
Laget lekkert kontor av søppel

IVAR IKS er en miljøbedrift eid av 12 kommuner. En av bedriftens 
kjerneoppgaver er mottak og gjenvinning av avfall f ra hushold-
ninger og næringsliv. De arbeider også for å redusere avfalls-
mengden gjennom å legge til rette for økt ombruk av gjenstander. 

Da administrerende direktør Ingrid Nordbø skulle innrede sitt nye 
kontor, ønsket hun å benytte brukte møbler og gjenstander f ra 
IVARs gjenvinningsstasjoner, eller som var til salgs via ulike 
omsetningskanaler for brukte gjenstander. En viktig tilleggsverdi 
var å inspirere andre, gjennom å vise at det er fullt mulig å lage 
lekre, attraktive og kvalitetsrike kontor av resirkulerte materialer.

Prosjektet skulle uomtvistelig føre til mindre miljøbelastning 
enn om kontoret ble innredet med nye møbler på vanlig måte.

Prosjektet skulle også undersøke hvordan brukte gjenstander og avfall 
kunne ombrukes, oppfylle nye funksjonskrav og få lengre levetid, ved 
å tilføre kompetanse innen kreative kommersielle næringer som design, 
interiørarkitektur og ulike håndverksfag.

Funksjonskrav

Kontoret på ca. 5 x 4,5 m skulle tilf redsstille følgende funksjonelle krav: 
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• Ergonomisk arbeidsplass  
med hev-senk pult 

• Løsning for småoppbevaring
• Sone for en-til-en samtaler
• Co-work sone for 4-6 personer 

med skjerm
• Område for forbedringstavle

• Supplerende belysning som 
fungerer med byggets  
tekniske løsning

• Historiefortelling knyttet til 
ressursene

• Grønt
• Solskjerming

Her har vi benyttet et 
gammelt arbeidsbord IVAR 
hadde stående. Hev-senk-
understellet var fullt bruktbart, 
men bordplaten hadde 
imidlertid sett sine beste 
arbeidsdager. Løsningen ble 
å levere bordet til Aarsland, 
en lokal møblefabrikk på 
Vigrestad, som byttet bord-
platen til en ny slitesterk.

Den gamle bordplaten ble 
laget om til vegghyller, også 
levert av Aarsland, hvor Ingrid 
nå har sin samling av grønn 
litteratur.

Og kontorstol? Det enkle 
er ofte det beste. Vi fant 
en brukt som var hel og f in. 

Ta-da!

Ergonomisk 
arbeidsplass

Sirkulært
direktørkontor

Det gamle hev-senk-bordet fikk ny bordplate 

– mens den kasserte bordplaten ble nytt hjem 
for Ingrids grønne boksamling.

Teppet er laget av gamle fiskegarn og plastflasker

Bord- og lampefot av gamle 
lampetter, krukker og glass.

Plantekasser av 100 % 
gjenvunnet plastsøppel og 

utrangerte plastbåter

Godt lederskap = gode 
samtaler. Dette ble det lagt 
vekt på da denne sonen ble 
utformet med lave, behagelige 
stoler, lunt teppe og hyggelig 
belysning som innbyr til 
samtaler med lave skuldre. 

Stolene er et bruktkupp fra 
Retrogleder på Sola. Møbel-
snekker Terje Todnem har 
pusset opp treet, mens Møbel-
f ix har trukket dem om i et 
slitesterkt og miljøsertif isert 
(EU Ecolabel, Greenguard 
Gold, HPD, EPD) ullstoff f ra 
danske Kvadrat.

Gulvteppet f ra Ege tepper er 
cradle-to-cradle-sertif isert og 
laget av regenererte f iskegarn 
og plastflasker.

Og vannet? Det er fra springen.

Kjekt å se deg! 
Tid til en prat?

Et ‘co-work space’ blir det ofte 
kalt på hipsterspråket. På dette 
kontoret er samarbeidssonen 
integrert i vegghyllen.

“Marmorplaten” i ståbordet er 
laget av havfanget plast f ra
Lista og Utsira. Det er produsert 
av Sjøløve Plastfangst, som samler, 
bearbeider og skaper håndlagde 
objekter av havplast og øvrig 
avfallsplast.

De sorte bitene stammer f ra 
en europall (PE) som en skole-
klasse fant i Kvalvikvågen 
under en ryddetur med Sjøløve.

Barkrakkene Earth Stool er 
resultatet av en ny innovativ 
avfall-til-verdi-teknologi som 
resirkulerer bedriftsavfall.
Setene er laget av insulin-
sprøyter og kaffebønneskall, 
produsert av danske Mater.

Skjermen er splitter ny.

La oss jobbe 
sammen!

– og i hver barkrakk finnes 
det 200 insulinsprøyter og 

0,5 kg kaffebønneskall.

Bordplaten i samtalesonen 
hviler på en fot laget av gamle 
lampeskjermer, krukker og 
vaser av glass og krystall. 
Lampefoten er laget av 
samme materialer. Alt er 
funnet på Bruktbuå på Forus. 

Bordplaten er del av et kassert 
furubord, også et funn f ra 
Forus gjenvinningsstasjon. 
Den er malt i samme farge 
som veggen. 

AvSusanne har produsert 
bordfot og lampe, mens bord-
platen er behandlet av Tjerand 
Fine Furnitures.

One-of-a-kind-
lampe og bord

Plantekassene med grønt f ra 
Stilken & Strøm, er opprinnelig 
avfallsbeholdere laget av 100 % 
gjenvunnet plastsøppel f ra 
IVAR sitt ettersorteringsanlegg.  
Plast stammer fra innbyggernes 
restavfall i IVAR sine eierkom-
muner. 

Vi har kun delt beholderne 
i to, ved hjelp f ra Plastinor som 
er produsenten av bøttene.

Grønt og skjønt 
i søppelbøtter

Redesignet tavleløsning med 
redusert bruk av ressurser

Ingrid skal benytte det nye 
kontoret sitt til å jobbe med 
kontinuerlige forbedringer, og 
trengte en stor tavle til denne 
oppgaven.

Etter å ha lett etter en gammel 
tavle eller plate som vi kunne 
pusse opp og gjenbruke, uten 
å lykkes, redesignet vi løsningen 
og folierte tavla rett på veggen 
med minimal bruk av folie.

Velkommen 2030!

Løsninger 
som bidrar til 

80 % reduserte 
klimautslipp 
i Stavanger 

i 2030

Hårete mål med 
lavt avtrykk

plast, tre, byttebua

Ressursene

35 kg CO2
klimagevinst

ståbord

153 kg CO2
klimagevinst

hyllevegg

8 kg CO2
klimagevinst

lenestol

1. Hyllevegg

2. Lampe

3. Cafée bord

4. Teak lenestol

5. Teak lenestol

6. Vegghyller 2 stk

7. Ståbord inkl “marmor”plate

8. Kontorstol

9. Hev/senk understell arbeidsbord

10. Bøker

11. Pyntegjenstander

12. Rammene

13. Barkrakker, 5 stk. plastdel

14. Barkrakker, 5 stk metalldel

15. Teppe

16. Plantekasse

17. Plantekasse

18. Metalloppheng til vegghyller 2 stk

Sum

Bordplate til helv-senk arbeidsbord

Ny arbeidslampe

Nye spotlightskinne

Skjerm

Produkt

152,1

2,4 

8,1

7,6

7,7

4,2

31,5

19,1

32,0

24,3

17,8

2,8

10,0

10,0

7,1

5,6

6,8

0,2

347

-1,00

-1,01

-1,01

-1,07

-1,07

-0,10

-1,10

-6,76

-3,42

-1,15

-1,01

-0,10

-0,8

-2,10

-0,80

-0,80

-0,80

-2,10

-153

-2

-8

-8

-8

0

-35

-129

-109

-28

-18

0

-8

-21

-6

-4

-5

0

544

Kg Utslipps-
faktor*

*Utslippsfaktoren viser mengden klimagasser (uttrykt ved en felles enhet, CO2e) per kg materiale. Tallene er negative fordi vi antar at ombruk og gjenvinning av 
materialer erstatter produksjon av nye materialer. Dette kan vi kalle netto klimanytte. Utslippsfaktorene er oppdatert av NIRAS Norge i november 2021. 

Klima- 
gevinst

Ombruk

Ombruk

Ombruk

Ombruk

Ombruk

Ombruk

Ombruk

Ombruk

Ombruk

Ombruk

Ombruk

Ombruk

Gjenvunnet

Gjenvunnet

Gjenvunnet

Gjenvunnet

Gjenvunnet

Gjenvunnet

Ny

Ny

Ny

Ny

Tjernad Fine Furniture

AvSusanne

AvSusanne

Møbelf ix

Møbelf ix

Aarsland møbelfabrikk

Sjøløve/Tjernad 

-

-

-

-

Aldente

Mater design

Mater design

Ege tepper

Plastinor

Plastinor

Aarsland møbelfabrikk

Forestia

Anello

Anello

Opprinnelse Produsent

Trevirke og gammel kommode fra Forus gjenvinningsstasjon 

Ressurser f ra IVARs Bruktbu: telysholdere, lampekupler 
+ lampeskjerm

Ressurser f ra IVARs Bruktbu: Gammel bordplate, 
tallerkner, vase, telysholdere, lampekupler, kakefat

Lakkert, skiftet stoff

Lakkert, skiftet stoff

Trevirke. Gammel kontorpultplate

Trevirke f ra Forus gjenvinningsstasjon, havplast

Metall, plast, tekstil

Metall, jern

Fra IVARs Bruktbu

Fra IVARs Bruktbu

Fra IVARs Bruktbu

Insulinprøyter og kaffebønneskall 

Metall

PET-flasker og f iskeutstyr i plast

Plastflakes f ra IVAR Ettersorteringsanlegg og plastbåter

Plastflakes f ra IVAR Ettersorteringsanlegg og plastbåter

Metall, jern

Norskprodusert sponplate (EPD/svanemerkede)

Plain Spectra LED-lys m/ Human Centric Lighting

Solo LED-lys 

32 tommer PC-skjerm fra LG

Materialer

Klimaregnskapet er utført av 
NIRAS Norge og baserer seg 
på utslippsdata hentet f ra en 
anerkjent database for livsløps-
vurderinger (ecoinvent), 
tredjepartssertif iserte miljøvare-
deklarasjoner (EPD-er) og fag-
litteratur. For ombruksmaterialene 
er klimagevinsten antatt lik 
produksjon av et tilsvarende 
produkt bestående av samme 
materialer. For materialene som 
er gjenvunnet er det også tatt 

utgangspunkt i utslipp f ra 
produksjon av et tilsvarende 
produkt, men her er utslippene 
f ra gjenvinningsprosessen 
trukket f ra for å f inne den 
endelige klimagevinsten. 

Aldente kommunikasjonsbyrå/
Tipi innovasjon og Link arkitekter 
står bak idé, løsninger og 
prosjektledelse. Tjernad Fine 
Furnitures står for trearbeid 
og montering.

Slik har vi laget kontoret 
og klimaregnskapet

Klimaregnskap

Ved å lykkes med målet om økt ombruk
 i både privathusholdninger og virksomheter, 
vil vi bidra til redusert behov for nye råvarer, 

mindre press på naturressurser og 
reduserte klimagassutslipp.

Har du gode ideer til 
hvordan du kan bidra?

Kontakt oss gjerne på ivar@ivar.no
Varm hilsen og et sirkulertbart smil fra 

Ingrid Nordbø
Administrerende direktør IVAR Iks

 “Marmorplate” laget av havfanget 
plast fra Lista og Utsira

Se hvordan vi løste disse behovene 
og samtidig sparte miljøet for CO2 tilsvarende 

10 flyreiser fra Stavanger til Oslo:

544
klimagevinst av Ingrids 

sirkulære kontor 

10
flyreiser fra Stavanger til Oslo for en passasjer*

*Kilde: Scandinavian Airlines utslippskalkulator

Total CO2-besparelse – eller sagt med andre ord:

1. Hyllevegg

2. Lampe

3. Café table

4. Teak lenestol

5. Teak lenestol

6. Vegghyller 2 stk

7. Ståbord inkl “marmor”plate

8. Kontorstol

9. Hev/senk understell arbeidsbord

10. Bøker

11. Pyntegjenstander

12. Rammene

13. Barkrakker, 5 stk. plastdel

14. Barkrakker, 5 stk metalldel

15. Teppe

16. Plantekasse, 2 stk

17. Plantekasse

18. Metalloppheng til vegghyller 2 stk

EPD reol

Antar mest glass

Antar 50/50 tre og glass

Antar mest trevirke

Antar mest trevirke

Antar mest trevirke

Antar 50/50 trevirke og plast

EPD kontorstol

EPD understell

Antar mest papir

Antar mest glass

Antar mest trevirke

Antar mest plast

Antar mest metall

Antar mest plast

Antar mest plast

Antar mest plast

Antar mest metall

Produkt Kommentar

NEPD-2929-1616-EN (A1-A4). Note shelf 1600 fra Fora Form AS. Utslippsfaktor justert for hyllens vekt = 39,1 kg
 
Ecoinvent “market for packaging glass, white” (GLO) 

Gjennomsnitt av de to ovennevnte kildene 

NEPD-1800-760-EN (A1-A4). Svea Stacking armchair f ra Helland Møbler AS. Utslippsfaktor justert for stolens vekt = 7,1 kg. 

NEPD-1800-760-EN (A1-A4). Svea Stacking armchair f ra Helland Møbler AS. Utslippsfaktor justert for stolens vekt = 7,1 kg. 

NEPD-2957-1650-NO (A1-A3). Trelast av furu og gran fra Bergene Holm AS. Antar tetthet lik 480 kg/m3, som oppgitt i EPD. 
Kun fossil CO2. A1-A3 (fordi også det resirkulerte trevirket må transporteres og prosesseres). 

Trevirke: NEPD-2957-1650-NO (A1-A3). Trelast av furu og gran fra Bergene Holm AS. Antar tetthet lik 480 kg/m3, som oppgitt i EPD. 
Kun fossil CO2. A1-A3 (fordi også det resirkulerte trevirket må transporteres og prosesseres). Plast: Tabell 11 i rapport: 
“Climate Benef its of material recycling - Inventory of average Greenhouse Gas Emissions for Denmark, Norway and Sweden” 

NEPD-1558-594-EN (A1-A4). Fjell chair f ra Fora Form AS. Utslippsfaktor justert for stolens vekt = 13 kg. 
(Undersøkt 4 ulike kontorstoler, denne representerer ca. medianutslipp).
 
NEPD-2860-1554-NO (A1-A4). Ergolift Angle høydejusterbart 2-beins system fra IDT Solutions AS 

Ecoinvent “market for paper, newsprint” (RER)
 
Ecoinvent “market for packaging glass, white” (GLO) 

NEPD-2957-1650-NO (A1-A3). Trelast av furu og gran fra Bergene Holm AS. Antar tetthet lik 480 kg/m3, som oppgitt i EPD. 
Kun fossil CO2. A1-A3 (fordi også det resirkulerte trevirket må transporteres og prosesseres). 

Tabell 11 i rapport: “Climate Benef its of material recycling - Inventory of average Greenhouse Gas Emissions for Denmark, Norway and Sweden” 

Tabell 11 i rapport: “Climate Benef its of material recycling - Inventory of average Greenhouse Gas Emissions for Denmark, Norway and Sweden”. Stål. 

Tabell 11 i rapport: “Climate Benef its of material recycling - Inventory of average Greenhouse Gas Emissions for Denmark, Norway and Sweden” 

Tabell 11 i rapport: “Climate Benef its of material recycling - Inventory of average Greenhouse Gas Emissions for Denmark, Norway and Sweden” 

Tabell 11 i rapport: “Climate Benef its of material recycling - Inventory of average Greenhouse Gas Emissions for Denmark, Norway and Sweden” 

Tabell 11 i rapport: “Climate Benef its of material recycling - Inventory of average Greenhouse Gas Emissions for Denmark, Norway and Sweden”. Stål. 

Kilde

Kilder


