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COCHALLENGE-FORMAT 

Virksomhed – Challenger ROCKWOOL Intl. A/S 

Præsentation til eventsite ROCKWOOL koncernen er verdens førende leverandør af innovative produkter og systemer 
baseret på stenuld, som forbedrer miljøet og livskvaliteten for millioner af mennesker. 

Titel på udfordring Udfordr den lange og teksttunge manual 

Verdensmål  #11 Bæredygtige byer og lokalsamfund 

Uddybet beskrivelse af 
problemstilling          
 

Energiforbruget i den eksisterende byggemasse kan nedbringes ved bæredygtig renovering. 
Dette vil have størst effekt jo flere der energi-renoverer. Nye produkter skal installeres af både 
professionelle håndværkere og beboerne selv. For at gøre det muligt for så mange som 
muligt søger vi en installationsvejledning som alle kan tilgå / anvende uden kendskab til 
produktet. Vi er ved at udvikle et særligt produkt til efterisolering af indersiden af ydervægge 
og ønsker at så mange som muligt får kendskab til dette / kan anvende produktet. 

Hvad har I selv prøvet i 
organisationen? 
 

Vi laver typisk fyldige tekniske installationsvejledninger – med mange ord og et par billeder. 
Vi har selv testet dette aktuelle produkt og lavet et første udkast til brug ved et par 
testinstallationer af produktet. 

Har andre prøvet at løse 
opgaven?  

Nej. 

Hvis alt er muligt, hvad skal 
løsningen kunne? (tænk stort) 

Løsningen skal ramme alle fra topprofessionelle installatører til gør-det-selv for første gang. 
Løsningen skal være en kort og informativ instruks med fokus på (kun) de væsentlige detaljer 
– video / grafik – uden brug af ord. Vejledningen skal gerne både beskrive, hvordan 
produktet virker, da det er nyt i forhold til, hvad der findes på markedet i dag, og beskrive 
hvordan det installeres. 

Hvilke løsninger ønsker I ikke at 
få? 

Vi ønsker IKKE en teksttung lang beskrivelse eller en lang video med megen snak.  

Hvilke ideer, processer, 
teknologier forestiller I jer der 
skal i spil? 

Vi er åbne for de nye generationers måder at meddele sig på / formidle viden. Tænker også 
vejledninger a la IKEA  
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Hvad er potentialet i en 
løsning? 

Vores nye produkt kan anvendes til indvendig efterisolering af ældre vægge, der i dag er 
dårligt isolerede og ikke efterisoleres pga. risiko for fugt og indeklimaproblemer. Ved at 
anvende vores nye produkt minimeres risikoen for fugt og indeklimaproblemer samtidig med, 
at der spares energi til opvarmning og komforten i bygningen forbedres. En inspirerende 
vejledning vil kunne sikre en hurtig udbredelse af løsningen og dermed hurtigt sikre 
energibesparelser og komfortforbedringer. 
Hurtig udbredelse vil være af stor interesse for ROCKWOOL, da vi vurderer, at der er et stort 
uforløst marked for gode indvendige efterisoleringsløsninger.  

Motivation for at deltage 
(bruges som citat på eventsitet) 

Vi må og skal lære af de nye generationers måder at dele viden / kommunikere på.  

Forventet outcome af 
processen 

Forhåbentlig får vi inspiration til en ny måde at lave informations- og installationsvejledninger 
på.  

Til den rette løsning tilbyder vi   Mulighed for at færdiggøre instruksen sammen med professionelle (grafiker el. filmbureau). 
Samt betaling for deltagelse i færdiggørelsen, hvis vinderen er et firma. Hvis vinderen er en 
gruppe studerende gives en ”coaching session” med Group R&D VP Steen Lindby. 
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