
 
 

*) Begränsat antal platser, slutgiltigt fastställande om kursen blir av bygger på att vi når minimiantal för att täcka de faktiska   

kurskostnaderna. Inställt kurstillfälle meddelas isf senast två veckor innan kursstart. 

 
 

Mjukvarukurs Grundvattenmodellering, Göteborg 19-21 september 2018 

Visual MODFLOW FLEX 

Unoson Environment AB bjuder tillsammans med Waterloo Hydrogeologic in till en tredagars kurs i 

”Applied Groundwater Modeling”.  

 

Syftet med kursen är att öka kunskapen och förståelsen kring 

grundvattenmodellering generellt och mha mjukvaran 

Visual MDOFLOW Flex gå igenom ett antal olika 

användningsområden såsom exempelvis 

föroreningstransport samt kalibrering av din 

grundvattenmodell. Kursdeltagaren behöver ta med 

sig sin egna PC laptop men vi tillhandahåller nödvändig 

mjukvara för kursen. Kursen är tre heldagar på Gothia Towers,  

Svenska Mässan i Göteborg.  

 

 

Kursen ges på engelska av Brayden McNeill från Waterloo Hydrogeologic, 

Kanada.  

 

Brayden McNeill is Waterloo Hydrogeologic’s in-house Training Coordinator. He has his BASc, in 

Environmental Engineering and MSc in Earth Sciences, both from the University of Waterloo. His 

research focus was mine waste management, specifically the geochemistry of sulfide oxidation 

causing acid rock drainage. He is also interested in contaminant transport and novel subsurface 

remediation techniques. Brayden has been with the team at Waterloo Hydrogeologic since his 

graduation in 2016, and started as Training Specialist in January 2018. Brayden leads our online 

training sessions, and manages our roster of expert consultants for advanced and international 

training opportunities. In his spare time, Brayden is an avid rock climber and likes to spend time with 

his dog, Opal. 

Var:  Gothia Towers, Svenska Mässan i Göteborg 

När:  Onsdag-Fredag, 19-21 september * 

Avgift: 14 500 SEK exkl. moms. I priset ingår luncher samt för- och eftermiddagsfika 

 

 

Anmälan: Mailas till info@unoson.se 

Förslag på boende är Gothia Towers, http://gothiatowers.com/ 

 

Kontaktperson Unoson Environment: 

David Haag, david.haag@unoson.se, tel 010-48 33 883  

http://gothiatowers.com/
mailto:david.haag@unoson.se


 
 

*) Begränsat antal platser, slutgiltigt fastställande om kursen blir av bygger på att vi når minimiantal för att täcka de faktiska   

kurskostnaderna. Inställt kurstillfälle meddelas isf senast två veckor innan kursstart. 

 
 

Kursschema** 

 

**Preliminärt, innehållet kan komma att justeras något innan kursstart 


