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Gränslös kreativitet

Alla känner till dem, alla älskar dem och alla hade som 
barn minst en låda full med dem. Det handlar om 
 LEGO klossar. Det kreativa modulsystemet, vars succé 
började redan 1932 i den danska staden Billund, 
 fortsätter än idag att glädja både liten och stor. Den 
 lilla staden i Danmark, där också världens första 
 LEGOLAND finns, erhöll i september 2017 ytterligare 
en attraktion: det spektakulära LEGO House som desig-

nats av det berömda arkitektkontoret BIG – Bjarke In-
gels Group. Det 23 meter höga komplexet består av 
21 staplade lådor och täcker en yta på sammanlagt 
12 000 kvadratmeter. Här kan fans från hela världen 
känna LEGO-universumets magi och upptäcka LEGO 
året runt. Det tog ungefär fyra år att färdigställa byg-
gnaden som innehåller nästan 25 miljoner LEGO klos-
sar. I fyra färgkodade äventyrsområden kan man byg-
ga och experimentera med dessa klossar. De enskilda 
områdenas färgkoncept består av de klassiska LEGO-
färgerna, varav var och en representerar en speciell as-
pekt av barns lek och lärande: rött står för uppfinningsri-
kedom, spontan kreativitet och fri design, blått för 
kognitivt lärande, grönt för rollspel och för att berätta 
historier och gult står för känslorna som en del av leken. 
Även vid valet av golvbeläggning var arkitektkontoret 
noga med att den skulle överensstämma exakt med de 
nämnda LEGO-färgerna. Avgörande för valet var 
också de positiva egenskaperna hos gummigolv som 
miljövänlighet, robusthet och enkel rengöring även av 
denna anledning bestämde man sig för lösningen från 
nora systems. Dessa golv kan nämligen i stor skala an-
passas till individuella och kundspecifika krav på färg-
design. Slutligen var även noras lösningar för trappor 



ett val och kunde därmed perfekt integrerats i den över-
gripande konstruktionen och skapar en sömlös över-
gång till de olika färgerna LEGO erbjuder. 

Bekänna färg

Särskilt viktigt vid planeringen av LEGO House var det 
att designa utställningsområdena samt de offentliga ut-
rymmena i överensstämmelse med LEGO-märkets vär-
deringar och färger och kombinera dessa aspekter 
med varandra. ”Färgerna, särskilt legoklossarnas vikti-
gaste färger – röd, blå, gul och grön – spelar en viktig 
roll här och används i lekområdena på första och and-
ra våningen, där de återspeglar olika aspekter av bar-
ns lärande”, förklarar Finn Nørgaard, projektledare och 
partner på BIG. Förutom de färgmatchande möblerna 
var den danska arkitektgruppen mycket angelägen om 
att få golvbeläggningen i en motsvarande färg. ”Vi ville 
att äventyrsområdena skulle utrustas med ett slätt, enfär-
gat golv i våra LEGO-huvudfärger. Dessutom behövde 
vi ett svart och vitt golv, dels till den historiska samlingen 
och dels till Masterpiece Gallery, ett utställningsområ-
de för särskilt framstående LEGO-skapelser”, berättar 
Finn Nørgaard.

Att realisera kundens önskemål har högsta 
prioritet

Företaget nora systems, som redan 2015 genomförde 
ett projekt med LEGO Gruppen i Kina, visade sig 
snabbt vara den perfekta partnern för färgdesign och 
färganpassning. Och så tog noras utvecklingsteam 
med stor optimism på sig uppgiften att skapa de önska-
de färgnyanserna. ”Vår uppgift var att exakt matcha de 
fyra specifika LEGO-färgtonerna och dessutom tre ny-
anser av dem – alltså totalt tolv färger”, förklarar Ar-
nold Ungar från designavdelningen på nora systems. 
”Det var visserligen en lång process, men efter tre av-
stämningsrundor var det slutligen dags och vi hade fått 
fram de rätta färgnyanserna och återigen visat att vi 
gör allt som är möjligt för att realisera kundernas indivi-
duella önskemål”, tillägger Arnold Ungar. Den begär-
da svarta och vita varianten fanns i standardsortimentet. 
Och därmed har LEGO House i Danmark idag cirka 

6 000 kvadratmeter noraplan® uni i en underbart färg-
glad blandning, som perfekt återspeglar andan bakom 
LEGO-filosofin. Dessutom skapar installationen utan fo-
gar en behaglig och generös rymdkänsla.

Beprövad nora kvalitet

Ytterligare krav på golvbeläggningen som ställdes av 
leksaksproducenten var lång hållbarhet och enkel ren-



göring. Även här övertygar gummigolv från nora: på 
grund av den täta ytan är de i Tyskland tillverkade gol-
ven extra slitstarka och kräver ingen beläggning, vilket 
gör att de kan rengöras på ett enkelt och ekonomiskt 
sätt. Ytterligare en fördel är att de inte avger olika äm-
nen och har därför tilldelats alla internationellt betydan-
de miljöcertifieringar. Och eftersom de inte innehåller 
några mjukgörare (ftalater) eller halogener bidrar de i 
väsentlig omfattning till ett hälsosamt och behagligt 
inomhusklimat i LEGO House. Dessutom erbjuder nora 
beläggningarna utmärkt ergonomi och akustik. Detta 

gör att de är väldigt bekväma och nästan ljudlösa att 
gå på – en faktor som inte bör underskattas i en relativt 
stor offentlig byggnad med stora ytor och delvis långa 
korridorer. ”Med sin enhetliga, släta, färgkoordinerade 
yta, harmonierar gummibeläggningarna perfekt med 
vårt designkoncept och med omgivningen. nora lycka-
des med exakta färgtoner – och i samspel med produk-
tegenskaperna var och är detta den perfekta lösnin-
gen”, säger Finn Nørgaard. För arkitekter och 
byggherrar är Danmarks unika LEGO House därmed 
en ny arkitektonisk symbol för innovation och kreativitet.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och felaktigheter. Vi förbehåller oss rätten att löpande 
ändra informationen av samtliga varor i vårt sortiment. Produktbilderna i det här dokumentet kan 
skilja sig från originalet.
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