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

L. Tailings Dams and Waste Lagoons

Förordnandeperiod:

Kommittén återvaldes, vilket ger en ny period från 2015-2017

Kommitténs ordförande: Harvey McLeod, Kanada
Svensk delegat:

Annika Bjelkevik (Vice ordförande 2012-)

Kommitténs uppdrag:
Terms of reference – utklippt från webbsidan:

Nedan följer lite mer ingående beskrivning:
A. 2016 års möte samlade 6 medlemar samt 4 ersättare, 8 ”observer” och 12 medlemmar var ej
närvarande eller representerade.
B. Internationellt register för gruvdammar – Gruvdammar kommer att inkluderas i ICOLDs
dammregister. Canadian Dam Association (CDA) lägger upp ett eget register.
C. Ny Bulletin: Tailings Dam – Technology Update. Diskussion kring förbättringar av Bulletinen.
Sammanhållande: Harvey McLeod med stöd från ”arbetsgruppen” som består av; Annika Bjelkevik,
Sverige; David Brett, Australien; Joaquim Pimenta de Avila, Brasilien; Duncan Grant-Stewart,
Sydafrika; Michael Cambridge, UK; Tatyana Alexieva, US. Förslag att Bulletinen presenteras som
ett paper 2017 i Prague.
D. Inledande diskussion ang. nästa Bulletin – Ämnen som diskuterades: Risk analys, dam säkerhet,
Uppdatering av Bulletin 121, information för utvecklingsländer, konsekvensklassning,
instrumentering med focus på vad som ska mätas och varför, vattenmättad jordmekanik, seismik,
geofysiska undersökningar utbildning och drift.
E. Alla medlemmar ombads att komma med förslag till diskussionspunkter till Prague.
F.

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.

G. Kommittén kommer nu börja använda ICOLDs Webbsida för kommunikation. Kommittén
överväger även om en del av informationen om gruvdammar ska göras officiell.
H. Colombia University har tillfrågat ordförande ang samarbete vad det gäller ett projekt – Algorithms
for Tailings Dams. (Australien håller i kontakten)

I.

Beslut om att följa andra kommittérs arbeten. Följande kommittérs möten avser någon från
grunvdams kommittén närvara på; Consequence classification, World Register of Dams, Dams and
River Basin management och Environment kommer

Lägesrapport 2016:
Arbete fortgår med ovan nämnda uppdrag.
”Arbetsgruppen” (se deltagare under punkten C ovan) höll ett antal telefonmöten under 2015/2016 i syfte
att driva arbetet framåt, främst med pågående Bulletin.
2016 års möte hölls i Johannesburg i maj. För gruvdammskommittén bestod det av ett förmöte för
arbetsgruppen, en heldags kommittémöte.
Utöver deltagande vid kommitténs möten så lägger jag ner tid för telefonmöten samt arbete med att skriva
på Bulletinen. Storleksordningen 2-3 dagars arbete (för att jag har svårt att hinna med mer…).
Kommande aktiviteter 2017-:
Avslutande arbete med Bulletinen.
Jag jobbar vidare på att få ett närmare sammarbete med Svensk gruvindustri (SveMins arbetsgrupp för
dammsäkerhet (AGDA)).
Övrigt:
Samma text som förra året:
Arbetet i kommittén är intressant och givande, MEN jag upplever att det går mkt. långsamt.
Gruvdammskommittén har utöver ordinarie program valt att alltid ha en dags ”arbetsmöte” i samband med
årsmötet, vilket förbättrar situationen något. Jag upplever dock att det är svårt att, åter på kontoret,
prioritera ”icke debiterbart” arbete framför ”debiterbart” arbete. Det senare är ofta också av mer kritisk
karaktär. Detta är dock något som jag tror att alla kommittéer brottas med…
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