
Förorenings- 
hundarna 
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hjälper till i jakten på 
föroreningar



Användning av hundar för att spåra droger och 
sprängämnen är en metod som är allmänt känd och 
accepterad av myndigheter. Så kallade spårhundar 
kan också användas för andra syften såsom att spåra 
människor, mögel eller vägglöss. Det går även att 
träna en spårhund till att detektera föroreningar. 
WSPs spårhundar, eller föroreningshundar som de 
kallas, är godkända för att identifiera de klorerade 
lösningsmedlen PCE (perklor/tetrakloreten) och TCE 
(tri/trikloreten). 
 
En nos som detektor  
Föroreningshunden använder sin nos som detektor 
och markerar de platser där den kan förnimma 
förorening. Hunden kan identifiera områden i 
marken som är förorenade av PCE och/eller TCE. 
Hunden kan också hitta platser i byggnader där 
dessa lösningsmedel i ångfas tränger in i byggnaden 
från förorening i marken under denna. Sådan s.k. 
ånginträngning kan utgöra en risk för människors hälsa. 
 
Föroreningshundarna och deras hundförare har 
ett särskilt samarbete. När föroreningshunden 
känner lukten av PCE eller TCE så markerar den 
platsen för hundföraren och uppmärksammar på 
så vis hundföraren att den känner lukt. Med två 
föroreningshundar ökar kvalitén och dessutom går 
undersökningen snabbare. Detta eftersom hundarna 
dels kan verifiera varandras markeringar, dels 
kan jobba i skift. Denna kunskap kan vi använda 
för att rikta in och effektivisera efterföljande 
undersökningsmoment. 

Bättre underlag 
En fördel med att använda sig av en föroreningshund 
är att hunden kan täcka stora områden på kort tid. 
Det innebär att den tid som undersökningen tar på 
plats minskas samtidigt som fler/större områden 
han avsökas. Användandet av en föroreningshund 
ska ses som en screeningmetod. Hunden markerar 
platser som potentiellt är förorenade, vilket visar vart 
resurser bör riktas vid fortsatta undersökningar. På så 
vis hjälper föroreningshunden till att bättre planera 
och genomföra miljötekniska undersökningar.  
 
Föroreningshundarnas hälsa  
Naturligtvis tas hänsyn till föroreningshundarnas 
välbefinnande. När hundarna söker efter föroreningar 
använder den sin naturliga entusiasm, glädje och 
vilja att söka efter något – i detta fall förorening. När 
hunden arbetar med att söka efter föroreningar kan 
inte viss exponering uteslutas. Vi ser därför till så att 
hunden arbetar under kortare pass vilket begränsar 
exponeringen.
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Klorerade lösningsmedel har använts i stor utsträckning för bland annat kemtvätt 
och metallavfettning. Lösningsmedlens egenskaper gör att de kan utgöra en risk för 
inomhusmiljö och grundvatten, men också att de är svåra att undersöka korrekt. WSPs 
föroreningshundar innebär nya möjligheter vid undersökningar av dessa föroreningar.

Beskrivning av metod och användning

WSPs föroreningshund kan användas till att:
 — Upptäcka inträngningsvägar i byggnader
 — Lokalisera källområden utomhus

Fördelar med att använda föroreningshund:
 — Optimera placering av 

standardmetodsprovpunkter
 — Begränsar behovet av förstörande 

undersökningsmetoder 
 — Undersöker fler/större områden
 — Ger totalt effektivare undersökningar
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