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GruvRIDAS 2020 – Pågående uppdatering



GruvRIDAS – Vad har hänt sedan 2012?

• En kontinuerlig utveckling av dammsäkerhetsarbetet
• Organisation och ledningsfrågor

• Frivillig internationell granskning

• Förordning (2013:319) om utvinningsavfall

• Förordning (2014:214) om dammsäkerhet

• Större dammhaverier 2014, 2015 och 2019
• Fokus på frågor relaterade till grundläggning, 

liquefaction och dammsäkerhetsledningssystem

• Global Industry Standard on Tailings Management



2019-01-25 Damm B1, Brumadinho, Brasilien



Investors Mining and Tailings Safety Initiative

https://www.churchofengland.org/about/leadership-and-governance/church-england-pensions-board/old-pensions-board-investments-0

En uppmaning om att alla gruvföretag med 
investerare skulle svara på 20 detaljerade frågor.

https://www.churchofengland.org/about/leadership-and-governance/church-england-pensions-board/old-pensions-board-investments-0


Global Tailings Portal https://tailing.grida.no/

https://tailing.grida.no/


Global Industry Standard on Tailings
Management, GISTM

• Tar grund i det som anses vara ”best practice” idag

• 15 Principer med 79 direkta krav sammanställda inom 6 
ämnesområden.

• Standarden har fokus på dammsäkerhetsledning och konsekvenser 
av ett eventuellt dammhaveri. Jämfört med GruvRIDAS har 
standarden få krav på dammkonstruktion.

• Nolltolerans för skada på människa och miljö är målsättningen med 
standarden.

• Medlemmar i ICMM har mellan 3 och 5 års implementeringstid 
beroende på konsekvensklass utifrån GISTM.

• ICMM planerar att släppa en tillämpningsvägledning för GISTM inom 
kort (Q1 2021).



”Good practice” 

Ett stort antal internationella riktlinjer från olika aktörer



GruvRIDAS 2020 HD



Aktiva gruvdammsanläggningar i Sverige

Källa ortofoton: https://kso.etjanster.lantmateriet.se/



Täcker inte fullt ut samma aspekter
Den globala standarden förutsätter mer detaljerade riktlinjer
Nationell lagstiftning går före
Vägledning behövs för gemensam tolkning och tillämpning
GruvRIDAS ska vägleda om hur Svemins medlemmar kan uppfylla nationell lagstiftning, den globala 
standarden och leva upp till ”international good practice” och visa på hur de olika regelverken/kraven 
hänger samman

Varför räcker det inte med den globala 
standarden?



• 2021-01-14 Remiss till Svemins Miljökommitté.
• 2021-02-11 Utskick av remissutkast till Referensgrupp Gruvdammar.
• 2021-02-26 Sista dag för Referensgrupp Gruvdammar att inkomma med synpunkter.
• 2021-05-11 Beslut om GruvRIDAS HD i Svemins styrelse.

GruvRIDAS 2020 HD – Tidplan



Extern Remiss av GruvRIDAS HD

• Extern remiss av GruvRIDAS 2020 HD genom Referensgrupp Gruvdammar

• Deltagarna i referensgruppen fick ta del av ett utkast samt delta på ett möte med möjlighet 
till frågestund.

• Remissvar lämnades skriftligen av:
• Svenska kraftnät
• MSB
• Naturvårdsverket
• Länsstyrelsen Dalarna
• Sweco
• WSP

• AGDA har sedan arbetat i vissa av synpunkterna i huvuddokumentet och vissa hänvisas till 
tillämpningsvägledningarna.



GruvRIDAS 2020 i stora drag
Kapitel 1 - 3

• Följer i stora drag RIDAS 2019 HD
• Kapitel 2 - Dammsäkerhetspolicy och säkerhetsledning 

• Bygger på Svemins dammsäkerhetspolicy
• Säkerhetsledningssystem i enlighet med förordningen om utvinningsavfall

• Kapitel 3 - Klassificering
• Alla dammar ska konsekvensutredas
• Kapitlet behandlar dock endast dammsäkerhetsklass A, B och C.
• Dammar utan dammsäkerhetsklass benämns U-dammar för vilka dammägaren sätter upp ett eget 

program för tillståndskontroll.



GruvRIDAS 2020 i stora drag
Kapitel 4



GruvRIDAS 2020 i stora drag
Kapitel 4
• Inför begreppet kritiska riskkontroller i enlighet med GISTM.
• Kritiska riskkontroller är de kontroller som genomförs för att undvika ett kritiskt dammhaveri.
• De kritiska riskkontrollerna ska kopplas till en handlingsplan för kritiska riskkontroller, 

• i GISTM kallad T.A.R.P. (Trigger Action Respons Plan)

Trigger action response plan development and optimisation at the Bingham Canyon Mine.
KM Bakken Rio Tinto Kennecott Copper, USA, GK Chapin Rio Tinto Kennecott Copper, USA, MG Abrahams Rio Tinto Kennecott Copper, USA



Kapitel 5 och 6

• Kapitel 5 - Organisation och kompetens 
• Följer RIDAS 2019 men avviker från GISTM
• Behov att utvärdera GISTM samt ta fram en nationell tolkning och tillämpning av de nya 

dammsäkerhetsrollerna i GISTM

• Kapitel 6 - Anläggningsinformation och rapportering 
• Behåller krav på att upprätta och implementera en DTU-manual
• Krav på framtagandet av specifika dokument i enlighet med förordning om utvinningsavfall och GISTM

• Avfallshanteringsplan med bilagd efterbehandlingsplan
• Rapport om dimensioneringsförutsättningar
• Rapport för beskrivning av gruvdammanläggningens utformning 
• Rapport som beskriver genomförda åtgärder inklusive relationshandlingar 
• Rapport för årlig utvärdering av drift, driftövervakning och tillståndskontroll 



Kapitel 7 - 11

• Generellt för kapitel 7 till 9
• Anpassade för de specifika dammtyper som förekommer vid gruvdammanläggningar inklusive den 

kontinuerliga utbyggnad som förekommer vid  en gruvdammanläggning.
• Anpassade för hantering av utvinningsavfall – deponering, deponeringsplanering och uppföljning.

• Kapitel 8 – Underhåll och Tillståndskontroll 
• Fördjupad inspektion utgår
• Fördjupade Dammsäkerhetsutvärderingar, FDU, behålls då de överensstämmer med Dam Safety

Reviews i enlighet med GISTM. Intervallen förkortas till vart 5:e år jämfört med GruvRIDAS 2012

• Kapitel 10 - Genomförande av projekt 
• Inkluderar risker som är av betydelse för gruvdammar

• Kapitel 11 - Uppföljning och förbättring 
• Inför krav på en oberoende gransknings panel, jämför med GISTM Independent Tailings Review Board



Tillämpningsvägledningarna

• AGDA fokuserar på att först publicera huvuddokumentet! 
(inklusive översättning)

• Tillämpningsvägledningarna bedöms färdigställas löpande under 2021-2023.

• TV1 - TV3 (terminologi, checklistor med referenser till GruvRIDAS och 
klassificering) förväntas publiceras först.

• TV2 – Innehåller en gruvanpassad checklista samt en översättning av GISTM.

• TV5 (organisation och kompetens) och TV9 (konstruktion och utformning) förväntas 
kräva längst tid och mest arbete att färdigställa.



Tack för er uppmärksamhet!
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