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ACO Group er verdensleder 
i produksjon og salg av 
avløpsteknikk for innendørs 
og utendørs bruk.  Selskapet 
er i Norge representert ved 
ACO Nordic A/S. ACO har 
mer enn 65 års verdifull 
erfaring innen profesjonell 
overvannshåndtering og 
er også anerkjent for sine 
mange konsepter, med 
Powerdrain i spissen innenfor 
kommunalteknisk sektor.

Hva er dere mest aner-
kjent for innen kommu-
nalteknisk sektor?
«Vi er spesialister på komplette 
systemløsninger, installasjon 
og vedlikehold innen 
drenering, og vi tilbyr trygge 
og effektive løsninger for å 
håndtere overvann, kloakk 
og avløpsvann,» sier Øystein 
Felumb, adm. direktør i ACO-
Nordic A/S. 
«Vi er systemleverandør 
av produkter og leverer til 
forskjellige segmenter. Det vi 
er mest kjent for er ACO dren 
- betongrennen. Derfra har 
vi tatt en rekke produkter og 
tilført systemet til en totalitet.  
Profesjonen vår skal være at 
vi skal ta hånd om vannet fra 
A til Å. Et av våre anerkjente 
konsept er ACO-Powerdrain.»

Markedsposisjon
Når det gjelder renner er 

ACO markedsleder. Dette har 
sammenheng med historisk 
utvikling. ACO hadde de 
første kunststoffrennene 
med en pre-fabrikert løsning 
på markedet allerede 
på 1970-tallet. Du finner 
ACO rennene i parker, 
parkeringsplasser, veibane 
etc. «Når det gjelder andre 
produktsegmenter, som for 
eksempel fordrøying, er vi i en 
utfordrer-posisjon.»

Produktnyheter under 
Miljø og Teknikk
«Vi vet ikke helt eksakt hva 
vi kommer til å lansere på 
messen, men vi jobber 
med ny utvikling, som en 
partikkelutskiller vi holder på å 
lansere. Denne omhandler jo 
problemstillinger som blir mer 
og mer aktuelt. Vi har tidligere 
hatt en tungmetallutskiller, 
men nå er det mest aktuelt 
med plastmaterialer. Dette 
er et konsept som vårt 
internasjonale konsern jobber 
med.»

Det vi promoterer i forbindelse 
med messen er Stormbrixx, 
et fordrøyingsmagasin 
som finnes allerede i dag 
under mange offentlige 
parkeringsplasser.

Vi ser at kontrollerte utslipp av 
overvann inn i avløpssystemer 

eller overvannssystemerer 
blir stadig viktigere, spesielt 
når det er kraftig nedbør. 
Fordrøyingsmagasinet jevner 
ut toppene med høy tilførsel 
av vann over en lengre 
tidsperiode og reduserer dens 
innvirkning på avløps- eller 
overvannsystemet.»

Et ACO Stormbrixx 
infiltrasjonssystem kan samle 
overvannet med en gang 
og beholde det, for siden å 
slippe dette ut igjen på en 
kontrollert og tidsforsinket 
måte til grunnen eller 
overvannsystemet.

ACO har deltatt siden 
1970-tallet og har veldige 
gode erfaringer med 
kommunalteknisk messe.

Hvilken spisskompetanse 
har selskapet?
«Spesialkompetansen vår er 
renner. Vi er anerkjent for å 
kunne dimensjonere renner 
og beregne renner med 
fall etc.  Det er vi gode på. 
Både byggherre, konsulenter 
og entreprenører vet vi har 
dette på plass og med god 
dokumentasjon.» avslutter 
Øystein Felumb, adm.direktør 
ACO Nordic A/S.

Markedsleder på uteromsrenner

ACO Nordic A/S har vært fast utstiller på kommunalteknisk messe 
helt tilbake til 1970-årene og er spesialisten på systemløsninger 
innen drenering. Adm. Direktør, Øystein Felumb, ser frem til å  
presentere flere produktnyheter på Miljø og Teknikk 2019. 
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Stormbrixx – fordrøyingsmagasin

Daglig leder: ............................................. Øystein Felumb

Omsetning 2017: ................................... 23.745 mill. kr

Driftsresultat 2017: ................................. –  2.194 mil. Kr

Antall ansatte: .......................................... 8

Markedsleder på renner (uterom)
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