellen afsluttes med konstruktion som EI 30 bygningsdel af materiale mindst D-s2,d2. Ved
brandforsøg benyttes to lag 18 mm krydsfiner.
Øverst i modellen indsnævres luftadgangen i toppen til en luftspalte på højst 30 mm.

Billede 04. Billedet viser tagmodel 2. På billedet ses de 2 lag krydsfiner, der er tagkonstruktionens nederste
lag, samt dug af typen Sepatec. Mellem dugen og krydsfineren er lægter, hvortil stråene er fastgjort.
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Brandforsøg 3:
Ikke-ventileret stråtag, hvor stråtaget tækkes direkte oven på underlag som EI 30 bygningsdel af materiale
mindst D-s2,d2. Ved brandforsøg benyttes to lag 18 mm krydsfiner uden hulrum mellem stråene og
pladelagene.
Billede 05. Billedet viser tagmodel 3. Billedet
er taget umiddelbart efter taget er antændt
med brandkilde af 40 g træpinde.

Brandforsøg 4:
Ikke-ventileret stråtag, hvor stråtaget tækkes direkte oven på underlag som EI 30 bygningsdel med
overflade som beklædning klasse K1 10 B-s1,d0. Øvrig konstruktion af materiale mindst D-s2,d2. Ved
brandforsøg benyttes 1 lag 13 mm gipsplade eller tilsvarende (mod strå) og 1 lag 18 mm krydsfiner uden
hulrum mellem stråene og pladelagene.

Side 13

Billede 06. Billedet viser tagmodel 4. Billedet
er taget umiddelbart efter taget er antændt
med brandkilde af 40 g træpinde. På billedet
ses endvidere den vindmaskine, der blev
benyttet til at påtrykke tagmodellen et
vindtryk på 4 m/s.

Beskrivelse af forsøgsrækken
Brandforsøgene benyttes som grundlag for at evaluere, hvad der sker, efter et stråtag er antændt.
Brandforsøgene undersøger brandspredningen i taget, fra det tidspunkt hvor taget eksponeres med en
tændkilde, og i tiden indtil 15 minutter efter antændelsen, hvor brandforsøget afsluttes og branden i
stråtaget slukkes.
Der er i alt udført 4 brandforsøg (omtales i rapporten som endelige brandforsøg) samt 2 indledende
brandforsøg i mindre skala. Alle brandforsøg er udført med vindpåvirkning, som vist og beskrevet i afsnit
med resultater af indledende brandforsøg.
Det er udelukkende resultater af de 4 endelige brandforsøg, som er anvendt ved opstilling af anbefalinger
til brandsikring.
Beskrivelse af acceptkriterier for forsøgene
Formålet med brandforsøgene er at undersøge konsekvensen ved brand i et moderne brandsikret stråtag.
Acceptkriterier:
•
•
•

Hvor stråtaget antændes, må der kun lokalt opstå dybe brandskader i stråtaget.
Efter 15 minutters brand må der kun være overfladiske brandskader i hele tagmodellen.
Branden i stråtaget må ikke have spredt sig ind gennem tagkonstruktionen og medført væsentligt
beskadigelse af pladelag(ene), med risiko for efterfølgende brandspredning ind gennem
pladelagene.

Brandforsøg 1 benyttes som reference for et normalt stråtag, hvor der efter Eksempelsamlingen anvises en
sikkerhedsafstand (afstandskrav) på 10 meter. Konsekvensen (brandspredning i taget) ved brandforsøg 2, 3
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og 4 skal være væsentlig anderledes end brandforsøg 1, såfremt en sikkerhedsafstand på 5 meter kan
imødekommes for den pågældende tagopbygning.

Resultater af indledende brandforsøg
Indledningsvist er der foretaget 2 brandforsøg, der ligner de endelige brandforsøg, dog i mindre skala. De
indledende brandforsøg har haft til formål at fastlægge endelig forsøgsrække, som beskrevet i dette notat.
De indledende brandforsøg havde følgende forsøgsbetingelser:
-

2 tagopbygninger (brandforsøg), hvor eneste forskel var brug af henholdsvis elefantgræs og brug af
tækkestrå af traditionel type
Størrelse 122cmx122cm
Taget tækkes med rustfri tråd, der bindes omkring stålstand. Der anvendes tækkeskruer
Stråtaget tækkes med en tykkelse på 20 cm
Brandkilde er 40 g træpinde
Brandforsøg var udført med vindpåvirkning (4 m/s)
Brandforløb på 15 minutter
Kun visuelle observationer (ingen temperaturmålinger)
Taget er tækket uden hulrum (ikke-ventileret konstruktion) på underlag af 18 mm krydsfinerplade.

Billede nr. 07 viser tagmodel, anvendt i indledende brandforsøg.
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Billede nr. 05 viser vindmaskine anvendt ved brandforsøgene. En meter fra vindmaskinen fastholdes en
luftstrøm på 4 m/s.

Billede nr. 08 viser tagmodellen, umiddelbart efter brandforsøgets start.
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Billede nr. 09 viser tagmodellen, 4 minutter inde i brandforsøget. Branden spreder sig hen over tagfladen i
stråtagets øverste lag.

Billede nr. 10 viser tagmodellen 10 minutter inde i brandforsøget. Lokalt hvor stråtaget er antændt, og hvor
vindmaskinen har sin maksimale vindbelastning, ses at strået brænder væk og efterlader dybe skader.
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Billede nr. 11 viser tagmodellen 15 minutter inde i brandforsøget. Branden i tagfladens øverste lag har
spredt sig til hele tagmodellen.

Billede nr. 12 viser tagmodeller efter branden er slukket 15 minutter inde i brandforsøgene. Der ses dybe
brandskader, hvor stråtaget er antændt. Branden har spredt sig i hele tagmodellernes overflade.
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Ud fra indledende brandforsøg stod det klart, at tagmodellens størrelse var af stor betydning. Tagmodel i
indledende brandforsøg blev vurderet at være for lille. Tilsvarende kunne tækkemetode og tykkelse af
stråtag anses at have indflydelse. Ved indledende brandforsøg kunne konsekvensen af brand i et ikkebrandsikret stråtag ikke afdækkes og der blev heller ikke foretaget temperaturmålinger under selve
brandforsøget. Vindpåvirkning af tagmodeller blev vurderet som anvendelig og repræsentativ.
Bagvedliggende konstruktion (under stråene) og brug af pladelag og deres materialebrandtekniske
egenskaber skulle afdækkes ved endelige brandforsøg.

Resultater af endelige brandforsøg
De endelige brandforsøg omfatter fire forskellige tagmodeller. Disse tagmodeller adskiller sig fra de
tagmodeller, der blev anvendt ved de indledende brandforsøg, ved at omfatte et stråtag uden brandsikring
(tagmodel 1) og ved at omfatte et tag opbygget med et hulrum mellem stråtag og underliggende
konstruktion (tagmodel 2). Tagmodellerne i de endelige brandforsøg er væsentlig større end de
tagmodeller, der blev anvendt i de indledende brandforsøg, og tagmodellerne var monteret med
termoelementer til temperaturmåling. Tilsvarende er underliggende konstruktion/pladelag udført som
bygningsdel klasse EI 30 [BD-bygningsdel 30], hvilket ikke var tilfældet ved indledende brandforsøg.
I model 1 var der monteret 4 termoelementer på de lægter, hvortil stråtaget var fastgjort.
I model 2, 3, og 4 var der monteret 4 termoelementer mellem stråtag og underlag af plader, således at det
var muligt at monitorere en eventuel temperaturstigning mellem stråtag og pladeunderlag. Herudover blev
benyttet 4 termoelementer på undersiden af pladerne (bagside af tagmodel). Termoelementerne på
undersiden af pladerne var monteret for at registrere en eventuel temperaturstigning gennem pladelagene.

Observationer under endelige brandforsøg
De 4 brandforsøg viser tendens til samme brandforløb:
Efter start-brandkilde er placeret på tagmodellen, øges flammerne fra startbranden. Vinden fra
vindmaskinen får flammerne til at lægge sig ned, og antænde de områder af taget, der berøres af
flammerne. I tiden fra startbranden placeres på tagmodellen, til forsøget afsluttes efter 15. min. spreder
branden sig i et mønster, hvor området under testbranden bliver større, mens området over dette område
antændes i overfladen.
Efter ca. 9 min spreder branden sig neden for det område, hvor startbranden blev placeret, da varmen
antænder stråtagets overflade.
Ved tagmodel med ventileret stråtag uden underliggende pladelag (tagmodel 1) ses en væsentlig varme- og
røgtransport gennem stråtaget til bagside af konstruktion. Ved tagmodel 2 (ventileret stråtag) er varme- og
røgtransport gennem konstruktionen afskærmet via afsluttende pladelag. Hvordan røg- og varmetransport
foregår i tagets hulrum for tagmodel 2 kunne ikke entydigt afdækkes.
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Billede nr. 13 viser tagmodel 03, umiddelbart efter testbålet er placeret på tagmodellen.

Billede nr. 14 viser tagmodel 03, 1 min. efter testbålet er placeret på tagmodellen. Det ses at vinden fra
vindmaskinen lægger flammen fra testbålet ned på tagfladen. Flammerne opvarmer tagfladen og antænder
overfladen, men branden spreder sig ikke uden for det område, der berøres af flammerne.
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Billede nr. 15 viser tagmodel 03, 2 min. efter at testbålet er placeret på tagmodellen. Testbålet brænder ud,
efter at have antændt stråtaget herunder. De områder af stråtaget, der er antændt af testbålets flammer,
brænder i overfladen.

Billede nr. 16 viser tagmodel 3, 6 min. efter testbålet er placeret på tagmodellen. Det brændende område,
hvor testbålet har været placeret vokser i forhold til det tidspunkt, hvor testbålet blev placeret på
tagmodellen. Over det brændende område brænder stråtaget i overfladen.
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Billede nr. 17 viser tagmodel 3, 9 min. efter testbålet er placeret på tagmodellen. Branden udvikler sig
videre i samme mønster som efter 6 min.

Billede nr. 18 viser tagmodel 3, 10 minutter efter at testbålet er placeret på tagmodellen. Varmen fra
branden har opvarmet tagfladen neden for det område, hvor testbålet var placeret, og stråtagets overflade
antændes.
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Billede nr. 19 viser tagmodel 3, 14:30 minutter/sekunder efter at testbålet er placeret på tagmodellen.

Billede nr. 20 viser tagmodel 3. 15 minutter efter at testbålet er placeret på tagmodellen afbrydes forsøget.
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Evaluering af skader på tagmodellerne
Under brandforsøgene kunne observeres et ens brandmønster på overfladen for alle 4 brandforsøg, med
en brand der breder sig fra hvor testbålet var placeret. Efter at testbålet var brændt ud, blev dette
brændende område større og større. Flammerne fra dette brændende område antændte stråtaget over
branden. Et stykke inde i brandforløbet blev også området under start-brandkilden antændt af varmen fra
flammerne eller ved varmetransport i stråtagets øverste lag og deraf en kontinuerlig opvarmning, som
resulterer i en antændelse af overfladen ved tilstrækkelig høj varme (afgasning fra stråene).
Ved evaluering af skaderne efter forsøgene ses en tydelig indbrænding i stråtagets i området, hvor
startbranden blev placeret og hvor centrum for vindpåvirkning var påtrykt. Ved 15 minutters brandforløb er
der sket en lokal indbrænding svarende til dybde/tykkelse af stråene (25 cm) og der ses en
overfladepåvirkning af bagvedliggende konstruktion/pladelag (graden er forskellig fra tagmodel til
tagmodel). Der er tilsvarende sket en indbrænding fra centrum af startbrand og sideværds mod
tagmodellens sider. Område med dybe indbrændinger i stråene er cirkulære med en diameter på ca. 50 cm.
Centrum er placering af startbrand, som også er centrum for vindpåvirkning (benytter også cirkulært
tværsnit).
De fire brandforsøg viser forskellige dybder af indbrænding, hvor brandforsøget med ikke brandsikret
stråtag (brandforsøg 1) viste, at der var en indebrænding gennem stråtaget til bagsiden. Denne
gennembrænding kunne dog først registreres umiddelbart ved afslutning af forsøget. Igennem forsøget var
dog en kontinuerlig og væsentlig varme- og røgtransport gennem tagmodellen.
For de øvrige brandforsøg ses ingen indebrændinger til underlaget af plader, der kan forårsage en
antændelse af underlaget.
Uden for de områder af tagmodellerne, hvor der er sket en indbrænding i taget (stråene), ses kun skader i
tagets overflade.
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Brandforsøg 1

Billede nr. 21 viser skader på tagmodel 1 efter
brandforsøget. Under, over og ved siden af det
område hvor der er sket indbrænding i taget ses
ikke-brandskadet strå umiddelbart under den
brandskadede overflade.

Billede nr. 22 viser skader på bagside af tagmodel 1.
Skaderne opstod umiddelbart ved afslutning af
brandforsøget.
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Brandforsøg 2

Billede nr. 23 viser brandskader på tagmodel 2.
Under, over og ved siden af det område hvor der er
sket indbrænding i taget ses ikke-brandskadet strå
umiddelbart under den brandskadede overflade.

Billede nr. 25 viser brandskader på tagmodel 2. Ved
destruktiv indgriben i taget ses, at der kun er sket
mindre skader på lægterne direkte under branden og
at der ingen væsentlige skader ses på underlaget af
krydsfiner.

Billede nr. 24 viser bagsiden af tagmodel 2 efter
afsluttet brandforsøg. Der ses ingen brandskader på
tagmodellens bagside.

Billede nr. 26 viser brandskader på tagmodel 2.
Skaderne breder sig som en vifte, hvor bunden er det
sted hvor testbålet blev placeret.
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Brandforsøg 3

Billede nr. 27 viser skaderne på tagmodel 3 efter
forsøget er afsluttet. Under, over og ved siden af det
område hvor der er sket indbrænding i taget, ses
ikke-brandskadet strå umiddelbart under den
brandskadede overflade.

Billede nr. 28 viser skaderne på tagmodel 3 efter
forsøget er afsluttet. Ved destruktiv indgriben i
tagfladen ses, at stråene under overfladen (ved
pladelag) ikke er skadet af branden. Der ses ingen
skader på tagmodellens bagside.
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Brandforsøg 4

Billede nr. 30 viser skaderne på tagmodel 4 efter
forsøget er afsluttet. Ved destruktiv indgriben på det
sted hvor testbålet blev placeret, ses at der ikke er
sket væsentlige skader på den gipsplade der er
placeret umiddelbart under stråene. Det ses, at der
kun er sket lokale skader på gipspladens papir. Der
ses ingen skader på tagmodellens bagside.

Billede nr. 29 viser skaderne på tagmodel 4 efter
forsøget er afsluttet. Under, over og ved siden af det
område hvor der er sket indbrænding i taget, ses
ikke-brandskadet strå umiddelbart under den
brandskadede overflade.
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Temperaturmålinger under brandforsøg
Under brandforsøgene er der målt temperaturer i tagmodellerne. For tagmodel 2, 3 og 4 er der monteret 2
sæt termoelementer af her 4 stk. ( i alt 8 stk.). Det ene sæt er indbygget mellem stråtaget og de plader som
stråtaget er opbygget på. Det andet sæt er monteret under tagmodellens pladelag, umiddelbart under det
første sæt termoelementer.
For tagmodel 1, stråtaget uden brandsikring, var termoelementerne monteret på de lægter, hvortil
stråtaget var fastgjort.
Generelt for alle brandforsøgene var alle temperaturmålinger med undtagelse af én under 100 °C
(tagmodel 3). Termoelementer på tagmodellernes bagside (4 stk.) viste i alle tilfælde ingen
temperaturstigninger og resultater er derfor ikke gengivet.
Brandforsøg 1

Figur 1 viser de temperaturer der under brandforsøg 1 blev målt mellem stråtaget og de lægter som
stråtaget var fastgjort til.
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Brandforsøg 2

Figur 2 viser de temperaturer der under brandforsøg 2 blev målt i hulrummet mellem stråtaget og de
underliggende plader.
Brandforsøg 3

Figur 3 viser de temperaturer der under brandforsøg 3 blev målt mellem stråtaget og de plader som
stråtaget var monteret på.
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Brandforsøg 4

Figur 4 viser de temperaturer der under brandforsøg 4 blev målt mellem stråtaget og de plader som
stråtaget var monteret på.
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Konklusion på baggrund af udførte brandforsøg
Brandskaderne viser konsekvensen af en brand, der har spredt sig til en moderne brandsikret
tagkonstruktion med stråtag, ved flyveild.
De indledende brandforsøg viste, at der kan opstå dybe skader, hvor taget er antændt og at branden i taget
spreder sig til stråtagets overflade. Resultaterne svarer meget godt overens med resultater fra tidligere
brandforsøg i større skala, se notat billede 02.
For at underøge, om brandforsøg med større tagmodeller end anvendt ved de indledende forsøg, er der
foretaget endelige brandprøvninger på 4 forskellige tagmodeller. Disse tagmodeller var udstyret med
termoelementer, så det var muligt at følge temperaturstigningerne i og under tagmodellerne under
brandforsøgene.
De endelige brandforsøg viser samme resultater som ved de indledende brandforsøg. Hvor branden starter
kan der opstå dybe skader i stråtaget, mens der uden for dette område kun sker skader i stråtagets
overflade.
Temperaturmålinger i og under tagmodellerne viser, at der ikke kan ske brandspredning mellem stråtaget
og den underliggende konstruktion. Kun hvor stråtaget er uden brandsikring på undersiden, kan der ske en
gennembranding gennem stråtaget, hvorved der kan ske en brandspredning til et bagvedliggende tagrum.
Således har anvendt forsøgsopstilling ikke kunne afdække risiko for varme- og røgopbygning i et evt.
bagvedliggende tagrum.
Ved evaluering af skaderne efter brandforsøgene ses samme resultat, da der uden for de dybe skader i
stråtaget kun er brandskader på stråtagets overside.
På baggrund af de udførte brandforsøg ses, at tagmodellerne i brandforsøg 2, 3 og 4 imødekommer de
opstillede acceptkriterier:
•
•
•

Hvor stråtaget antændes, må der kun lokalt opstå dybe brandskader i stråtaget.
Efter 15 minutters brand må der kun være overfladiske brandskader i hele tagmodellen.
Branden i stråtaget må ikke have spredt sig ind gennem tagkonstruktionen og medført væsentligt
beskadigelse af pladelag(ene), med risiko for brandspredning ind gennem pladelagene.

Brandforsøg 1 imødekommer ikke acceptkriterierne, da der ved et stråtag som ikke er brandsikret på
undersiden, er stor risiko for brandspredning gennem stråtaget til et bagvedliggende tagrum eller hulrum i
tagkonstruktionen.
Ved brandforsøg 2 ses kantsikring at have betydning, da tagmodellen er ventileret. Fokus i projektet har
ikke været at afdække brandsikringen af et sådant system, hvorfor egenskaber af en sådan løsning –
herunder eventuelle begrænsninger, forudsætning og supplerende tiltag – bør afdækkes nærmere.
For hovedkonklusion og anbefalinger se først i nærværende rapport.

Anders Bach Vestergaard
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