
”Fra den grimme ælling 
til den smukke svane”

Indretning af nye kontor- og mødefaciliteter 
ved Odense Renovation

med fokus på genbrug, historie, personlighed og æstetik

Dorthe Lind, oktober 2017



Hvad kom vi fra?........



Før: 3 forskellige separate bygninger – udenfor for at besøge ”de andre”



Mødelokale 1 og mødelokale 2. Navngivning…
Funktionelle parameter: høj – æstetisk parameter: lav 



Indgang gennem drivhus til mødelokaler 



Den lange gang i holdlederbygningen med kontorer i de gamle garager 
- høj funktionalitet og lav æstetik



Trapperepos ved direktørens kontor



…..Og hvor ville vi hen?



Interiørudvalgets tanker inden ombygningen

Når en gæst træder ind i bygningerne, skal de 
• bemærke omgivelserne og ikke bare gå igennem i egne tanker. Vi fanger 

folk i nuet, og man glemmer bekymringer og spekulationer et øjeblik, mens 
man betragter og forundres – ”bevidst nærvær”

• føle en positiv stemning og blive overrasket – små stød, små ”wow kan 
man også det”

• blive inspireret selv til at tænke anderledes i indretning, i anvendelse af 
materialer og produkter, og forhåbentlig smitter tænkemåden af på andre 
facetter i livet med at tænke anderledes og ikke tage en ting og dens 
funktion for givet.



Interiørudvalgets tanker inden ombygningen

Alle rum er vigtige.
Også toiletterne. Især toiletterne. Det eneste sted, du kan være helt i fred i 
løbet af dagen, skal være andet end hvidt porcelæn og hvide vægge. Der skal 
være en positiv stemning, og det skal være en god æstetisk oplevelse at gå 
på toilettet. 
Kopirummet er også vigtigt!
Fællesrummene skal have navne, så vi ved, hvad vi taler om! 
Prisen skal holdes nede  – nødvendighed at tænke kreativt og i udnyttelsen 
af eksisterende materialer i stedet for at købe nyt. Direktørens hjælp til 
vores kreative proces. Gav nye muligheder. ”Ingen får nye kontormøbler” –
det tog vi som en spændende udfordring og har derfor lavet gamle 
kontormøbler om. 



…..Vi vil have:

1. Mere af vores historie

2. Mere genbrug/upcycling/bæredygtighed

3. Mere personlighed

4. Mere æstetik

5. Mere teknik  

Interiørudvalgets tanker inden ombygningen



…..Vi vil have:

1. Mere af vores historie

Den historisk linje
Vi har eksisteret siden 1882. Har mange gamle 
billeder, redskaber, skriftlige kilder, tegninger 
osv, som er en del af vores fortid.

I indretningen vil vi have fortiden trukket 
tydeligt med ind i nutid og fremtid. 

Rødderne og fundamentet – stolthed, tradition 
og fornyelse forenes.

Samlet skrald i byen siden 1882: 
Fattigvæsen, Markvæsen, Renovationsvæsen



…..Vi vil have:

2. Mere genbrug

Den grønne linje
3 kriterier

• Ingen materialer smides ud, før det har fået chance 
for at få nyt liv (garageport blev køkkenbord)

• Ingen grimme/kedelige møbler kasseres, før det har 
fået chance for nyt liv med nyt design 

• Nyindkøb skal så vidt muligt have et tydeligt link til 
bæredygtighed (genanvendt plast, upcycled
materialer (trellebænke), lokalt produceret, støtter 
socialt/økonomisk trængende (humanitære 
genbrugsbutikker samt socialøkonomiske 
virksomheder)



…..Vi vil have:

3. Mere personlighed

Den personlige linje

• Vi tilbringer næsten flere timer på arbejde end i 
hjemmet (i vågen tilstand…). Derfor være gode 
rammer, føle sig hjemme på kontoret.

• Plads til individuelle behov og præg på kontorerne –
og ting med personlige historier fra ansatte.

• Kan vi producere møbler/udsmykning in house? 
Ejerskab og stolthed.

• Vil nogle medarbejdere donere ting til 
møbler/udsmykning? Så er der større ejerskab og 
stolthed og bedre historier at fortælle.



…..Vi vil have:

4. Mere æstetik

Den æstetiske linje

Tidligere blev funktion prioriteret højere end æstetik 
(hvis æstetik var med som parameter…). 
Nu har vi valgt æstetik frem for funktion….. Til en vis 
grænse.



…..Vi vil have:

5. Mere teknik

Den tekniske linje

En mand var med i starten i interiørudvalget. 
Han trak sig hurtigt, men nåede at få sine tekniske 
ønsker opfyldt.



Processen 
fra 1000 ideer til 1 plan….



Indretningsprocessen
1. Nedsættelse af interiørudvalg med nøglekvinder med høj interesse 

og høj kreativ intelligens
2. Enighed om mål og retning, feel and look
3. Indsamling af ideer (Pinterest/nettet, studietur til Superbude, 

kommunens kursuscenter Phønix, Gastroteket m.m.)
4. Ideer samles i idekatalog og præsenteres for indretningsarkitekt
5. Indretningsarkitekten præsenterer ideer på moodboards og i 

dukkehus 
6. Interiørudvalget tilretter og godkender indretningsarkitektens 

forslag
7. Skaffelister og fabrikationsliser og indkøbslister laves
8. Ideerne er materialiseret og står klar til brug i fællesrum, toiletter, 

mødelokaler og kontorer
9. Indvielsesfest 



5 spor i indretningen: 
Grøn, historisk, personlig, æstetisk, teknisk



Hvad skal barnet hedde?
Navngivning hurtigst muligt. Giver identitet. 

Bygninger

STUEHUSET    
GARAGEHUSET 
VÆKSTHUSET

(MADHUSET) 
(AFFALDSKULTURHUSET) 

Mødelokaler
GARAGEN
OLIETØNDEN
VASKEHUSET
KARLEKAMMERET
CONTAINEREN

Mødelokalerne hed før mødelokale 1 og 2 (eller det lille og det store). 
Nu har de navn efter historisk/nutidig funktion/karakteristika  



Væksthuset 
– nyt fællesrum og binding mellem 3 bygninger



Grøn linje: Køkkenbord af træ fra laden, dueslag af paller og lavet af socioøkonomisk 
virksomhed.



Grøn linje: Grøn væg af grønne planter som renser luften
Teknisk linje: Vanding og lys til plantevæggen styres automatisk



Teknisk linje: Kaffemaskine indbygget i køkkenbordpladen og styret fra iPad
Vandhane i vasken kan lave vand med brus



Grøn linje: 2 socialøkonomiske virksomheder involveret i produktion af marguerit-bordene.
Stolene gamle skolestole malet i vores signaturfarver



Grøn linje:  Lamperne er lavet af pap – og dansk design og produktion



Grøn linje: Trellebænke
Historisk linje: Bindingsværk bevaret



Mødelokalet Garagen



Grøn linje: Bordet gammelt mødebord fra kontor, bordben bildæk, 
bordplade rusten jernplade, stole købt brugt fra Lauritz.com



Grøn linje: Lamper ”Københavnerlampen” købt  brugt og istandsat
Graffitimaleri af lokal graffitimaler



Grøn linje: Gammel smuk gul bildør og sorte slidte dæk komplimenterer hinanden og 
skaber stemning (æstetisk linje)



Teknisk linje: Mødekalenderskærme med Outlook-opkobling samt 
finger touch til akutte ændringer 



Mødelokalet Olietønden



Grøn linje: Olietønder til borde og stole, bilsæder omdannet til sofaer 



Grøn linje: Lamper af olietønder  



Grøn linje: Hylder af palletræ klargjort af socialøkonomisk virksomhed. 
Konservesdåser fra køkkenet til planterne. 



Historisk linje: Fototapet med gamle zinkspande til tømning på tidligere losseplads



Mødelokalet Vaskehuset



Historisk linje: Gammelt vaskehus – tidligere lager til arbejdstøj – nu mødelokale
Grøn linje: Vaskemaskinetromler, bordplader (af garageporte), zinkspande til skraldespande



Historisk linje: Historiske tegninger på væggen om vaskehusets tilblivelse



Historisk linje: Vaskehus-tema også praktisk funktion



Mødelokalet Containeren



Grøn linje: Olietønder til borde og stole, bilsæder omdannet til sofaer 

Grøn linje: Vægdekoration en aflagt container. 



Grøn linje: Stole købt brugt, bordplader lavet billigt af OSB-plader



Grøn linje: Stole købt brugt, bordplader lavet billigt af OSB-plader, lærred til hynder fundet på 
loftsladen, vægdekoration en aflagt container. 



Grøn linje: Lærred til hynder fundet på loftsladen



Mødelokale Karlekammeret



Historisk linje: Karlekammer (doneret af medarbejder) historisk, da det blev brugt til 
unge mænd der arbejdede på gården



Kontorer



Personlig linje: Hver medarbejder har været med til at bestemme,
hvilke effekter de ønsker på kontoret (opslagstavle, knagerække, udsmykning).



Personlig linje: Medarbejderens egen ide til udsmykning implementeret.



Grøn/personlig linje: Kontor med genbrugslampe fra AffaldPlus med hjemmelavet 
skærm plus knagerække af genbrugstræ fra socialøkonomisk virksomhed.



Personlig linje: Medarbejder har efter eget ønske lavet væg med omslag fra gamle 
bøger. 



Toiletterne



Historisk linje: Hvert toilet har navn som henviser til affaldsindsamling gennem tiden



Historisk linje: Hvert toilet har fototapet, som henviser til toilettets navn.   



Grøn linje: Spejle fra genbrugsbutikker pryder forrummet til toiletterne



Grøn linje: Skraldespande og hylder er genbrug fra en gammel kommode 



Stuehuset



Grøn linje: Sofa købt brugt. Bord doneret af medarbejder. Lampeskærm upcycled
gamle bøger.  Historisk linje: Den pæne stue i Stuehuset.



Historisk linje: Indrettet i stil efter at det var det fine stuehus. Historiske fotos og 
tegninger på væggene. Æstetisk linje: Verdens smukkeste kopirum???

Stuehuset: 
Kopirum



Grøn linje: Arbejdsbordet er lavet af medarbejders gamle gulvbrædder. 
Prismekronerne købt brugt.

Stuehuset: 
Kopirum



Personlig linje: Navneskilt til kontoret efter køn og efter hvilken bygning man bor i.
Grøn linje: Rammer og porcelæn er købt i lokale genbrugsbutikker



Grøn linje: Sofa købt i genbrugsbutik, stol doneret af medarbejder.



Gangene



Grøn linje: Treller til kunstforeningens udstillinger, containervæg til mødelokale, 
navneskilt af bildæk-slanger



Grøn linje: Navneskilt af bildæk-slanger
Historisk linje: Akustik-plader med historiske fotos





Historisk linje: Toilettønde fra natrenovationen taget i brug som planteskjuler. 



Grøn linje: Olietønde fra værkstedet på Odense Nord Miljøcenter taget i brug som 
planteskjuler. 



KL og Dansk Affaldsforening låner lokalerne til workshops om nye nationale 
piktogrammer til henteordninger og genbrugsstationer



Odense Bæredygtighedsråd besøger Odense Renovation og hører om ombygning og 
andre tiltag.



Slut!
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