
Redovisning av svensk medverkan i ICOLDs kommitté; Tailings Dams and Waste Lagoons 

Kommitté:   L. Tailings Dams and Waste Lagoons 

Förordnandeperiod:  Terms of reference anges fortfarande som 2014-2017… 

Kommitténs ordförande:  Harvey McLeod, Kanada 

Svensk delegat: Annika Bjelkevik (Vice ordförande 2012-) 

Kommitténs uppdrag:  

Terms of reference – utklippt från webbsidan (gammal information): 

 

Nedan följer lite mer ingående beskrivning: 

A. 2016 års möte samlade 12 medlemmar av totalt 19 samt 8 ”observer”. 

B. Internationellt register för gruvdammar – Gruvdammar kommer att inkluderas i ICOLDs 

dammregister. Canadian Dam Association (CDA) lägger upp ett eget register. Vice ordf. ska 

sammanställa uppgifter för Svenska gruvdammar. 

C. Ny Bulletin: Tailings Dam – Technology Update. Ordförande ska slutjustera dokumentet.  

D. Inledande diskussion ang. nästa Bulletin – Next Bulletin is planned to be on Instrumentation and 

Monitoring, which should include what to install, what to measure and why, how to document, how 

to store the data and how to interpret and analyze. Previous Bulletin 104 on Monitoring of Tailings 

Dams as well as the new Bulletin m surveillance guide to be reviewed. Four committee members to 

do a GAP analysis of the new Bulletin 158 and to individually report to Chairman. 

E. Gruvdammskommittén har valt att vid varje möte så presenterar samtliga deltagare en ”Country 

update” där det som är pågång i respektive land presenteras samt något intressant exempel på en 

dammdesign (en typsektion). Presentationerna sammanställs sedan med protokollet. 

F. Kommittén kommer nu börja använda ICOLDs Webbsida för kommunikation. Kommittén 

överväger även om en del av informationen om gruvdammar ska göras officiell. Ordförande skickar 

ut instruktioner. 

G. Colombia University har tillfrågat ordförande ang. samarbete vad det gäller ett projekt – 

Algorithms for Tailings Dams. (Australien håller i kontakten) – inget nytt rapporterades. 

H. Trots beslut 2016 om att följa andra kommittéers arbete så deltog ingen från kommittén vid något 

annat möte. Målsättning kvarstår.  



Lägesrapport 2017:  

Arbete fortgår med ovan nämnda uppdrag. 

2017 års möte hölls i Prag i juli. För gruvdammskommittén bestod det av ett förmöte för arbetsgruppen, en 

heldags kommittémöte. 

Utöver deltagande vid kommitténs möten så lägger jag 2017/2018 ner tid för telefonmöten, 

sammanställning av uppgifter för Svenska gruvdammar till ICOLDS databasen samt lite tid för ”vice 

ordförande sysslor”. Storleksordningen 2-3 dagars arbete (för att jag har svårt att hinna med mer…). 

Kommande aktiviteter 2018-:  

Färdigställande av Bulletinen. 

Jag jobbar även vidare på att få ett närmare sammarbete med Svensk gruvindustri (SveMins arbetsgrupp för 

dammsäkerhet (AGDA)).  

Övrigt: 

Arbetet i kommittén är intressant och givande – speciellt mötena som ger kunskap om vad som händer 

utanför Sverige. Allt arbete i kommittén går långsamt pga av att alla medlemmar har fullt upp med sitt 

ordinarie arbete. Konjunkturen för gruvindustrin har vänt vilket ger mer arbete för samtliga medlemmar. 

Trots att gruvdammskommittén utöver ordinarie program har valt att alltid ha en dags ”arbetsmöte” i 

samband med årsmötet så ”händer” det inte mycket mellan mötena.  

Jag ska jobba för att informationen på ICOLDS hemsida för kommittén uppdateras. 

 

Stockholm 2018-01-08 

 

Annika Bjelkevik 


