Rethink Business 4 case

Green for Life - mennesket er forgængeligt,
og det er mindestenen også
2021

Den omfattende logistik af tung granit
fra fjerne lande efterlader den afdøde og
pårørende med et betragteligt klimaaftryk.
En granitsten med en bredde på fx 60 cm,
en højde på 40 cm og en tykkelse på 10 cm
vejer 66 kg. Granitten kommer fra Indien, en
rejse på 16.000 km. Ved at mindestenen
producderes i et forgængeligt, lettere
materiale løser vi både et arbejdsmiljø og
miljøprobelm samtidig med at det giver os
god samvittighed og minder det os om at vi er
forgængelige.
Forretningsmodel
Vi vil som mennesker gerne sætte os uden
for naturen og være suveræne, men når alt
kommer til alt, består vi alle af de samme
grundstoffer. Vi kommer fra det store biologiske kredsløb og vil indgå i kredsløbet igen.
Derfor bliver “den sidste rejse” en ukorrekt
betegnelse om vores død. Derimod vil vores
fysiske eftermæle skabe nyt liv. Den sondring
kan måske være med til at fjerne den dystre
tabubelagte forestilling om døden mange går
rundt med.
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Klimatal:
Ved at printe en mindesten i bioresin vil
stenen principielt kunne oprinde fra
“stivelse”/kulhydrater inden for landets
grænser. Stenen vil i modsætning til
granitten ikke være massiv og kunne printes
som i dette scenarie med en fyldprocent på
70% og stadig have en højstyrke. Denne sten
ville veje 19,1 kg. Ved en beregning med et
styktal på 1000 styk giver det en besparelse

Green For Life tjener penge på salg af en
gravsten i et nyt materiale, ved mersalg i form
af tilbehør som f.eks. en lanterne samt en
abonnementsløsning, hvor gravstedet vedligeholdes og muligheden for at genopsætte en
delvist nedbrudt sten.
• POND laver det nye materiale til gravstenen.
Det er produceret af en bioresin, som kan
nedbrydes i naturen og genskabes som en
organisk ressource og formuldes. Mindestenen er delvist nedbrudt efter nogle år, hvor
en del er omsat til CO2 og resten er formuldet
til “humus” lagret som kulstof i jorden.
• Graveren har, i modsætning til ved granitten,
nemt ved at etablere pladen idet den vejer 1/3
af granittens vægt og dermed ikke udsætter
graveren for risici for arbejdsskade ved tunge
og uhensigtsmæssige løft. Når stenen er
betalt, sendes en 3D fil til en printleverandør
som printer og leverer mindepladen til den
pårørende eller graveren.

Verdensmål
Verdensmål 8.5 Produktivitet og anstændige
job. Ved at nedbringe vægten til knap 1/3 vil
graveren ikke i samme grad være udsat for
risici for skader grundet tunge løft.
12.2 Bruge og håndtere naturressourcer
bæredygtigt
12.5 Omsætte biomasse til resinmateriale
15.3 Genoprette område med forringet
jordbund og stile mod at en jordkvalitet i
balance og øget biodiversitet.

I stedet for at vedligeholde en gammel sten
kan samme sten printes på ny og sættes op
hvis den pårørende stadig ønsker det.
• Gennem en virtuel platform eller gennem
bedemandens showroom får de pårørende
adgang til en brugerflade hvor de i eget hjem
kan sørge for at sammensætte en personlig
og individuel sten ud fra nogle prædefinerede
skabeloner designet af toneangivende
designere og kunstnere.
Ved at leje eller opkøbe landbrugsarealer
og fredskove med smukke beliggenheder og
omdanne dem til fredede gravskove, er Green
for Life desuden med til at øge biodiversiteten
gennem den menneskelige nedbrydelse
sammen med både kiste, urne og mindesten
og giver dermed næring til at sikre en god
kvælstofbalance og en øget lagring af kulstof.
Advisory board: Green for Life har desuden
fået nedsat en debat panel bestående af flere
spændende meningsdannere – som har givet
produktet mere ”historie”, som også vil blive
en stor del af salgsarbejdet i slutprodukt
konceptet.

Læring
’Fra en meget snæver produktidé har vi med
hjælp fra Rethink Business været på en rejse
hvor ideen blev meget bred metodemæssig
end fokus på selve produktet. Dermed opnås
en meget mere gennemarbejdet forretningsmodel, hvor vi er kommet meget længere i
forhold til materialevalg, den cirkulæreforretningsmodel, klimaaftryk, etik/moralelsk
tanker i forhold til slutprodukt.
Så en systematik (via modeller) er vel det vi
har fået i processen og ikke mindst et rigtig
godt springbræt mod næste skridt i
udviklingen af konceptet’, udtaler de to
iværksættere bag Green for Life Kaare Knak
og Nicolai Tymm-Andersen

Faktaboks om projektet:
”Rethink Business 4 – Cirkulær forretningsudvikling”, er et treårigt EU-projekt med første forløb
gennemført i 2019-2020 og andet forløb i 2020-2021. Projektet er finansieret af EU´s Regionalfond
på opfordring fra Vækstforum i Region Midtjylland samt Erhvervsstyrelsen.
De nye cirkulære forretningsløsninger har alle haft mål om CO2 reduktion, minimering af
affald og samarbejde på tværs af værdikæder. Faktorer som livstidsforlængelse, nye materialer,
mindskning af skadelige miljøpåvirkninger indgår på forskellig vis i forretningsmodellerne, som
kan læses i dette korte case format.
Praktisk projektleder og operatør er Lifestyle & Design Cluster og resultaterne er opnået i tæt
samarbejde med Erhvervshus Midtjylland som partner samt eksterne eksperter og rådgivere.
Læs mere om projektet samt de øvrige cases på Rethink Business.

