Redovisning av svensk medverkan i ICOLDs kommittéer och arbetsgrupper

Kommitté:

L. Tailings Dams and Waste Lagoons

Kommittén är den enda inom ICOLD som jobbar med gruvdammar. Bulletiner produceras löpande, vilka
tar upp de områden som kommittén anser behöver uppdateras och/eller kompletteras med hänsyn till hur
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 2019:
2020 års ICOLD möte i New Dehli ställdes in. En arbetsgrupp inom kommittén har dock bedrivit ett
kontinuerligt arbete med TEAMS-möten varannan torsdag (kl 22-23 svensk tid). Dessa möten har fokuserat
på nästa Bulletin; Dam Safety (huvudansvarig: Harvey McLeod, Kanada), samt samordningen med Global
Industry Standard on Tailings Management (GISTM). Tanken är att standarden ska vara övergripande och
att ICOLD ska ”fylla på” med det tekniska.
Bulletin om Monitoring som startades upp i sambandmed mötet i Wien ligger fortfarande tillsvidare på is
mht arbetet med Dam Safety - Bulletinen. Ansvarig: Andy Small, Kanada
Det går fortfarande trögt med att komma igång och använda ICOLDs Webbsida för kommunikation.
Kommittén har istället valt att jobba i TEAMS (en av deltagarna har satt upp ett TEAMS projekt för
kommittén).
Vid dags dato (2020-12-10) har jag lagt ner totalt 96 timmar på arbetet med ICOLDs gruvdammkommitté
(74 h) och den svenska referensgruppen (22 h). Med normal timdebitering (1515 kr/h) motsvarar det
145 440 kr. TCS står för den kostnad som överstiger ersättningen som erhålls från Energiforsk och SveMin,
vilken även inkluderar utlägg. Utläggen 2020 uppgick till 27 084 kr där registreringen (17 911 kr) troligtvis
kommer att återbetalas. Ytterligare tid (ca 1 arbetsdag avses läggas ner på slutgranskning av pågående
Bulletin innan årsskiftet.

Kommande aktiviteter 2021:
Avsluta arbete med den nya Bulletinen – Dam Safety.
Fortsatt arbete med den nu startade svenska referensgruppen som, utöver AGDA, inkluderar övriga
intresserade parter i Sverige (konsulter, universitet, etc.)
Jag avser att delta vid 2021 års årsmöte i Frankrike. Kommittén planerar att ha en Short Course om
gruvdammar som tillsammans med en del andra aktiviteter (årsmöte, seminariepresentation etc.) totalt blir
3 dagar (må-on). Jag kommer ev. att föreläsa på den kursen.
Jag har erbjudit mig att ta över ordförandeskapet för kommittén. Det är dock oklart hur planerna för detta
ser ut, utöver att Harvey McLeod har meddelat att han avser att avgå. Frågan har ej diskuterats i kommittén
under året.
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, nu mer än vanligt)
samtidigt som det händer väldigt mycket nu inom branschen kopplat till dammsäkerhet.

Delegatens signatur, ort och datum
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