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1

Indledning

1.1

Generelt

Denne rapport er udarbejdet efter anmodning fra firmaet Siemonsen & Simonsen ApS (S&S). S&S
har anmodet DBI om at brandteste en metode til brandsikring til stråtage (Extum) bestående af
kombination af to typer Extum branddug og med hulrum til underliggende tagkonstruktion.
Extum brandsikring af stråtag består af to slags branddug med forskellige tekniske egenskaber samt
hulrum op til 76 mm imellem underliggende bygningsdel klasse EI 30 og tagdækning af strå.
Rapporten er baseret på målinger og observationer fra praktiske brandforsøg foretaget hos DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut den 19. november 2020.
Resultater angivet i denne rapport er afgrænset til brug for byggeri, der er omfattet af de
præskriptive løsninger i Bilag 1a ”Præaccepterede løsninger – Enfamiliehuse” til Bygningsreglement
2018.

1.2

Formål

Formålet med brandforsøgene er at sammenligne ”Extum brandsikring af stråtage” med den præaccepterede løsning beskrevet i vejledninger til Bygningsreglementet, hvor brandsikring på
undersiden af stråtaget har betydning for afstanden til skel mod nabobygningen.
Rapporten forholder sig ikke til de konkrete brandtekniske egenskaber af Extum-løsning, men er
udelukkende en sammenligning af brandudbredelsen i stråtagsmodeller, der på undersiden er
brandsikret med henholdsvis den præaccepterede løsning eller med Extum-løsningen.
De gennemførte tests viser kun brandudbredelsen ved påvirkning fra en mindre udefra kommende
antændelseskilde (flyveild). Tests og rapport forholder sig således ikke til brandudbredelsen i
stråtaget ved brand i den pågældende bygning, hvor stråtaget er anvendt.
Det skal bemærkes, at ”Extum brandsikring af stråtag” (herunder etablering af hulrum mellem
stråtag og underliggende konstruktion) ikke svarer til den beskrivelse af ”brandsikret stråtag”, der
anvendes i kapitel 4.5 ”Placering på grund” i Bilag 1a ”Præaccepterede løsninger – Enfamiliehuse”
til Bygningsreglement 2018.
Jf. de præaccepterede løsninger i Bilag 1a ”Præaccepterede løsninger – Enfamiliehuse” er et stråtag
brandsikret, ”hvis det er udført af traditionelle tagrør og tækket direkte, uden bagvedliggende

hulrum, på en bagvedliggende bygningsdel klasse EI 30 [BD-bygningsdel 30] udført af materiale
klasse D-s2,d2 [klasse B materiale]. Tagdækningen af strå fastgøres til underliggende bygningsdel
med ubrændbart materiale”.
Den primære forskel ved ”Extum brandsikring af stråtage” er, at der introduceres et hulrum på op til
76 mm imellem tagrør (strå) og bagvedliggende bygningsdel samt at systemet inkluderer 2 lag
branddug monteret på underside af strå. Hulrummet i kombination med to forskellige branddug
udgør et system for ventilering af stråtagets underside.
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2

Forsøgsbeskrivelse

2.1

Beskrivelse af ”Extum brandsikring af stråtag”

”Extum brandsikring af stråtag” er en systemløsning, der udføres med to forskellige glasfiberduge;
Extum 800 og Extum 1600. EXTUM 800 bruges på de store arealer og er en glasfiberdug, hvor der
opnås stor luftgennemstrømning, som sikrer ventilation af stråtagets underside.
EXTUM 1600 er ligeledes en glasfiberdug, men har helt andre egenskaber end EXTUM 800.
EXTUM 1600 bruges i randzoner og kan modstå meget høje varmegrader grundet en speciel coating.
(kilde S&S Montage vejledning)
Oven på bygningsdel klasse EI 30 udført af materiale mindst klasse D-s2,d2 monteres et lægtelag
på maksimalt 76 mm. Oven på lægtelaget udlægges Extum 800 og 1600 som vist på Figur 1. Stråene
tækkes direkte på Extum-laget. Extum 1600 udlægges i baner på 600 mm langs ydervægge, vinduer,
skorstene m.m. Langs kip trækkes banen 100 mm hen over kippen, så der etableres overlap med
banen på den modsatte side af kip.
Som udgangspunkt starter brandsikringen fra ydersiden af muren, med mindre udhænget er længere
end 30 cm. Hvis udhænget er længere end 30 cm, skal EXTUM 1600 føres helt ud til sternbrættet
og der skal etableres EI 30 brandsikring i underliggende konstruktion.
Ved tagfoden og langs gavle lukkes hulrummet i lægtelaget med lægter.

Figur 1: Princip for udlægning af Extum 800 (hvid) og Extum 1600 (beige)

”Extum brandsikring af stråtag” skal i øvrigt udføres iht. S&S montagevejledningen fra 25.01,2021.
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2.2

Forsøgsmetode

Forsøgsmetoden er udført som en komparativ analyse. Målinger og observationer fra
stråtagsmodeller med Extum brandsikring sammenlignes med målinger og observationer fra
stråtagsmodeller udført i henhold til den præaccepterede løsning beskrevet i vejledning
tilBygningsreglementet, hvor der tækkes direkte på den underliggende konstruktion udført som
bygningsdel klasse EI 30.
Den anvendte forsøgsmetode er identisk med den forsøgsmetode, som ligger til grund for at der i
Bilag 1a ”Præaccepterede løsninger – Enfamiliehuse” gives mulighed for nedsættelse af
afstandskravene for stråtækkede bygninger såfremt stråtaget brandsikres.
Ved brandforsøg er der i alt undersøgt 3 tagmodeller med stråtag:
-

Tagmodel 1: Stråtag uden bagvedliggende hulrum mod underliggende bygningsdel klasse EI
30 (præaccepteret løsning jf. Bilag 1a ”Præaccepterede løsninger – Enfamiliehuse”)

-

Tagmodel 2: Stråtag med ”Extum brandsikring af stråtag” og med 38 mm hulrum (standard
taglægte 38x73mm) mod underliggende bygningsdel klasse EI 30.

-

Tagmodel 3: Stråtag med ”Extum brandsikring af stråtag” og 76 mm hulrum (to standard
taglægter 38x73mm) mod underliggende bygningsdel klasse EI 30.

Acceptkriterium for tagmodeller med Extum brandsikring med bagvedliggende hulrum (model 2 og
3) er, at der ved brandtest skal opnås samme eller bedre resultater som ved brandtest af tagmodel
uden bagvedliggende hulrum.

2.3

Forsøgsopstilling

Ved brandforsøg brandpåvirkes tagmodellerne med en brandkilde, der tager 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).
Brandkilden består af stablede træpinde på i alt 40 gram, som antændes med en bunsenbrænder.
Efter fuld antændelse placeres de brændende træpinde oven på stråene i midten af tagelementet.
Tagmodellerne påvirkes under brandforsøgene med en vandret luftstrøm på 4 m/s vha. en mobil
vindturbine. Centrum for vindturbinens udgangsåbning er placeret i samme højde som
tagelementets midte og 1 m (målt vandret) fra midten.
Tagmodellerne brandpåvirkes i 15 minutter, hvorefter branden slukkes og skaderne evalueres.
Alle tre tagmodeller er opbygget som et udsnit af en tagflade, hvor modellen afgrænses langs siderne
med krydsfiner. Tagmodel 2 og 3 er lukkede i bunden (ved tagfod) og åbne i toppen.
Fælles for alle tre tagmodeller gælder følgende:
- Størrelse 122 cm x 244 cm
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-

Taghældning på 45 grader
Taget tækkes med tækkestrå af den type der traditionelt anvendes i Danmark
Taget tækkes med rustfri tråd, der jf. almindelig praksis bindes omkring en stålstang der går
på tværs af stråene. Der anvendes tækkeskruer.
Stråtaget tækkes med en tykkelse på ca. 30 cm
Modellen afsluttes på undersiden med konstruktion af krydsfinerplader på 21 mm skruet på
en ramme af 45 mm x 45 mm lægter og fyldt med stenuld, hvilket anses at svare til
bygningsdel klasse EI 30 af mindst materiale klasse D-s2,d2
Montering af krydsfiner samt ét lag gipsplade på hver side af model (højde svarende til niveau
af strå) Disse sider etableres for at stoppe lufttilførsel fra siderne.
På bagside af tagmodel og på bagsiden af tækkestråene monteres i alt 13 termoelementer.
4 stk. termoelementer placeres på bagsiden i modellernes 3-dels punkter (både lodret og
vandret). 9 stk. termoelementer placeres mellem tækkestrå og underlag i 4-dels punkter
(både vandret og lodret). Placering af termoelementerne er illustreret ved nedenstående
skitser.

For tagmodel 1 (uden hulrum) gælder følgende:
- Der blev påsat Extum branddug direkte oven på krydsfiner (Extum 800 over hele fladen
suppleret med Extum 1600 i bund og top som beskrevet i kapitel 2.1). Branddugen vurderes
ikke at have betydning for brandspredningen i tagmodel 1.
For tagmodel 2 og 3 (med hulrum) gælder følgende:
- Opbygning af lægtelag, som modsvarer et hulrum på henholdsvis 38 mm og 76 mm
- Oven på lægterne udlægges Extum 800 over hele fladen og 1600 glasfiberdug i top og bund
som beskrevet i kapitel 2.1
- Der udlægges ikke Extum branddug langs de skrå kanter
- Bunden af hulrummet (ved tagfod) lukkes med tværgående lægter
- I model 3 er Extum 800 foldet ned over overkanten, så åbningen til hulrummet reduceres til
en tykkelse svarende til en lægte (38 mm).
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Opbygningen af tagmodellerne er vist på nedenstående fotos.

Figur 2: Princip for underliggende del af konstruktion samt
sidebeklædninger som er anvendt i alle tre modeller

Figur 3: Princip for lægtelag som er anvendt i model 2 og
3

Figur 4: Udlagt Extum 800 (hvid dug) og Extum 1600 (brun
dug)

Figur 5: Færdig tagmodel
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Forsøgsopstilling med påvirkning af luftstrøm på tagmodel er gengivet på nedenstående foto.
Luftstrøm på 4 m/s påvirkes tagmodellens midtpunkt. Afstand fra forside tagmodel (brandkilde) og
vindturbine er 1 meter (vandret afstand).

Figur 6: Forsøgsopstilling med tagmodel og vindturbine

2.4

Beskrivelse af forsøgsrækker

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 antændelseskilde, og i tiden indtil 15 minutter efter antændelsen (model 2 og 3 brændte et par
minutter længere), hvor brandforsøget afsluttes og branden i stråtaget slukkes.
Der er i alt udført 3 brandforsøg. Alle brandforsøg er udført med samme brandpåvirkning og
vindpåvirkning.
Acceptkriterium for tagmodel 2 og 3 (med Extum brandsikring og med bagvedliggende hulrum) er,
at der ved brandtest skal opnås samme eller bedre resultater som ved brandtest af tagmodel 1 (uden
bagvedliggende hulrum).
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3

Resultater af brandtests

3.1

Måleparametre

Vurdering af resultater fra brandtests foretages på baggrund af visuelle (kvalitative) observationer
af brandskadeudbredelse på den enkelte tagmodel samt måling af temperatur i tagmodellen.

3.2

Brandforløb

Nedenstående fotoserie gengiver brandforløb for brandtest med tagmodel1-3.

Figur 7: Umiddelbart efter placering af brandkilde (model
3)

Figur 8: Efter ca. 5 minutters brandforløb (model 3)
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Figur 9: Efter ca. 10 minutters brandforløb (model 3)

Figur 10: Efter ca. 12 minutters brandforløb (model 1)

Figur 11: Efter ca. 15 minutters brandforløb (model 3)

Figur 12: Efter ca. 17 minutters brandforløb (model 2)

3.3

Visuelle observationer af brandudbredelse

Under alle tre brandforsøg opleves nogenlunde samme brandmønster på overfladen.
Brandmønsteret viser en brand, der breder sig fra stedet hvor brandkilde var placeret. Efter at
brandkilden var brændt ud, blev dette brændende område større og større. Flammerne fra det
brændende område antændte stråtaget over brandkilden.
Ved brandtest af tagmodel 1 og 2 blev også området under brandkilden antændt. Dette skyldes
formentlig en kombination af strålevarme fra flammerne og varmetransport i stråtagets øverste lag.
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Ca. 10 min efter brandtestens start kom der røg fra overfladen i bunden af tagmodel 1 og 2.
Efterfølgende antændte røgen og blev til synlige flammer. Dette kunne ikke observeres ved tagmodel
3.
Uden for de områder af tagmodellerne, hvor der er sket en væsentlig indbrænding i stråene (i
dybden), ses kun overfladiske skader i de øverste strå.
Nedenstående fotos viser tagmodellerne efter endt brandtest, hvor branden er slukket.

Figur 13: Tagmodel 1

Figur 14: Tagmodel 2
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Figur 15: Tagmodel 3

Figur 16: Måling af indbrændingsdybde, tagmodel 3

Måling af indbrændingsdybde i stråtaget er vist på Figur 16. I alle 3 brandforsøg er graden af lokal
indbrænding omkring startbranden af samme størrelsesorden, og stråtaget er i ingen tilfælde
bortbrændt i fuld dybde.
Ved evaluering af skaderne efter brandtestene ses en væsentlig indbrænding i stråtaget i området,
hvor startbranden blev placeret og hvor centrum for vindpåvirkning var påtrykt. Ved 15 minutters
brandforløb er der sket en lokal indbrænding i stråtaget svarende til en dybde på ca. 27 cm for
tagmodel 1, 25 cm for tagmodel 2 og ca. 23 cm for tagmodel 3.
Fra centrum af startbrand og sideværts mod tagmodellens sider er der tilsvarende sket en
indbrænding. Områderne med væsentlig indbrænding i stråene er cirkulære med en diameter på ca.
80 cm for alle tagmodellerne (Figur 17). Centrum er sammenfaldende placering af
startbrand/brandkilden, som også er centrum for vindpåvirkning (benytter også cirkulært tværsnit).
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Figur 17: Måling af bredden på indbrændt område, tagmodel 3

For ingen af de 3 brandforsøg ses indbrænding til underlaget af krydsfiner.
Bemærk: Det var ikke muligt at slukke branden i model 1 efter adskillige forsøg med brandslangen.
Tagmodel 1 selvantændte flere gange i løbet af dagen og til sidst var det nødvendigt at fjerne stråene
for at få slukket branden helt.

3.4

Temperaturmålinger

Under brandforsøgene er der målt temperaturer i tagmodellerne. For alle tagmodeller er der
monteret 4 stk. termoelementer på bagsiden af EI 30 bygningsdel og 9 stk. termoelementer mellem
stråtaget og underlag (EI 30 bygningsdel).
Bemærk: TC9 i tagmodel 3 var defekt under forsøget.
Termoelementer på tagmodellernes bagside (4 stk.) viste ikke temperaturstigninger i nogen af de 3
brandtests.
Termoelementer mellem stråtag og underlag registrerede generelt ikke temperaturer over 65
⁰C(svarende til en temperaturstigning på ca. 50 ⁰C). Højeste temperatur opleves i centerlinje af af
tagmodel (rød kurve), hvor startbrand har sin placering.
I tagmodel 1 var der en tydelig temperaturstigning i centerlinjen, hvilket stemmer overens med
observationer af brandudbredelse på forsiden.
I tagmodel 2 var der en generel varmetransport på tværs af hulrummet og en temperaturstigning i
hulrummet. Temperaturstigningen er størst i toppen af hulrummet (til forskel fra tagmodel 1 uden
hulrum, hvor temperaturstigningen er størst i midten). Der registreres ikke nævneværdig
temperaturstigning for tagmodel 3. Fælles for tagmodel 2 og 3 er, at den maksimale
temperaturstigning og tilvæksthastigheden af temperaturen enten er sammenlignelig eller mindre
end ved tagmodel 1.
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Temperaturmålinger for Tagmodel 1 (ingen hulrum)
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Temperature [℃]

Temperaturmålinger for Tagmodel 2 (38 mm hulrum)
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Temperaturmålinger for Tagmodel 3 (76 mm hulrum)
18
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4

Konklusion

På baggrund af observationer og temperaturmålinger fra udførte brandtests er det DBI’s vurdering,
at der ved brandtest af stråtag med Extum brandsikring og hulrum bag stråtaget ikke opstod større
brandudbredelse i stråtaget end ved en tilsvarende brandtest af stråtag tækket direkte på den
bagvedliggende konstruktion (uden mellemliggende hulrum).
Stråtag udført med ”Extum brandsikring af stråtag” anses dermed at give mindst samme sikring mod
brandspredning i stråtaget forårsaget af flyveild som et tilsvarende stråtag tækket direkte på
bagvedliggende bygningsdel udført som bygningsdel klasse EI 30 af materiale klasse D-s2,d2 [klasse
B materiale].
Et stråtag udført med ”Extum brandsikring af stråtag” vurderes derfor at kunne betragtes som
”Stråtag (brandsikret)” ved fastlæggelse af afstande til naboskel, vej- og stimidte samt til andre
bygninger på samme grund jf. kapitel 4.5 i Bilag 1a ”Præaccepterede løsninger – Enfamiliehuse” til
Bygningsreglement 2018.
Lægtelag skal til enhver tid opbygges ovenpå en bygningsdel klasse EI 30 [BD-bygningsdel 30]
udført mindst af materiale klasse D-s2,d2 [klasse B materiale]. Tagdækningen af strå skal fastgøres
med ubrændbart materiale.
Forsøgsmetode/forsøgsopstilling forholder sig ikke til de konkrete brandtekniske egenskaber af
Extum branddug, men er udelukkende en sammenligning af ”Extum brandsikring af stråtag” (udført
som beskrevet i kapitel 2.1) med de præaccepterede løsninger i vejledning til bygningsreglementet.
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5

Appendix

5.1

Brandforløb for model 1

Figur 18 Efter ca. 1 min. brandforløb

Figur 19 Efter ca. 8 min. brandforløb

Figur 20 Efter ca. 15 min. brandforløb
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5.2

Brandforløb for model 2

Figur 21 Efter ca. 1-2 min. brandforløb

Figur 22 Efter ca. 8 min. brandforløb

Figur 23 Efter ca. 15 min. brandforløb
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5.3

Brandforløb for model 3

Figur 24 Efter ca. 1 min. brandforløb

Figur 25 Efter ca. 8 min. brandforløb

Figur 26 Efter ca. 15 min. brandforløb
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