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UDDANNELSEFebruar 2015  ·  BRANDVÆSEN

A lle 150 brandfolk i Kolding 

Brandvæsen bliver i år efter-

uddannet i at slukke brand  

i stråtag, ikke mindst i forhold til,  

hvordan en brand i et brandsikret strå-

tag skal behandles for at gøre mindst 

mulig skade.

Baggrunden er flere brande i bygnin-

ger med stråtag i kommunen. Evalu-

eringer af disse brande dokumenterede 

et behov for at blive klogere på både 

slukningstaktik og -teknik i forskellige 

typer stråtag.

STRÅTAGETS ANATOMI
Som optakt til uddannelsesforløbet har 

fire instruktører fra Kolding Brandvæsen 

i efteråret gennemgået et specialkursus 

hos Carlo F. Christensen A/S, der har ar-

bejdet inden for tækkebranchen gennem 

flere generationer. Her fik instruktørerne 

indblik i, hvordan forskellige typer strå-

tag er konstrueret, og fik en konstruktiv 

debat om forskellen i at slukke et brand-

sikret og et ikke-brandsikret stråtag.

Erling Bach Pedersen, en af branchens 

”grand old men” og opfinder af Sepatec-

systemet, gennemgik stråtagets anatomi, 

samt slukning og nedtagning af et bræn-

dende, brandsikret stråtag:

Mellem strået og et lag Rockwool lig-

ger et lag glasvæv, der sikrer, at strået 

ikke kan brænde nedefra. Ilden vil derfor 

kun kunne brede sig på ydersiden.

Budskabet fra Erling Bach Pedersen 

var derfor kort og klart: Brug aldrig en 

kraftig stråle, når stråtaget er brandsik-

ret. Den kan ødelægge brandsikringen. 

Taget skal kun overrisles for at dæmpe 

temperaturen eller påsprøjtes skum.

HUSK MÆRKNING
Ikke alle nytækkede stråtage er brand-

sikret, og da der er forskel på en brand 

i en bygning med brandsikret og ikke-

brandsikret stråtag, bør bygninger med 

brandsikret stråtag være forsynet med 

et godkendt mærkat. 

Mærkatet kan rekvireres via Forenin-

gen Straatag og bør placeres ved husets 

hoveddør og på postkassen, så brand-

væsenet aldrig kommer i tvivl, når der er 

ildløs en mørk aften eller nat.

Tilsvarende bør brandvæsnet også 

kende mærket og dets betydning. I øvrigt 

kan en liste over brandsikrede huse ses 

på Foreningens hjemmeside.

FORBEREDER EN VIDEO
Indsatsleder ved Kolding Brandvæsen,  

Casper Christensen, der til dagligt 

underviser ved Beredskabsstyrelsens 

Tekniske Skole i Tinglev, overvejer nu 

at få produceret en video, der tydeligt 

viser, hvordan det brandsikrede stråtag 

skal slukkes. 

Videoen skal bruges til at efterud-

danne brandfolk fra hele landet som 

alternativ til, at alle skal på nogle timers 

kursus. 

Brande i stråtag 
skal ikke slukkes ens
Kolding laver målrettet efteruddannelse i håndtering af brand i stråtag
Af Søren Ipsen, beredskabschef i Kolding

Link: www.foreningen-straatag.dk

Tækkemand Carlo F. Christensen (t.h.) viste 

på en gennemskåret model opbygningen 

af et brandsikret stråtag, der i øvrigt vil 

kunne medføre rabat på brandforsikringen. 

Foto: Kolding Brandvæsen.


