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Klimatförändringar

I oktober 2018, redovisade IPCC att den globala
temperaturen redan har ökat med 1°C och att en
temperaturökning på 1.5 °C kommer att nås redan
2030
___________________________________________
Sverige har ambitiösa miljömål: netto-noll utsläpp år
2045
___________________________________________
För att kunna hålla den globala temperaturökningen
under 2°C måste 85% av all energi komma från
förnybara källor år 2050
___________________________________________

Ellagring är enligt IPCC en av tre huvudfaktorer för
att nå långsiktiga framgångar i arbetet med förnybar
energi

Översvämning - Indien

Skogsbrand - USA

Värmeböljan 2018  Europa



Teknologi 

Vanadin är listat som ett ”kritiskt material” av EU och
Sverige
______________________________________________

Energilagring gör det möjligt att tillhandahålla energi från
förnybara källor till en lägre kostnad
______________________________________________

Batterier av vanadin erbjuder den bästa lösningen för
detta– Det största batteriet i världen (Dalian, China)
______________________________________________

Vanadin är 100% återvinningsbart, vilket skapar ännu
bättre förutsättningar för ett hållbart arbete



Hållbarhet

Material i modern teknologi är ofta utvunna under farliga och 
förorenande förhållanden  
________________________________________________________

EU-standard kräver att globalt fastställda rutiner för säkerhet, 
arbetsrätt, miljöskydd och ansvarsskyldighet följs 
_________________________________________________________

Ett miljövänligt stenbrott kan ha en liten påverkan och samtidigt 
generera stora fördelar lokalt, regionalt och globalt 
_________________________________________________________

Finansiella och sociala fördelar ska delas med markägare och
lokalsamhället



Borrning

Regional 
studie

Ingen 
miljöpåverkan

Ingen 
grundvattenpåverkan



Varför borrar vi? 

Vi genomför en regional studie för att få ökad
förståelse för geologin
_______________________________________

Den vetenskapliga studien syftar till att se om
vanadin kan utvinnas
_______________________________________

Provborrning på en plats betyder inte att vi 
kommer att börja bryta mineral där 
_______________________________________

För att kunna släppa undersökningsområden
som inte är lämpade

Diamantborrning –Cornwall UK



Vad innebär det att borra? 

Borrningen motsvarar en brunnsborrning – vilket
det redan finns >200 av i undersökningsområdet
_______________________________________

Borrhålet blir 10 cm i diameter och kommer att
fyllas med cement, vilket inte innebär någon risk
för grundvattnet
_______________________________________

5 tons spårmonterad rigg– motsvarar en traktor i 
storlek och ljudnivå 
_______________________________________

Borrningen tar <1 vecka – ingen miljöpåverkan

Borrning från en plattform i Central Stockholm 
Bredvid Nationalmusem och <200m från slottet 



Vad händer sen? 

Material från borrningen används för att se om
vanadinutvinning är möjlig
_______________________________________

Sedan vidtar en lång process med flera års
geologiska, tekniska och miljömässiga studier för
att reda ut om brytning är möjligt
_______________________________________

Vi kan inte expropriera mark, utan kommer att
erbjuda ersättning väl över marknadsvärdet för
att köpa eller hyra den mark som ägnar sig för
brytning Aktiv borroperation



Vårt projekt

Liten påverkan

Regionala
fördelar

Återställning



Regionala fördelar

Vår framtida verksamhet kommer att bli en källa till jobb året
runt för yrkesverksamma inom teknik, mekanik, administration
och andra yrkesgreupper
___________________________________________________

Vi är inställda på att köpa eller leasa mark för mer än
marknadspriset
___________________________________________________

Vår vision är att:
• En del av vinsten ska vara direkt kontrollerad av och

investeras i lokalsamhället

• Ge företräde åt lokala leverantörer

• Vara en del av ett grönt och hållbart Skåne



Liten påverkan

Vår vision är att arbeta med minsta möjliga påverkan, men med stora fördelar för regionen
____________________________________________________________________________________

I och med en kontinuerlig återställning kommer den aktiva ytan i stenbrotten att vara begränsad till
(~500m x 500m), mindre än flera nu aktiva stenbrott i Skåne.
____________________________________________________________________________________

I ett osynligt stenbrott (Invisible Mine) används trädplanteringar och gröna vallar för att minska

påverkan så mycket som möjligt
Kritiska 
utsiktspunkter 
beaktas under 
stenbrottsdesignen

Gröna vallar  och 
planteringar 
hindrar utsikten 
mot stenbrottet

Processanläggningar 
designas så att de liknar 
jordbruksbyggnader

Löpande återställning 
återskapar marken för 
jordbruk

Borttagen och 
lagrad jord



Exempel på osynliga stenbrott i Skåne – Dalby 

• Med >100 ha är Dalby stenbrott i dag det största i 
Skåne 

• Även på nära håll är själva stenbrottet svårt att se

1800m x 
950m

1800m 
x 950m

Från norr

Från söder



Exampel på osynliga stenbrott i Skåne – Hardeberga

• Stenbrottet i Hardeberga är mycket större än något
som Scandivanadium har planer för

• Vägar och hus finns <50m från stenbrottets kant

1000m 
x 600m

Från väst

Från söder



Återställning

Lerskiffern i Dictyonemaformationen 
kan processeras så att en ren 
avfallsprodukt bildas, Den kan sedan 
användas i restaureringsprocessen.

_____________________________

Exampel från olika platser i världen 
visar hur mark som är använts för 
dagbrottsverksamhet kan återställas 
till brukbar jordbruksmark

_____________________________

Annan markanvändning inkluderar 
naturreservat, naturområden eller 
fiskesjöar efter avveckling av stenbrott

September 1991 Maj 1993

Pennsylvania - USA

Dorchester - UK

JordbruksmarkAktivt stenbrott



Exempel på återställning– McLaughlin Gold Mine

I McLauglin användes en liknande process för återställning som Scandivanadium 
kommer att använda. Idag är är området ett naturreservat och en turistattraktion.



Hur du kontaktar oss

Vänligen hör av dig till info@scandivanadium.com om du har några frågor

www.scandivanadium.com

http://www.scandivanadium.com/

