
Redovisning av svensk medverkan i ICOLDs kommittéer och arbetsgrupper 

 

Kommitté:  L. Tailings Dams and Waste Lagoons 

Kommittén är den endan inom ICOLD som jobbar med gruvdammar. Bulletiner produceras löpande, vilka 

tar upp de områden som kommittén anser behöver uppdateras och/eller komplettera med hänsyn till 

situationen bedöms se ut internationellt.  

Förordnandeperiod:  2017-2020 

Kommitténs ordförande:  Harvey McLeod, Kanada 

Svensk delegat: Annika Bjelkevik (Vice ordförande 2012-), Tailings Consultants Scandinavia 

AB, annika.bjelkevik@tailings.se] 

Kommitténs uppdrag:  

Terms of reference (hämtat från ICOLDs webbsida): 

TAILINGS DAMS & WASTE LAGOONS (2017-20) 

Preparation of a new draft Bulletin: Sustainable Design and Long Term Stability of Tailings Dams. 

Updating of past Tailings Dam Bulletins. 

Arbete pågår nu med två Bulletiner; en om Tailings Dam Safety och en om Monitoring, se vidare under 

lägesrapport, där även andra arbetsmoment beskrivs. 

Lägesrapport 2018:  

2018 års kommittémöte kompletterades med flera arbetsmöten i mindre grupper både innan och efter 

ordinarie möte. 2018 deltog 12 medlemmar av totalt 21 närvarande, samt 7 ”observers”. 

Bulletin Technology Update sänds för översättning och tryck i september 2018. Ansvarig: Harvey McLeod, 

Kanada 

Bulltin om Dam Safety startades upp i sambandmed mötet i Wien. Ansvarig: Tatyana Alexiva, USA 

Bulletin om Monitoring startades upp i sambandmed mötet i Wien. Ansvarig: Andy Samll, Kanada 

Internationellt register för gruvdammar:  

Gruvdammar inkluderas i ICOLDs dammregister. Undertecknad har sammanställt uppgifter för Svenska 

gruvdammar och rapporterat det till Australiens representant som sammanställer alla gruvdammar. 

Kommittén har valt att vid varje årsmöte låta medlemmarna kort redovisa vad som hänt i respektive land, 

dvs ge en sk ”Country update”. Presentationerna sammanställs sedan med protokollet. 

Det går trögt med att komma igång och använda ICOLDs Webbsida för kommunikation. 

Trots beslut 2016 om att följa andra kommittéers arbete så deltog ingen från kommitté L vid något annat 

möte. Målsättning kvarstår.  

Utöver deltagande vid kommitténs möten så lägger jag 2018/2019 ner tid för telefonmöten, 

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

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



Kommande aktiviteter 2019:  

Fortsatt arbete med den nya Bulletinerna. Ett antal telefonmöten är inplanerade. 

Fortsatt samarbete med Svensk gruvindustri (SveMins arbetsgrupp för dammsäkerhet (AGDA)).  

Jag avser att delta vid 2019 års årsmöte i Ottawa, Kanada, då det kommer att vara extra mkt fokus på 

gruvdammar med gruvdamms workshop, 2 studieresor efter årsmötet till gruvdammar mm. 

Övrigt: 

Arbetet i kommittén är intressant och givande – speciellt årsmötena som ger en bra inblick i vad som 

händer utanför Sverige. Allt arbete i kommittén går långsamt (alla har för mkt att göra). 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.  
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