
 

 

 

Kære Innovatør,   

Her kan du læse mere om:  

1) Udfordringen stillet af Roskilde Festival  

 2) Vurderingskriterier og løsningsformat for din løsning, som skal udfyldes og sendes til 

karolina@corolab.dk senest 26. oktober.  

Tilmeld dig her.  

Når du tilmelder dig udfordringen vil du modtage en mail med al information samt 

skabelonen til din løsning (se den allerede nu sidst i dokumentet). Derudover bliver du 

automatisk tilmeldt COchallenge-event (dialogmøde) 20. sept. hos DTU Risø samt finalen 

15. november på Roskilde Universitet.  

20. sept. til COchallenge-event vil du møde udfordringsgiverne for COCONF18, andre 

innovatører, fremtidige samarbejdspartnere og få feedback på din løsning (program 

følger).  

Når du afleverer din løsning, indgår du i konkurrencen om et potentielt samarbejde med 

udfordringsgiver omkring test og implementing af din løsning. Samt muligheden for at 

vinde 20.000 DKK for størst indflydelse på FNs verdensmål. De bedste løsninger udvælges 

af udfordringsgiver og skal pitche deres ide til finalen 15. nov., hvor vinderen findes.   

Mere om udfordringen:  

 

Virksomhed - 

Udfordringsgiver 

Roskilde Festival-Gruppen 

Præsentation til 

eventsite 
Roskilde Festival-gruppen er en almennyttig virksomhed. Bag alt 

hvad vi foretager os, ligger vores overordnede formål at støtte 

humanitært, andet velgørende, almennyttigt og kulturelt arbejde 

med særligt fokus på børn og unge. Siden 1972 har Roskilde Festival-

gruppen genereret 321.639.643 millioner til disse formål. Udover den 

årlige afvikling af Roskilde Festival for 130.000 mennesker, skaber 

Roskilde Festival-gruppen året rundt en række aktiviteter og 

arrangementer i et samspil mellem mennesker, kunst, leg og 

fællesskab.  

Titel på udfordring Hvordan reducerer vi mængden af campingudstyrsaffald?  

Verdensmål  #11 Bæredygtige byer og lokalsamfund, #12 Ansvarligt forbrug og 

produktion  

mailto:karolina@corolab.dk
http://corolab.dk/coconference/cochallenge/roskilde-festival-produkter-eller-services-der-kan-sikre-at-roskilde-festivals-deltagere-genbruger-deres-campingudstyr/
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Uddybet beskrivelse af 

problemstilling          

Problemstillingen kan 

være lige fra en 

konkret opgave 

indenfor 

organisationens 

eksisterende 

driftsopgaver, til åbne 

muligheder omkring 

forretningsudvikling. 

Hvert år efterlader deltagerne hundredvis af tons campingudstyr 

(stole, telte, soveposer, luftmadrasser mv) på Roskilde Festivals 

campingplads. Det udgør både en stor miljømæssig og økonomisk 

belastning for festivalen. Noget af det efterladte udstyr er i fin stand 

og kunne sagtens bruges igen af deltagerne på næste festival. En 

forholdsmæsig stor del af det der efterlades er produceret i så ringe 

kvalitet, at det ikke umiddelbart vil kunne genanvendes. 

Indsamling med håndkraft, sortering og opbevaring foretaget af 

festivalen er ikke praktisk muligt på grund af de store mængder. 

Derfor efterlyser vi bæredygtige koncepter, produkter og services 

målrettet deltagernes handlinger, der kan sikre at campingudstyr 

ikke bliver til affald, men bruges igen og igen. 

 

Hvad har I selv prøvet 

i organisationen? 

Der kan være tale om 

udfordringer som man 

selv har forsøgt at løse, 

eller udfordringer hvor 

ekstern viden og 

erfaring er ønsket. 

 

• Vi har nedsat et Affaldsteam – React, som er aktive under 

festivalen.  

• Dialog med campingudstyrs-udbydere såsom 

byggermarkeder om krav til leverandører og produktion mv. 

er forsøgt  

Har andre prøvet at 

løse opgaven?  

Ca. 1/3 af vores camping i dag er ”clean områder” hvor vi har gode 

erafaringer at trække på, det gælder fx: 

Vallekilde Højskole står for Clean out loud området på festivalen.  

Roskilde Festival Højskole står for Stle and share 

RF etablere et nyt område i år kaldet ”Leave no trace”, ligesom 

området ”Silent and clean” fortsat er en stor succes. 

 

Hvis alt er muligt, hvad 

skal løsningen kunne? 

(tænk stort) 

Den skal kunne implementeres af os selv eller i et partnerskab på 

tværs af værdikæden og sikre øget genbrug af udstyr blandt vores 

gæster samt væsentlige reduktioner i mængden af affald.  

Hvilke løsninger 

ønsker I ikke at få? 

 

Hvilke teknologier 

forestiller I jer der skal i 

spil? 

Vi er åbne.  

Hvad er potentialet i 

en løsning? 

Hvis det lykkes at knække problemstillingen, vil det bidrage til 

festivalens bæredygtige profil, øge miljø- og klimavenlig adfærd 

blandt 130.000 festivalgængere og reducere affaldsmængden.  

Konceptet vil kunne implementeres på andre festivaler nationalt og 

internationalt.  

Motivation for at Vi sætter løbende fokus på FN’s Verdensmål og bruger dem aktivt til 



Side 3/6  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mere om vurderingskriterier og løsningsformat 

Når du har afleveret dit løsningsforslag, deltager du i konkurrencen om et potentielt 

samarbejde med udfordringsgiver, som kan være med til at realisere din løsning samt 

muligheden for at vinde 20.000 DKK i præmie. Du udfylder nedenstående og sender det 

til karolina@corolab.dk senest 26. oktober. Herefter sender CORO alle løsningsforslag til 

udfordringsgiver, som bedømmer løsningerne ud fra nedenstående parametre. 

Udfordringsgiver vælger op til tre løsninger, som skal pitche til finalen den 15. november 

på Roskilde Universitet. Du vil blive kontaktet senest 2. november, hvis du er gået videre i 

konkurrencen. På den måde har du tid til at forberede dit pitch, som skal vare 3 min. og 

fylde to slides. Dine to præsentationsslides bedes du sende til karolina@corolab.dk senest 

mandag den 12. november. Læs mere om COCONF18 her. Vinderne findes på dagen.  

Hvad kan jeg vinde? 

Der kan vindes flere præmier på dagen: 

- Den ene gives af udfordringsgiver og præmien er beskrevet under den 

udfordring, som du gerne vil løse.  

- 20.000 DKK for den løsning med størst indflydelse på FNs verdensmål 

 

Hvordan bedømmes din idé eller løsning? 

Selve løsningen eller idéen bliver bedømt på følgende parametre: 

- Idéens originalitet/nyhedsværdi/x-faktor/innovationshøjde  

- Løsningens kommercielle potentiale og robusthed (er idéen økonomisk 

bæredygtig og implementerbar)   

- Idéens socialøkonomiske potentiale (i hvor høj grad vil den forbedre miljøet, 

styrke civilsamfundet, have indflydelse på et eller flere af verdensmålene)  

- Idéens mulighed for videreudvikling og spredning (er idéen kun god i en specifik 

sammenhæng, eller kan den videreudvikles lokalt samt overføres til andre 

steder/markeder?) 

- Ressourcerne omkring idéen 

(dine egne og teamets ressourcer samt refleksioner over hvilke 

samarbejdspartnere du måske har brug for) 

 

Hvem bedømmer min idé eller løsning?  

deltage (bruges som 

citat på eventsitet) 

at udvikle festivalen.  

Forventet outcome af 

processen 

Innovative og implementerbare løsninger der skaber målbare 

forbedringer.   

Til den rette løsning 

tilbyder vi   

Hvis den rette løsning kommer, tilbyder vi sparring og mulighed for at 

teste løsningen på Roskilde Festival 2019.   

mailto:karolina@corolab.dk
mailto:karolina@corolab.dk
http://corolab.dk/coconference/
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Din idé bliver bedømt af udfordringsgiver ud fra ovenstående parametre. Derudover vil 

der den 15. november være nedsat et dommerpanel, som vil bedømme din idé ud fra, 

hvor stor en indflydelse den har på FNs verdensmål.  

Nedenstående udfyldes og sendes til karolina@corolab.dk senest 26. okt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvilken udfordring løser du/I?  

Udfordringsgiver:  

Udfordring:  

Hvem løser udfordringen 

(dine 

kontaktoplysninger): 

 

 

Organisation: 

  

 

Navn: 

 

 

Titel:   

E-mail:  

 

 

Tlf nr: 

 

 

Udfyldes hvis løsningen 

laves i samarbejde med 

flere (tilføj evt. flere)  

 

Organisation: 

  

 

Navn(e): 

 

 

E-mail: 

  

 

Tlf nr: 

 

 

Hvem skal pitche hvis 

min/vores løsning 

udvælges til finalen 15. 

nov.: 

 

Organisation: 

  

 

Navn(e): 

 

 

E-mail: 

  

 

Tlf nr:  

mailto:karolina@corolab.dk
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Løsningsbeskrivelse - Besvar venligst nedenstående spørgsmål (evt. en sammenhængende tekst) 

på ca. én A4 side  

Hvorfor er netop denne udfordring 

interessant for dig/jer? 

 

 

 

Hvad går din/jeres idé eller løsning 

ud på? 

 

 

 

Hvordan/på hvilken måde vil det 

løse udfordringen? 

 

 

 

 

Hvilken værdi skaber løsningen? 

 

 

 

 

 

Hvordan er din idé eller løsning 

skalerbar? 

 

 

 

 

Hvilke processer, produkter eller 

ydelser indgår i løsningen/idéen?  

 

 

 

 

Hvorfor er netop jeres idé den helt 

rigtige?  

 

 

 

 

Hvad skal der til for at idéen eller 

løsningen bliver en realitet? 

 

 

 

 

Hvad kan gå galt?  
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Andet du ønsker at tilføje? 

 

Vedhæft evt. tegninger el. andet.  

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 


