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Schöck Isokorb® KXT-Combar® til frit udhængende betonkonstruktioner

På Lægårdsvej i Lystrup har HauCons A/S fået opført dette imponerende nye firmadomicil. Den 
spændende bygning er tegnet af arkitekterne Gudnitz, Krabbe & Vang, og stod færdig i sommeren 
2018. Hovedbygningen er støbt i in-situ beton, og er især kendetegnet ved sine to store udkrag-
ninger. Det store frithængende tagudhæng er på imponerede 4,8 meter fra hjørne af bygningen til 
spidsen.

Til projektet er der anvendt den seneste generation af Isokorb® som hedder Isokorb® KXT-Combar® . 
Modellen har 120 mm Neopor® isolering, og isolerer varme og trinlyd bedre end Isokorb® KXT mod-
ellerne. Ydermere er trækarmeringen erstattet af glasfiber, som er endnu stærkere og har en højere 
brudstyrke.

Isokorb® KXT-Combar® er klassens stærke dreng. Modellen består af isolering på 120 mm Neopor® , 
og har integreret glasfiberarmering i stedet for stålarmering. 

Combar® er ekstremt holdbar, korrosionsbestandig og har lav termiske ledeevne. Isokorb®  KXT- Com-
bar® er særlig ideel at bruge til ætsende eller elektromagnetisk følsomme miljøer, ligesom den kan 
bære meget store udkragninger.    

I byggeriet er anvendt 90 meter Isokorb® KXT-Combar® og 6 meter Isokorb® KXT-WO

Isokorb® KXT isolerer varme og trinlyd gennemsnitlig 50% bedre end originalmodellerne.
Anvendes til frithængende balkoner - til forskydnings- og momentpåvirket forbindelse.

• Adskiller yderliggende betondele termisk fra indvendig betonkonstruktion
• Reducerer varmetabet til et minimum ved hjælp af tryklejeteknologien (HTE-modul)
• Sikrer bevægelsesfrihed på grund af betontryklejets kunststofovertræk
• Bidrager til reducering af varmeudgifter
• Let montering på grund af niveauintegrerede HTE-moduler

Schöck Isokorb® type KXT til frit udhængende betonkonstruktioner
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AARhus

AARhus er ved at blive opført på Aarhus Havns ny område Aarhus Ø, som er en helt ny bydel i byen. 
Bygningen har 4 hjørner som topper i forskellige højder, hvilket skaber private terrasser på forskel-
lige niveauer. Byggeriet er tegnet af BIG Architects. 

Altaner i udvendige hjørner er monteret med Isokorb® 4 stk. KSTZ og 4 stk. KSTQ

Altanerne i højstyrkebeton ind mod gården er monteret med Isokorb® K

KIRK KAPITAL

Dette meget karakteristiske byggeri, tegnet af Olafur Eliasson, er Kirk Kapitals nye domicil som for-
ventes at stå færdigt i 2017. Byggeriet skiller sig ud med sine runde former, og bygningen er 
placeret ude i Vejle havnebassin.

Der er anvendt Isokorb® type QPZ til runde balkoner som er placeret inde i bygningen.
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Lighthouse er et byggeprojekt opført på Aarhus havnefront, og egnet til beboelse og erhverv. Byggeri-
et består af almene boliger samt kontorlokaler. 

Isokorb® løsning til huldæk

LIGHTHOUSE 

Lighthouse er udstyret med organiske balkoner i højstyrkebeton, som giver facaden et varierende og 
ekspressivt udtryk. Balkonerne er forbundet med betonfliger via Isokorb® type K. 

Isokorb® type K er indstøbt mellem betonflig og balkon på fabrik. Balkonens betonfliger boltes fast 
til huldækket.

Til Lighthouse er anvendt > 2500 meter Isokorb® type K

PANDAHUSET I ZOO KØBENHAVN

Københavns Zoo er i gang med at bygge et stort pandaanlæg til to nye pandaer. 
Barren omkring byggeriet og selve projektet er sat meget højt. Der lægges især vægt på at forene 
dyrevelfærd, gæsteoplevelser, arkitektur og æstetik når de to pandaer flytter ind i april 2019. 

Det store pandaanlæg er designet af BIG Architects som har samarbejdet med Schønherr Land- 
skabsarkitekter. 

Pandahuset er en særlig teknisk udfordring, da BIG har brugt yin og yang som inspiration til de-
signet, og konstruktionerne er derfor uden lige linier. Byggeriet er meget kompleks med dobbelte 
krumme dæk og buede glasfacader. 

Til projektet anvendes 35 meter Isokorb® KXT, 100 meter Isokorb® DXT samt 20 meter Isokorb® K. 

Isokorb® KXT, DXT og K er anvendt til frithængende, gennemløbende dæk

Dilatationsfugerne sikrer at differencebevægelser mellem varm og kold betonside ikke afmatter 
Isokorb® træk-, tryk- og forskydningsarmering. 

Dilatationsfugerne skal sidde med maksimum 21 meters afstand.

I dilatationsfugerne er der anvendt LD dorne til overførsel af forskydningskræfter. 

Til dilatationsfugerne er der anvendt 38 stk af de stærkeste CE-mærkede LD Dorne
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DNU i Aarhus opfylder kravene til lavenergiklasse 2015, da der er anvendt markedets mest moderne 
og energirigtige systemløsninger. Dette medfører en reducering af energiforbruget og giver et opti-
malt indeklima.

Nøgleordene for bygningens formsprog er optimering og fleksibilitet. 

Isokorb® løsning til filigrandæk

DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL (DNU)

En af bygningerne er udstyret med en frithængende balkon. Etagedækket er et filigrandæk, og den 
pre-fabrikerede balkon er tilsluttet bygningen via Isokorb® type K. 

Til DNU er anvendt 4 meter Isokorb® type K

DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL (DNU)
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Villa Trads er et moderne enfamilieshus støbt i in-situ beton. Villaen er tegnet af Arkitema Architects 
som får komfort, funktionalitet og design til at gå op i en højere enhed. Udover at være en 
arkitektonisk perle, så appelleres der også til bæredygtig arkitektur, da huset er et lavenergihus og 
overholder kravene til bygningsreglement 2020. Huset er udstyret med op til 3,5 meter balkonud-
hæng, som udelukkende bæres af Isokorb® type XT-enheder. 

VILLA TRADS

Til Villa Trads er anvendt 42 meter Isokorb® type KXT og 59 meter Isokorb® type QXT 

Til projektet er anvendt Isokorb® type KXT og type QXT. Isokorb® XT elementerne har ift. standard 
typen bedre isoleringsevne samt bedre lydisolerende egenskaber.   

I det naturskønne område ved Fussing Sø er et storslået privat byggeri under opførsel. Huset er på 
knap 600 m2 og placeret i et kuperet terræn med en fantastisk søudsigt. 

Mod søsiden har familien ønsket etablering af to balkoner. 

På 1. salen er balkonen 18,5 meter lang og udkrager hhv. 3,6 og 2,5 meter. Balkonen er ikke under-
støttet af søjler, da det ville gå ud over udsigten i stueetagen. Balkonens store frithængende ud-
kragning kan opnås med den høje styrke fra Isokorb® type XT (120 mm isolering). Samtidig er altan-
længden en mulighed da XT-typen giver mulighed for længder op til 23 meter uden dilatationsfuger.

Balkonen i stueetagen er 25 meter lang og udkrager ligeledes 3,6 og 2,5 meter. Den er understøttet 
af søjler og vægge på en måde, så udsigten fra kælderen er optimeret bedst muligt. 

VILLA V/FUSSING SØ

Til balkonerne er anvendt 17 meter Isokorb® type KXT og 7,5 meter Isokorb® type QXT 

Til projektet er anvendt Isokorb® XT elementer som ift. standardtypen har bedre isoleringsevne samt 
bedre trinlydsdæmpning.   
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HAVNETREKANTEN

CASAs nye hoveddomicil er placeret helt ned til Horsens fjord. De to markante højhuse, som har 
udsigt over henholdsvis byen eller fjorden, er første skridt på vejen til et helt nyt havneområde. Byg-
geriet er tegnet af Arkitema Architects. 

Ved dette byggeri er der anvendt en specialdesignet type af Isokorb® W, som er til vægge. 
Se nedenstående principtegning. 

Isokorb® løsning til vægforbindelser 

FREDERIKS PLADS

Et helt nyt område midt i Århus, hvor DSB’s gamle værksteder var placeret, er snart bygget færdigt. 
Med 150 boliger og 35.000 m2 erhverv fordelt på 5-19 etager bliver pladsen et bindeled mellem 
Frederiksbjerg og Aarhus Centrum.

Til dette projekt er der anvendt en specialudgave af Isokorb® W som er til vægge samt specialfrem-
stillet Isokorb® type S, der er til bjælker. 

Projektet er tegnet af C.F. Møller Architects og udviklet af NCC i samarbejde med DOMIS.



Side 14 Side 15

ISOKORB® TIL ADSKILLELSE AF BETON-STÅL

Til adskillelse af beton/stål Schöck Isokorb®

• Muliggør varmedæmpet forbindelse mellem stålkonstruktioner og betondele
• Gør præfabrikation muligt på højt niveau for stålleverandøren
• Reducerer monteringstiden på byggepladsen til et minimum
• Delene, som udsættes for vejrets påvirkning, består af rustfast stål og er derfor korrosionsbestan-

dige

Schöck Isokorb®  type KS til frit udhængende stålkonstruktioner

Varmegennemstrømning med Isokorb® Varmegennemstrømning uden Isokorb®

NOVO NORDISK WAREHOUSE

Novo Nordisk har med deres nye lagerbygning i Hillerød fået 21.000 m2 plads til deres råvarer. Byg-
geriet omfatter både lager og kontorfaciliteter. Fundamentet er baseret på in-situ beton, stål og be-
tonelementer. HauCon A/S har til byggeriet leveret Isokorb® KS10 kuldebrobrydere.
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Beregningssoftware: Schöck Isokorb® Type KST

Beregningsgrundlag:
Norm / Beregningsgrundlag EC3-de / Zulassung Z-14.4-518

Schöck Isokorb® Modul 1 x KSTZ16 1 x KSTQ16

Stålprofiler HEB 200
h=200,0; b=200,0; t=15,0; s=9,0 [mm]

Endeplade h=210,0; b=210,0; t=18,0 [mm] / S355

Snitkræfter Lasttilfælde 1 Lasttilfælde 2

MEd,y -10,00 kNm 0,00 kNm
VEd,z 10,00 kN 0,00 kN
NEd,x 0,00 kN 0,00 kN
MEd,z 0,00 kNm 0,00 kNm
VEd,y 0,00 kN 0,00 kN

Modulerne fra top til bund

KSTZ/KSTQ Typ KSTZ KSTQ
Placering ▼/► 2/1 3/1
Gevind M 16 16 mm
Modul-længde L 180,0 180,0 mm
Modul-højde H 60,0 80,0 mm
Modul-dybde T 80,0 80,0 mm
Afstand GS a GS 100,0 100,0 mm
Resultat Lasttilfælde 1
GS Venstre N Ed,l 50,00 -50,00 kN/GS
GS Venstre N Rd,l 58,40 -58,40 kN/GS
GS Højre N Ed,r 50,00 -50,00 kN/GS
GS Højre N Rd,r 58,40 -58,40 kN/GS
Modul V Ed,z 0,00 10,00 kN/Modul
Modul V Rd,z 0,00 46,00 kN/Modul
Modul V Ed,y 0,00 0,00 kN/Modul
Modul V Rd,y 0,00 23,00 kN/Modul
Status GS OK OK
Status Modul OK OK
Max udnyttelsesgrad: 85,6%
Resultat Lasttilfælde 2
GS Venstre N Ed,l 0,00 0,00 kN/GS
GS Venstre N Rd,l 58,40 0,00 kN/GS
GS Højre N Ed,r 0,00 0,00 kN/GS
GS Højre N Rd,r 58,40 0,00 kN/GS
Modul V Ed,z 0,00 0,00 kN/Modul
Modul V Rd,z 0,00 46,00 kN/Modul
Modul V Ed,y 0,00 0,00 kN/Modul
Modul V Rd,y 0,00 23,00 kN/Modul
Status GS OK OK
Status Modul OK OK
Max udnyttelsesgrad: 0,0%
KST samlingen kan ikke optage vridningsmoment og stålprofilet må derfor ikke udsættes for vridning

Isokorb® type KST er opbygget af modulerne KSTQ samt KSTZ. Imellem modulerne fås isoleringsstyk-
ker i to forskellige højder, så man kan opbygge sit KST-modul alt efter profilstørrelse. 
KSTZ kan overføre træk, og KSTQ kan overføre træk, tryk og forskydning. 

ISOKORB®  KST - TIL ADSKILLELSE AF STÅL-STÅL

Statisk dokumentation

Bygningen er tegnet af den landskendte tegnestue Henning Larsens Architects, og med sin trekant-
ede form danner bygningen et markant nyt varetegn i Kolding. 
Bygningen er udført som lavenergiklasse 2015 med en reducering af energiforbruget på 75-80% sam-
menlignet med tilsvarende bygninger.

Isokorb® løsning til stål  

SYDDANSK UNIVERSITET I KOLDING (SDU)

Den dynamiske solafskærmning er mekanisk, og sikrer dermed optimale dagslysforhold samt et 
behageligt indeklima i rummene langs facaden. Solafskærmningen består af stål og er tilsluttet 
bygningen med Isokorb® KST enheder.   

Til SDU er anvendt mere end 1100 stk Isokorb® type KST

Foto: Jens Lindhe

Foto: Jens Lindhe
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KORNGÅRDEN

Korngården er en bæredygtig renovation af 248 etageboliger beliggende i Ballerup. Visionen er at 
skabe nye grønne, sunde og energibesparende boliger, som vil skære 60% af det nuværende energi-
forbrug. Arkitektfirmaet DOMUS står bag tegningerne til bygningens helhedsplan.

KST22 er anvendt som kuldebrobryder ved samling mellem altan og bygning.

BLOX

Visionen for byggeprojeket BLOX er at skabe et nyt ekstraordinært omdrejningspunkt for livet i 
København. BLOX bliver centrum for en række nye forbindelser, der via bl.a. broer skal binde byen 
og havnen mere sammen. 

Til dette projekt er der anvendt Schöck Isokorb® KST i en samling mellem et stålprofil og armeret 
in-situ beton.
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BISPEBJERG HOSPITAL

Ny bygning ved Bispebjerg Hospital huser laboratorier, logistik- og lagerfaciliteter samt fælles forsk-
ningsfaciliteter for hospital og psykiatri. Bygningen er på ca. 10.000 m2 og stod i 2018. 

Bygningen er udformet af totalrådgiverne Mikkelsen Arkitekter A/S, WHR Architects Inc. og Alectia 
A/S.

Isokorb® type KST til montage af facadebeklædningen

CERTIFIKATER

Schöck, som er producenten af Isokorb®, går op i at optimere deres produktion i forhold til energi 
og miljø. Schöck er derfor certificeret i følgende:

• Energiledelsessystemet ISO 50001
• Miljøledelsessystemet: ISO 14001
• Kvalitetsledelsessystemet: ISO 9001
• Arbejdsmiljøledelsessystemer: ISO 18001

Alle Isokorb® typer er testet og certificeret af mindst ét testinstitut. 

Kontakt endelig HauCon A/S for at få hjælp til de certifikater, som du skal bruge i dit næste projekt.
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OVERSIGT OVER ISOKORB® LØSNINGER OVERSIGT OVER ISOKORB® LØSNINGER

Type AXT
Til rækværker og brystninger.

AXT: 120 mm isolering

Isokorb® typer til forbindelser mellem beton-beton

Type D(XT)
Til gennemløbende dæk.

D: 80 mm isolering
DXT: 120 mm isolering

Type FXT
Til udvendig brystning.

FXT: 120 mm isolering

Type Q(XT)
Til understøttede balkoner.

Q: 80 mm isolering
QXT: 120 mm isolering

Type EQ(XT)
En supplerende elementtype.

EQ: 80 mm isolering
EQXT: 120 mm isolering

Type HP(XT)
Til forskydningspåvirkede 
forbindelser.

HP: 80 mm isolering
HPXT: 120 mm isolering

Type K(XT)
Til frithængende balkoner.

K: 80 mm isolering
KXT: 120 mm isolering

Type K(XT)-BH
Til udkragede balkon med 
niveauspring ned.

K: 80 mm isolering
KXT: 120 mm isolering

Type K(XT) - HV
Til udkragede balkon med 
niveauspring op.

K: 80 mm isolering
KXT: 120 mm isolering

Type K(XT) - WO
Til udkragede balkon med 
væg-forbindelse opad. 

K: 80 mm isolering
KXT: 120 mm isolering

Type K(XT) - WU
Til udkragede balkon med 
væg-forbindelse nedad. 

K: 80 mm isolering
KXT: 120 mm isolering

Type OXT
Til konsol.

OXT: 120 mm isolering

Type S(XT)
Til udkragede bjælker.

S: 80 mm isolering
SXT: 120 mm isolering

Type W(XT)
Til vægforbindelser.

W: 80 mm isolering
WXT: 120 mm isolering

Type Z(XT)
Isoleringsmellemstykke.

Z: 80 mm isolering
ZXT: 120 mm isolering 

Isokorb IDock
Til eftermontering af 
eksterne selvbærende 
balkoner.

Isokorb® typer til forbindelser mellem beton-stål

Type KS(XT)
Til frit udkragede stålbalkon i 
betonkonstruktion.

KS: 80 mm isolering
KSXT: 120 mm isolering

Type KST
Til frithængende stålkon-
struktion.

80 mm isolering

Type QS(XT)
Til understøttet stålbalkon i 
betonkonstruktion.

QS: 80 mm isolering
QSXT: 120 mm isolering

Type KSTQ
Til understøttet stålkonstruk-
tion.

80 mm isolering

Isokorb® typer til forbindelser mellem stål-stål

Type KSTZ
Til understøttet stålkonstruk-
tion.

80 mm isolering

Type RK
Til frithængende balkoner.

80 mm isolering

Type RKS
Til frit udkragede stålbalkon i 
betonkonstruktion.

80 mm isolering

Isokorb® typer til renovering

Type RQS
Til understøttet stålbalkon i 
betonkonstruktion.

80 mm isolering

Isokorb® KXT-Combar® med glasfiberarmering til forbindelser mellem beton-beton

Type KXT-Combar
Til frithængende balkoner.
Ekstra isolerende.

XT: 120 mm isolering
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HauCon A/S 
Tlf: 8622 9393
info@haucon.dk
www.haucon.dk

WE KNOW HOW

Foto: aarhusiaarhus.dk


