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Hvor der ikke sættes grænser for kreativiteten

Alle kender dem, alle elsker dem og alle havde som 
barn mindst en kasse med dem. Der er selvfølgelig tale 
om LEGO klodser. Store som små glæder sig igen og 
igen over det kreative modulsystem, hvis succeshistorie 
allerede startede 1932 i Billund. Den lille by i Danmark, 
hvor verdens første LEGOLAND også befinder sig, er 
siden september 2017 blevet en attraktion rigere – der 
er tale om det spektakulære LEGO House, som er skabt 

af det berømte arkitektfirma BIG, Bjarke Ingels Group. 
Det 23 meter høje kompleks består af 21 stablede 
bokse, og gør det muligt for fans fra hele verden, at 
mærke LEGO universets magi og opdage LEGO hele 
året rundt på mere end 12.000 kvadratmeter i alt. Byg-
ningen, som der blev arbejdet på i fire år, er hjemsted 
for ca. 25 millioner LEGO klodser, som der kan bygges 
og eksperimenteres med i fire oplevelseszoner, der er 
markeret med forskellige farver. Farvekonceptet for disse 
enkelte områder bygger på de klassiske LEGO farver, 
hvor hver enkelt repræsenterer et særligt aspekt af børns 
leg og læring: Rød står for opfindsomhed, spontan krea-
tivitet og fri bygning, blå for kognitiv læring, grøn for rol-
lespil samt historiefortællinger og gul for følelserne som 
en del af legen. I forhold til valget af gulvbelægning, 
lagde arkitektfirmaet også stor vægt på det nøjagtige 
match med de pågældende LEGO farver og på gum-
migulves positive egenskaber såsom miljøvenlighed,  
robusthed og enkel rengøring. Derfor faldt valget på 
løsningen fra nora systems. For gulvene kan i store ram-
mer tilpasses til individuelle og kundespecifikke farveøn-
sker, også selvom de ligger uden for standardsortimen-
tet. Desuden kunne den samlede løsning fra nora også 
overbevise. Således indgår noras formtrapper som en 



integreret del af den samlede konstruktion, og skaber 
på den måde en glidende overgang mellem Legos  
forskellige farveverdener. 

Bekend kulør

I forhold til planlægningen af LEGO House var det  
særlig vigtigt at skabe udstillingsområderne samt de 
offentlige rum i overensstemmelse med værdierne og 
farverne for brandet LEGO og forbinde disse med  
hinanden. „Farverne, især legoklodsernes vigtigste far-
ver – rød, blå, gul og grøn – spiller her en vigtig rolle 
og benyttes i første og anden sals legeområder, hvor  
de afspejler de forskellige aspekter af børns leg”, forkla-
rer Finn Nørgaard, Projektmanager og partner hos BIG. 
Udover det farvemæssigt passende inventar, var det 
også utroligt vigtigt for den danske arkitektgruppe at få 
gulvbelægningen i den passende farve. „Vi ville have et 
glat, ensfarvet gulv i LEGO hovedfarverne til oplevelses-
områderne. Som supplement til det, havde vi også brug 
for et sort og hvidt gulv, for det første til den historiske 
samling og for det andet til Masterpiece Gallery, et  
udstillingsområde til særligt fantastiske LEGO kreatio-
ner“, siger Nørgaard videre.

At realisere kundens ønske 

Virksomheden nora systems, som allerede i 2015 gen-
nemførte et projekt med LEGO Gruppen i Kina, viste sig 
hurtigt at være den ideelle partner i forhold til farvekrea-
tion og -tilpasning. Og således kastede noras udviklings-
hold sig fortrøstningsfuldt over opgaven med at skabe 
de ønskede farvenuancer. „Det var vores opgave, 
præcis at ramme de fire specifikke LEGO farvenuancer 
samt derudover tre gradueringer af dem – altså i alt tolv 
farver“, forklarer Arnold Ungar fra designafdelingen hos 
nora systems. „Det var godt nok en lang proces, men  
efter tre justeringsrunder var målet nået. Vi havde ramt 
de rigtige farvenuancer og endnu en gang bevist, at vi 
gør alt, som er menneskeligt muligt for at realisere indivi-
duelle kundeønsker“, tilføjer Ungar. De ekstra ønskede 
sorte og hvide varianter kunne tages fra standardsor-
timentet. Og således ligger der i dag i LEGO House 
i Danmark ca. 6.000 kvadratmeter noraplan® uni i en 

vidunderlig farverig blanding – som perfekt afspejler 
LEGO filosofien. Samtidig skaber den fugefri installation 
en behagelig fornemmelse af store rum.

Traditionel nora kvalitet

Legetøjsproducentens yderligere krav til gulvbelægnin-
gen var lang levetid og muligheden for en nem rengø-
ring. Også her overbeviser gummi-gulvbelægningerne 



fra nora: På grund af deres tætte overflade, er gulvene 
»Made in Germany« særlig slidstærke og har ikke brug 
for nogen coating, hvorved de er nemme og hurtige at 
rengøre. Endnu et plus: De har lav emission og har mod-
taget alle vigtige, internationale miljøcertifikater. Og for-
di de ikke indeholder nogen blødgøringsmidler (ftalater) 
eller halogener, bidrager de markant til et sundt og be-
hageligt indeklima i LEGO House. Desuden byder nora 
gummigulve på en fremragende ergonomi og akustik. 
Derfor er det meget behageligt at gå på dem og det er 
samtidig stort set lydløst – i et forholdsvis stort offentligt 

rum med store flader og flere lange gange, er det en 
vigtig faktor. „Med deres ensartet glatte og farvemæs-
sigt passende overflade, passer gummibelægningerne 
optimalt til vores designkoncept og danner en harmo-
nisk enhed med deres omgivelser. nora var i stand til 
præcist at ramme farvenuancerne – og i kombination 
med produktegenskaberne var og er det den perfekte 
løsning“, siger Nørgaard. Dermed er Danmarks enestå-
ende LEGO House i arkitekters og bygherrers øjne et 
nyt arkitektonisk vartegn og et fremragende eksempel 
på innovation og kreativitet.
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