
A C O  Wa t e r  M a n a g e m e n t

Musikkens Hus

På Aalborgs havnefront med frit udsyn over Limfjorden fin-
der man Musikkens hus; nordjydernes musikalske sam-
lingspunkt, en arkitektonisk perle tegnet af  det internatio-
nalt anerkendte arkitektfirma Coop Himmelb(l)au.

Huset består af  mere end 20.000 m2 fordelt på ni plan 
med bl.a. fire koncertsale (kapacitet op til 1.298 sidden-
de publikummer), en indbydende restaurant, en spæn-
dende foyer samt undervisnings- og administrations- faci-
liteter.

Musikkens Hus er et åbent og vedkommende multihus, 
der bringer mennesker sammen om en fælles interesse – 
musikken.

Husets mange arkitektoniske detaljer indbyder til ud-
forskning og bevægelse. I huset, vil du opleve vægge, der 
skråner, trapper, der bugter og snor sig, runde vinduer i 
utallige størrelser og udskæringer, hyggelige lounges og 
altaner, smukke koncertsale med indkigspartier og meget 
mere.

ACO har fået lov at være involveret i alle stadier af  udførs-
len af  dette prægtige og meget flotte musikhus. ACO har 
i 4 år haft et tæt samarbejde med landskabsarkitekten, 
ingeniørerne, og de forskellige udførende entreprenører 
som har været impliceret i denne sag.

Det har budt på mange udfordringer og endnu bedre er 
når det står færdigt, hvor virkeligheden har overgået fan-
tasien.
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Information

Projekt: Musikkens hus

Lokation: Aalborg, Jylland

Bygherre: Fonden Musikkens hus i 
Nordjylland

Rådgivere: Arkitektfirmaet Coop Him-
melb(l)au, landskabsarkitekt Jeppe 
Aagaard Andersen, COWI, PLH, Gade 
& Mortensen, en akustisk rådgiver, 
ATEC og en ’cost-estimator’, Davis 
Langdon. Friis & Moltke, Rambøll, 
Niras og HAR Hollands

Entreprenører: 
Gunnar Nielsen A7S, Aars & Arkil A/S

ACO Nordic A/S
Thorsvej 9
DK-4100 Ringsted
Tel. +45 57 666 500
Fax  +45 57 666 501
aco.dk

ACO Produkter: 

  Liniedræn; ACO Multiline V100S, som almindelig rende & lavprofil med 
galv. brickslot og galv. maskerist.

   ACO Multiline V100G med slidsrist i støbejern.

   ACO MultilineV100S, 0.2, 0,5 mtr. til at lægge LED belysning i, samt 
bladfang til strømforsyning til LED belysning.

Multiline V100S med Maskerist

Musikkens Hus er kåret som Årets Byggeri 2014 Brickslot som facadeaf-
vanding

Multiline V100G med 
Slidsriste

Multiline liniedræn med LED lys sikre afvanding 
af  forplads og facader
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