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Arkitekt:  BIG – Bjarke Ingels Group 
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Grenseløs kreativitet

Alle kjenner dem, alle elsker dem og alle hadde minst 
en boks med dem som barn. Det handler selvfølgelig 
om LEGO-klosser. Både store og små gleder seg over 
det kreative modulsystemet, hvis suksesshistorie begynte 
1932 i den danske byen Billund. Den lille byen i Dan-
mark, hvor verdens første LEGOLAND befinner seg, fikk 
enda en attraksjon i september 2017, selskapets spek-
takulære LEGO House, som er designet av det berøm-

te arkitektfirmaet BIG – Bjarke Ingels Group. Det 23 
meter høye komplekset, som består av 21 stablede 
bokser og dekker et areal på 12 000 kvadratmeter, gir 
fans fra hele verden muligheten til å nyte LEGOs magi 
og oppdage LEGO hele året. Bygningen, som det tok 
omtrent fire år å ferdigstille, inneholder nesten 25 millio-
ner LEGO-klosser, som man kan bygge og eksperimen-
tere med i fire fargekodede opplevelsesområder. Far-
gekonseptet til disse individuelle områdene bruker de 
klassiske LEGO-fargene, som hver representerer et spe-
sielt aspekt ved barns lek og læring: Rødt står for opp-
finnsomhet, spontan kreativitet og fri form, blått for kog-
nitiv læring, mens grønt står for rollespill og 
historiefortelling og gult for følelsene som en del av spil-
let. Også ved valg av gulvbelegg la arkitektkontoret 
stor vekt på at det skulle være en nøyaktig overensstem-
melse med de nevnte LEGO-fargene, i tillegg til de po-
sitive egenskapene som gummigulv har, slik som miljø-
vennlighet, robusthet og enkel rengjøring. Derfor valgte 
de en løsning fra nora systems. Disse gulvene kan nem-
lig i stor grad tilpasses til individuelle og kundespesifik-
ke fargeønsker, selv om de ikke inngår i standardsorti-
mentet. Dessuten var den komplette løsningen fra nora 
overbevisende, slik at noras trappetrinn inngår som en 



integrert del av den samlede konstruksjonen og skaper 
en sømløs overgang til LEGOs ulike fargeverdener. 

Velg din farge

En ting som var spesielt viktig ved planleggingen av 
 LEGO House, var utformingen av utstillingsområdene 
og de offentlige områdene med tanke på LEGO-merke-
varens verdier og farger samt å kombinere disse as-
pektene med hverandre. «Fargene, og spesielt LEGOs 
viktigste farger – rødt, blått, gult og grønt – spiller her 
en viktig rolle og brukes i lekeområdene i første og 
andre etasje, hvor de gjenspeiler de ulike aspektene 
ved barns læring», forklarer Finn Nørgaard, prosjektle-
der og partner hos BIG. I tillegg til de matchende møb-
lene, var det også veldig viktig for den danske arkitekt-
gruppen å få gulvbelegg i riktig farge. «Vi ønsket et 
glatt og ensfarget gulv i LEGOs hovedfarger til opple-
velsesområdene. I tillegg trengte vi et sort og hvitt gulv, 
dels til den historiske samlingen og dels til Masterpiece 
Gallery, et utstillingsområde for spesielt flotte LEGO-kre-
asjoner», fortsetter Nørgaard.

Realisering av kundens ønsker har høyeste 
prioritet

Selskapet nora systems, som allerede hadde samarbei-
det med LEGO-konsernet i et prosjekt i Kina i 2015, vis-
te seg raskt å være den ideelle partneren for farge-
design og -tilpasning. Og noras utviklingsteam har med 
stor optimisme påtatt seg oppgaven med å skape de 
ønskede fargenyansene. «Vår oppgave var å matche 
de fire spesifikke LEGO-nyanseneså nøyaktig som mu-
lig, i tillegg til ytterligere tre nyanser, dvs. tolv nyanser 
totalt», forklarer Arnold Ungar fra designavdelingen hos 
nora systems. «Det var riktignok en lang prosess, men 
etter tre justeringsrunder var målet endelig nådd. Vi 
hadde funnet de riktige nyansene, og igjen vist at vi 
gjør alt som er menneskelig mulig for å realisere kunde-
nes individuelle ønsker», sier Ungar. De ekstra variante-
ne i sort og hvitt som kunden ønsket fantes i standard-
sortimentet. Dermed har LEGO House i Danmark i dag 
rundt 6000 kvadratmeter med noraplan® uni i en herlig 
fargerik blanding, som perfekt gjenspeiler LEGOs fi-

losofi. I tillegg skaper den fugefrie installasjonen en be-
hagelig følelse av store rom.

Dokumentert nora-kvalitet

Ytterligere krav som leketøysprodusenten stilte til gulv-
belegget var at det skulle ha en lang levetid og være 
enkelt å holde rent. Også her overbeviser gummigulve-
ne fra nora: På grunn av den tette overflaten er de 



tyskproduserte gulvene ekstra slitesterke og trenger in-
gen ekstra belegg for å kunne rengjøres på en enkel 
og økonomisk måte. En annen fordel er at de er uts-
lippssvake og har alle internasjonalt viktige miljøsertifi-
kater. Og siden de ikke inneholder myknere (ftalater) 
eller halogener, bidrar de i stor grad til et sunt og beha-
gelig inneklima i LEGO House. I tillegg byr noras gulv-
belegg på utmerket ergonomi og akustikk. Dette gjør at 
de er veldig komfortable og nesten lydløse å gå på – 
en faktor som ikke bør undervurderes i en relativt stor 

offentlig bygning med store flater og flere lange korri-
dorer. «Med sin enhetlige, glatte og fargekoordinert 
overflate, harmoniserer gummibeleggene perfekt med 
vårt designkonsept og med omgivelsene. nora lyktes 
med å finne de nøyaktige fargenyansene – og i kombi-
nasjon med produktegenskapene var og er dette den 
perfekte løsningen», sier Nørgaard. For arkitekter og 
byggherrer er Danmarks unike LEGO House dermed et 
nytt arkitektonisk symbol og et flott eksempel på inno-
vasjon og kreativitet.
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