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Är du nyfiken på hur våra branschkollegor i Kanada arbetar 
med förorenad mark? Vill du lära dig mer om nya metoder 

för undersökning och efterbehandling av förorenade 
områden? 

 
Följ då med på vår studieresa till Kanada den 25augusti till 

1 september 2008!  
 

Kanada är ett av våra föregångsländer när det gäller undersökning och 
efterbehandling av förorenade områden. Dels för att de har lång erfarenhet av dessa 
frågor och dels för att Sverige och Kanada till stor del har liknande klimat och geologi. 
 
Under resan kommer vi att besöka flera platser i provinserna Quebec och Ontario för 
att träffa ett flertal företag som vill dela med sig av sina erfarenheter från 
undersökning av t.ex. klorerade ämnen samt projekt där efterbehandling utförts in situ 
eller on site. Vi kommer även att få göra ett antal fältbesök där vi får se hur de olika 
metoderna fungerar i praktiken. Se separat program. 
 
Målet med studieresan är att vi ska lära oss mer om de metoder som används i 
Kanada för undersökning och efterbehandling av förorenade områden så att vi sedan 
kan återvända till Sverige med ny inspiration och kunskap. Resan ska ses som en 
möjlighet till kompetensutveckling för var och en som jobbar med efterbehandling 
samt tillfälle att utbyta erfarenheter om förorenade områden.  
 
Datum: Avresa 25 augusti 2008, hemresa 31 augusti och åter i Sverige på 
eftermiddagen den 1 september 2008. 
 
Tid och plats: Avresa från Arlanda, mer information om tider kommer när 
flygbiljetterna har bokats. 
 
Kostnad: ca 24 000 SEK/person exkl. moms. I priset ingår flyg, hotell i enkelrum, 
frukost, busstransfer till och från flygplatser i Kanada, utflykt till Niagara Falls, 1 
middag med vinprovning samt 1 lunch på Skylon Tower Revolving Dining Room i 
Niagara. Resor till flygplatsen i Sverige ingår ej. Frukost samt 1 lunch och 1 middag är 
inkluderat i priset, övriga måltider betalas av varje deltagare separat alt. faktureras i 
efterskott (ca 3 000 kr). 
 
Vi kommer att spendera en del av tiden utomhus och på områden där 
efterbehandlingsverksamhet pågår så ta med varma oömma kläder och 
promenadvänliga skor! 
 
Anmäl dig genom att fylla i anmälningsblanketten och skicka den till Maria Sundesten 
på maria_sundesten@golder.se, senast den 12 juni 2008. 
 
Frågor? Kontakta arrangörerna: 
Henrik Ekman, EkoTec AB – henrik.ekman@midroc.se, 070-696 34 41 
Maria Sundesten, Golder Associates AB – 
maria_sundesten@golder.se, 070-853 51 09 

 

Varmt Välkomna! 
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Preliminärt program  

 
Dag 1 –Måndag 25 augusti, 2008 / Montreal 
Vi möts av en lokal guide på flygplatsen i Montreal för 
transfer till hotellet.  
 
Välkomstmottagning på hotellet och middag på en lokal 
restaurang. 
 
Övernattning på hotell i Montreal 
 
Dag 2 – Tisdag 26 augusti, 2008 / Montreal 
Frukost på hotellet. 
 
Studiebesök med föredrag om undersökning och efterbehandlingsmetoder hos GAIA, 
Golder Associates och Biotechnology Research Institute of the National Research 
Council Canada (NRC-BRI) 
 
Middag på en lokal restaurang 
 
Övernattning på hotell i Montreal 
 
Dag 3 – Onsdag 27 augusti, 2008 / Montreal - Toronto 
Frukost på hotellet. 
 
Fältbesök vid ett antal efterbehandlingsprojekt 
 
Transfer till Montreal flygplats på eftermiddagen för avresa till Toronto.  
Vid ankomst i Toronto - transfer till hotellet och middag på en lokal restaurang.  
 
Övernattning på hotell i Toronto 
 
Dag 4 – Torsdag 28 augusti, 2008 / Toronto – Waterloo (116 Km – ca 1,5 tim) 
Frukost på hotellet. 
 
Fältbesök under förmiddagen. 
 
På eftermiddagen bussresa till Waterloo. 
 
Middag på en lokal restaurang och övernattning på hotell i 
Waterloo. 
 
Dag 5 –Fredag 29 augusti, 2008 /Waterloo 
Frukost på hotellet. 
 
Studiebesök hos Biogenie (föredrag om klorerade kolväten), The Waterloo Institute 
for Groundwater Research och Sonic Environmental Solutions Inc. (föredrag om 
Terra-Kleen and Sonoprocess). 
 
Middag på en lokal restaurang och övernattning på hotell i Waterloo. 
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Dag 6 – Lördag 30 augusti, 2008 / Waterloo – Niagara Falls (149 Km – ca 1 tim 45 
min)  
Frukost på hotellet. 
 
Utflykt till Niagarafallen och båttur till “Maid of the Mist” (fallets bas) samt lunch 
på the Skylon Tower Revolving Dining Room med utsikt över fallen. 
 
Middag och vinprovning på the Hillebrand Winery. 
 
Övernattning på hotell i Niagara-on-the-Lake. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Dag 7 – Söndag 31 augusti, 2008 / buss till Toronto för hemresa (129 Km – 1 tim 
30 min) 
 
Frukost på hotellet. 
 
Fri dag i Niagara-On-The-Lake fram till busstransfer till Toronto Pearson flygplats för 
hemresa till Sverige (alternativt heldag i Toronto fram till avfärd till flygplatsen 
beroende på var vi bor natten mot söndag). 
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Studieresa till Kanada 25-31 augusti 2008 
Anmälningsblankett 
 
Efternamn: 
 

Förnamn: 

 
Arbetsplats: 

 
Personnummer: 

 
Faktureringsadress: 
 
Postnummer: 

 
Ort: 

 
Tel: 

 
Mobil: 

 
Fax: 

 
E-post: 

 
 

Avgift: ca 24 000 kr (SEK) exkl. moms. Priset inkluderar flyg, transfer, 
bussresor enligt program, hotell, frukost, 1 lunch, 1 middag och utflykt till 
Niagarafallen. 
 
Kostnad för övriga luncher och middagar tillkommer. 
 

Jag vill att Renare Mark i efterhand ska fakturera luncher och middagar: □ 
 

Jag betalar luncher och middagar själv: □ 

 

Önskar vegetarisk kost/ övrigt: 
 

Jag önskar bo i:  Enkelrum □  Dubbelrum □ 
 

Vill dela dubbelrum med: 
 
 

Anmäl dig senast den 12 juni 2008 via E-post eller fax till: 

E-post: maria_sundesten@golder.se  Fax: 08-506 306 01 

Efter anmälan erhålls en bekräftelse om deltagandet i studieresan samt 
information om flygtider m.m.  

Avgiften faktureras innan avresa och i det fall måltider skall faktureras sker 
detta i efterkott. 

Avbeställning kan INTE göras efter 12 juni 2008. 

Välkommen med din anmälan! 


