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COCHALLENGE-FORMAT 
 

 Forklaring Skriv herunder 

Virksomhed - 

Challenger 

 Roskilde Universitet 

Præsentation til 

eventsite 

Skriv 2-3 linjer om din 

organisation/virksomhed. 

 

Teksten vil fremgå på 

eventsitet 

www.coconference.dk 

 

Roskilde Universitet. Et af 7 danske universiteter, hvor vi er 

kendetegnet ved særligt at fokusere på at arbejde nytænkende og 

udfordrende. Vi arbejder med metoden PPL – Problem og 

Projektorienteret Læring 

Titel på udfordring  Hvordan gør vi Campus mere bæredygtigt gennem ændret adfærd 

Verdensmål  Hvilket Verdensmål refererer 

løsningen til? 

12, 13 

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 

Der kommer ca. 10.000 mennesker på Campus i Roskilde i deres 

daglige virke på Campus. Hver enkelt tager mange 

”ressourcebeslutninger” i løbet af en dag. Hvordan kan vi hjælpe 

med til at dette bliver mere bæredygtigt?  

file:///C:/Users/sp/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/J8X8ZCDO/www.coconference.dk
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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. 

Der har ikke været sammenhængende tiltag 

 

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. 

Nej 
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Hvis alt er muligt, 

hvad skal løsningen 

kunne? (tænk stort) 

 Igennem ændret adfærd at halvere CO2 aftryk samt fordoble 

genbrug af alle materialer 

Hvilke løsninger 

ønsker I ikke at få? 

 Vi ønsker ikke løsninger, som blot er symbolhandlinger uden reel effekt 

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. 

Vi vil ikke begrænse os til muligheder 

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?  

Der er ingen forventninger om økonomiske gevinster 

 

Det væsentlige er at reducere CO2 aftryk samt genbruge materialer 

 

Gode løsninger vil kunne overføres til andre uddannelsesinstitutioner 
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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) 

 RUC vil være rollemodel for et bæredygtigt campus 

Forventet outcome 

af processen 

Succeskriterier – forhåbninger  

 

– hvem ønsker I at ramme 

med løsningen? (kommende 

brugere, brancher, markeder) 

Primært outcome er et mere bæredygtigt campus i Roskilde  

Til den rette løsning 

tilbyder vi   

Hvis den rette løsning 

kommer, tilbyder vi XX som 

præmie ifm. det videre 

forløb/implementeringen. 

Vi vil gerne tilbyde 5.000 DKK i præmie 


