
 

Side 1 af 4 

COCHALLENGE-FORMAT 
 

 Forklaring Skriv herunder 

Virksomhed - 

Challenger 

 Boligselskabet Sjælland 

Præsentation til 

eventsite 

Skriv 2-3 linjer om din 

organisation/virksomhed. 

 

Teksten vil fremgå på 

eventsitet 

www.coconference.dk 

 

Boligselskabet Sjælland har ca. 12.500 boliger og leverer 

nærværende, effektiv drift til alle lejere. En del af lejerne bor i 

afdelinger, som er en del af Boligselskabet Sjælland, mens andre bor i 

nogle af de selskaber, som Boligselskabet administrerer. Alle selskaber 

stræber efter at tilbyde det bedste for lejerne, og der skal være plads 

til alle. 

Titel på udfordring  Nem, effektiv og fleksibel affaldssortering i alle hjem 

Verdensmål  Hvilket Verdensmål refererer 

løsningen til? 

#7 Bæredygtig energi, #11 Bæredygtige byer og lokalsamfund, #12 

Ansvarligt forbrug og produktion, #13 Klimaindsats 

Uddybet beskrivelse 

af problemstilling          

 

Problemstillingen kan være 

lige fra en konkret opgave 

indenfor organisationens 

eksisterende driftsopgaver, til 

åbne muligheder omkring 

forretningsudvikling. 

 

Fx: Energiforbruget i 

erhvervsejendomme er højt 

og afkølingen dårlig. Der er 

ikke nogen der har incitament 

til at gøre en indsats. Ejeren 

ligger varmeregningen oveni 

huslejen, og lejerne samt 

Overalt i Danmark bliver der stillet krav til øget affaldssortering. I 

Boligselskabet Sjælland vil vi gerne støtte op om dette og sikre at 

vores lejere har de bedst mulige forudsætninger for at sortere affald i 

deres hjem. 

Udfordringen handler grundlæggende om, at der skal udvikles en 

løsning, der sikrer korrekt kildesortering i boligen. Der skal tages højde 

for stærkt begrænset plads - samt risiko for manglende motivation for 

korrekt sortering. 
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deres ansatte føler ikke noget 

ansvar, og har ingen indsigt i 

forbruget. 

Hvad har I selv 

prøvet i 

organisationen? 

 

Beskriv i stikord jeres forsøg og 

tanker. Er der veje I har 

forsøgt som ikke lykkedes – så 

skriv det kort. 

 

Fx: Vi har været rundt hos 

ejendommene og hjulpet 

med at skrue ned for 

fremføringstemperaturen og 

kan måle en umiddelbar 

effekt, men den aftager 

rimeligt hurtigt og 

forbrugsmønsteret vender 

tilbage til normal. 

Forskellige eksisterende sorteringsløsninger er blevet afprøvet. 

Grundlæggende har udfordringen været manglende plads i 

køkkenskabe mm. 

Herudover, har det været svært at skabe tilstrækkelig fokus på de 

økonomiske- og miljømæssige konsekvenser ved manglende og 

fejlagtig sortering. 

Har andre prøvet at 

løse opgaven?  

Har I haft eksterne konsulenter 

eller projektgrupper til at 

arbejde med opgaven, og 

evt. med hvilke erfaringer. 

Beskriv kort. 

 

Fx: Vi har haft et 

kommunikationsbureau på – 

og de lavede en kampagne 

og delte flyers ud og hængte 

plakater op på 

arbejdspladserne. Ingen 

målbar effekt. 

Generelt har mange prøvet at udarbejde en løsning. Boligselskabet 

Sjælland har imidlertid endnu ikke fundet en løsning, der har kunne 

løse udfordringen på en generel måde. 
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Hvis alt er muligt, 

hvad skal løsningen 

kunne? (tænk stort) 

 Løsningen motiverer og hjælper beboeren til at sortere affald korrekt. 

Løsningen passer ind i selv de mindste boliger. 

Hvilke løsninger 

ønsker I ikke at få? 

 Som udgangspunkt ønsker vi ikke løsninger, der er baseret på tung 

teknologi samt mobil-apps. 

Hvilke ideer, 

processer, 

teknologier 

forestiller I jer der 

skal i spil? 

Har I specifikke teknologier i 

tankerne? Sensorer, robot, 

software, app. 

 

Fx: Vi tænker at nogle 

sensorer og noget trådløst 

netværk vil kunne afdække 

specifikke områder, hvor 

varmen forsvinder. Måske 

bevægelsessensorer/timing 

og regulering af 

temperaturen. 

Beholderløsninger, rådgivning og adfærdsregulerende tiltag. 

Hvad er potentialet i 

en løsning? 

Økonomisk – en form for 

business case (light).  

 

Hvis det lykkedes at knække 

problemstillingen, hvilke 

værdier vil det tilføre jer?  

 

Hvilke samfundsmæssige 

gevinster vil en løsning 

bibringe?  

 

Hvilke internationale 

potentialer ligger der?  

Fungerende affaldsløsninger i +10.000 lejemål, vil reducere fejlsortering 

og dermed sikre beboerne en økonomisk og miljømæssig gevinst. 
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Er der andre gevinster? 

 

Fx: For hver grad vi kan 

sænke temperaturen på 

fjernvarmen, da vil vi spare 3 

mio. årligt og mindske 

udledningen af 10 T CO2. 

Motivation for at 

deltage (bruges 

som citat på 

eventsitet) 

 Hjælp Boligselskabet Sjælland med at udvikle fremtidens 

sorteringsløsning, der sikrer nem, effektiv og fleksibel affaldssortering i 

alle hjem. 

Forventet outcome 

af processen 

Succeskriterier – forhåbninger  

 

– hvem ønsker I at ramme 

med løsningen? (kommende 

brugere, brancher, markeder) 

Boligselskabet Sjælland forventer at modtage en række innovative 

og integrerbare løsninger på udfordringen ”Nem, effektiv og fleksibel 

affaldssortering i alle hjem”. 

Til den rette løsning 

tilbyder vi   

Hvis den rette løsning 

kommer, tilbyder vi XX som 

præmie ifm. det videre 

forløb/implementeringen. 

Hvis den rette løsning bliver fundet, tilbyder Boligselskabet Sjælland 

den pågældende virksomhed (eller partnerskab) en testplatform, 

hvor ideen kan afprøves i praksis. Testplatformen kunne f.eks. 

etableres i en eller flere boligafdelinger. Herudover tilbydes sparring 

og idéudveksling i forsøgsfasen. 

Hvis en vedvarende effekt efter endt forsøg kan dokumenteres, vil 

Boligselskabet Sjælland have stor interesse i et videre samarbejde. 


