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COCHALLENGE-FORMAT 2022 

Virksomhed – Challenger Boligselskabet Sjælland (BOSJ)  

Præsentation til eventsite  

Titel på udfordring Dynamisk bæredygtighedssti 

Naturringen – Et dynamisk oplevelsesunivers  

Verdensmål  #3, #11, #12, #13 og #17  

Uddybet beskrivelse af 

problemstilling          

 

BOSJ ønsker via partnerskaber at skabe en ca. 5,5 km lang sti, som snor sig Igennem 

bykvarterer i Roskilde, herunder flere af boligselskabets afdelinger, som skal agere en form 

for udstillingsvindue for bæredygtige løsninger. Formålet er at skabe et inspirerende 

oplevelsesunivers i BOSJs boligområder med henblik på at inspirere og oplyse om 

bæredygtige læsninger, biodiversitet og bevægelse gennem leg og åben himmel. 

Hertil ønskes der konkrete forslag til, hvordan denne sti kan udvikles ift. at bygge, 

vedligeholde og nedrive elementerne på bæredygtig manér ift. stien, konkrete forslag til 

og/eller eksempler på, hvilke oplevelseselementer, som stien skal rumme samt hvordan 

selve oplevelsesaspektet forankres i etableringen af bæredygtighedsstien. 

Stien skal være dynamisk, hvilket betyder, at elementerne der indgår som en del af 

”udstillingsområdet” skal kunne udskiftes løbende, så interessen i stiens oplevelsesunivers 

fornyes og fastholdes gennem længere perioder.   

BOSJ ønsker at skabe en ca. 5,5 km lang sti, som snor sig gennem grønne områder og 

hyggelige bebyggelser i Roskilde V. Langs oplevelsesstien er varierende oplevelsesspots, 

som skal fungere både som udstillingsvindue og aktivitetsspots for formidlingen og 

oplevelsen af grønne, bæredygtige løsninger. 

Formålet er at skabe et oplevelsesunivers, der kan inspirere og oplyse om bæredygtige 

løsninger, biodiversitet og bevægelse gennem leg og oplevelser under åben himmel. 

Hertil ønskes konkrete forslag til, hvordan denne sti kan udvikles. 
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Stiens temaer: bæredygtig adfærd, øget biodiversitet og bevægelse for alle – ønskes 

indarbejdet, så alle besøgende – uanset alder – lærer, oplever, sanser og ikke mindst 

inspireres til at kopiere løsningerne i egen bolig. 

Der ønskes konkrete forslag til og/eller eksempler på, hvilke oplevelseselementer, som stien 

skal rumme samt hvordan selve oplevelsesaspektet forankres i etableringen af stien. 

Stien skal være dynamisk, hvilket betyder, at oplevelsesspotsne, der indgår som en del af 

”udstillingsområdet” skal kunne opdateres eller udskiftes løbende, så interessen for stiens 

oplevelsesunivers fastholdes gennem længere perioder via fornyelse af oplevelserne. 

Der lægges vægt på, at løsningen er både skalérbar og kopiérbar. Det er altså af 

betydning, at det er muligt at mime samme oplevelsesunivers – eller dele heraf - i andre 

byer, boligafdelinger eller hjemme i egen have. 

Hvad har I selv prøvet i 

organisationen? 

 

Vi har ikke selv forsøgt os med konkrete forslag inhouse, da vi tror på, at oplevelsesuniverset 

skal skabes i partnerskaber mellem flere aktører, som har lyst til at bidrage til en grønnere og 

mere inspirerende verden. 

Har andre prøvet at løse 

opgaven?  

Nej 

Hvis alt er muligt, hvad skal 

løsningen kunne? (tænk stort) 

Vi ønsker at bæredygtighedsstien skal tiltrække aktører fra nær og fjern som bidrager 

løbende med mindre oplevelsesfelter på ruten og know-how om grønne løsninger. 

Målgruppen for stiens oplevelser er alle beboere – dvs. både de almene lejere men også 

ejere af private boliger der ønsker inspiration of læring om bæredygtige løsninger ude som 

inde i boligen samt adfærd der fremmer biodiversiteten. Samtidig skal stien også bare 

være en attraktiv gåtur for familier fra nær og fjern. 

Målgruppen for stiens oplevelser er alle beboere – dvs. både de almene lejere men også 

ejere af private boliger der ønsker inspiration of læring om bæredygtige løsninger ude som 

inde i boligen samt adfærd der fremmer biodiversiteten. Samtidig skal stien også bare 

være en attraktiv gåtur for familier fra nær og fjern. 

Hvilke løsninger ønsker I ikke at 

få? 

På nuværende tidspunkt har vi ikke nogen løsninger, som vi ikke ønsker at få – så længe 

omdrejningspunktet er stien som oplevelsesunivers.  
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Hvilke ideer, processer, 

teknologier forestiller I jer der 

skal i spil? 

Vi er åbne overfor alle forslag, og det kunne i den forbindelse være særligt interessant med 

løsninger, som gerne bevæger sig ind i en eller flere af disse elementer: 

- Bæredygtig etablering, vedligeholdelse, udskiftning og nedrivning af elementerne 
- Konkrete løsninger til fremvisning indenfor f.eks. energioptimering, husholdning osv.   
- Kunstneriske indspark til oplevelseselementer og udstilling  
- Testplaform for bæredygtige løsninger  
- Analyser af f.eks. hvem ville bruge sådan en sti, hvad skal der til for at ramme 

bestemte målgrupper, dvs. hvad interesserer den almene borger i f.eks. Roskilde sig 
for ift. bæredygtighed og/eller hvor opleves der størst udfordringer ift. bæredygtig 
omstilling. 

Hvad er potentialet i en løsning? 

 

 

 

 

Dette oplevelsesunivers er det første af sin slags, og der er potentiale i et langvarigt 

samarbejde ift. at stien skal være dynamisk og løbende showcase nye elementer, så vi 

fastholder interessen for besøgende. Er denne sti en succes, så kan konceptet videreføres til 

andre boligområder med henblik på at oprette lignende oplevelsesunivers – ikke 

nødvendigvis med en sti som omdrejningspunkt. 

Motivation for at deltage 

(bruges som citat på eventsitet) 

 

 

Forventet outcome af processen Vi satser stærkt på, at vi har konkrete forslag som kan igangsættes, når stien skal udvikles, 

som kan implementeres i tæt samarbejde med de enkelte bidragydere til de bæredygtige 

løsninger. 

Til den rette løsning tilbyder vi   Hvis vi modtager den rette løsning, så tilbyder vi et konkret samarbejde i forbindelse med 

oplevelsesstien. Vi vil i den forbindelse gerne gøre opmærksom på, at det forventes, at vi 

udvælger flere løsninger, som forhåbentlig kan spille sammen. 


