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Årsrapport 2022 för ICOLDs tekniska kommitté L 

Namn på kommitté Committee on Tailings Dams & Waste Lagoons 

Förordnandeperiod 2020-2023 

Kommitténs ordförande Andy Small (2022-2023), Kanada  

Svensk delegat (rapportförfattare) Annika Bjelkevik, TCS 

Övrigt 

Kommitténs arbete gick 2022 in i en ny och intensiv fas i och med att Andy Small tog 
över ordförandeskapet. Arbetet har varit och är intensivt (personligen har jag har aldrig 
tidigare lagt ner så mycket tid på kommittéarbetet som i år). Generellt i branschen är 
även arbetsbelastningen fortsatt mycket hög, då stora förändringar sker och 
utvecklingstakten är hög. 

Kommitténs uppdrag 

Enligt ICOLD:s webbsida (i praktiken delvis inaktuellt): 

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

Updating of past Tailings Dam Bulletins. 

Kommitténs uppdrag i praktiken (påverkad av situationen i branschen): 

Publicera Bulletin: Tailings Dam Safety som varit ute på remiss med input från flera 
aktörer i Sverige (ansvarig Harvey McLeod) 

Se över behov av kommande Bulletiner: Högst prioritet har området riskanalys för vilket 
det bilas en intern arbetsgrupp inom kommittén. Ett stort arbete utförs även, med stöd 
av en doktorand i Kanada, vad det gäller ett internationellt gruvdammsregister. 

Aktuell verksamhet i kommittén 

Bulletin Tailings Dam Safety är i slutskedet. Engelska slutversionen är skickad till 
central office för att ersätta tidigare pre-print-versionen på hemsidan (översättningen 
till franska granskas).  

Ett nytt fokusområde för kommitténs arbete är att sprida den kunskap som finns i ICILD 
Bulletinerna och bidra till utbildningstillfällen, WS och webbinar inom ICOLD och i 
samarbete med andra organisationer. Vår bedömning är att det finns ett stort behov 
inom länder som inte har jobbat så mycket med dammsäkerhetsfrågor och även på 
myndighetssidan i dessa länder och andra länder som kommit längre i 
dammsäkerhetsarbetet. En LinkedIn-grupp har skapats liksom en YouTube-kanal, 
vilka nyttjas för att sprida information om event och för publicering av inspelade event. 
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Antalet medlemmar i kommittén har kraftigt ökat då vi beslutat att 1) varje land även 
bör ha en YPE-representant för att säkerställa generationsväxling och skapa möjlighet 
för yngre att ta del av ICOLDs arbete och även bidra och 2) välkomna ytterligare 
aktörer som har engagemang att bidra till kommitténs arbete. Kommittén försöker 
också aktivt att säkerställa att vi får representanter från länder som har omfattande 
gruvindustri, men ännu ej är medlemmar av ICOLD och/eller ej i kommittén. 

Kommittén jobbar också med att försöka påverka programmen för kommande möten i 
Indien och Kina så att det blir ett visst fokus på gruvdammar. Kommittén har också 
varit aktiva med input till ICOLD 2023 i Göteborg.  

Då fokus och arbete internationellt sker på många ställen försöker kommittén initiera 
samarbeten och kontaktnät för att säkerställa att olika aktörer drar åt samma håll och 
drar nytta av varandras information och kompetens. Ett exempel på ett sådant 
samarbete är UNECE. 

Svensk medverkan i kommittén 

Sverige har rollen som vice ordförande. Under 2022 har detta personligen inneburit 
näst intill daglig kontakt (minst ett par gånger per vecka) med ordförande och flera av 
kommitténs medlemmar. Kommittén har haft 5 digitala möten utöver mötet i Marseille. 
Dessa möten hålls vid lunchtid resp midnatt för att erbjuda en rimlig tid för samtliga 
medlemmar.  

Undertecknad har även varit med och arrangerat 3 möten med spegelgruppen ”Svensk 
referensgrupp gruvdammar”. I och med referensgruppen erhålls en bättre kontaktyta i 
arbetet att representera Sverige. 

Som svensk representant i gruvdammskommittén innefattar uppdraget även ett aktivt 
deltagande i planeringen av short courses och workshops för ICOLD 2023. 

Hittills (till och med 221125) har jag lagt ner 147 h på arbetet inom ICOLD och 47 på 
arbetet i referensgruppen.  

Nya Terms of Reference (ToR) inkl. planering framåt 

En personlig bedömning är att ToR. kommer att uppdateras efter perioden 2020-2023 
och att den kommer att förlängas så länge det finns gruvverksamhet (åtminstone så 
länge gruvdammshaverier fortsätter att inträffa.)  

Framåt så är avsikten att fortsatt lägga mycket tid på rollen och tillsammans med 
ordförande utveckla kommitténs arbete och arbetssätt. Målsättningen är att 2024 ta 
över ordförandeskapet efter Andy Small som då planerar att avgå. 

 


