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Förord 
Detta är en projektrapport inom Statens geotekniska instituts externa forsknings- och 
teknikutvecklingsprogram Tuffo. Målet med Tuffo är att ta fram ny kunskap som kan 
bidra till att saneringstakten av förorenade områden i Sverige ökar samt till att 
miljökvalitetsmålet "giftfri miljö" kan uppnås.  

I denna rapport redovisas förstudien ”Hundar söker efter markföroreningar”. Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU) har varit projektledare för forskningsprojektet som 
genomförts tillsammans med flera samverkanspartners. Projektet beviljades bidrag inom 
Tuffos utlysning 2018. Utlysningen 2018 var inriktad mot innovativa lösningar för 
förorenade områden omfattande åtgärdsteknik nära praktisk tillämpning.  

Projektet har finansierats av Statens geotekniska instituts forsknings- och 
teknikutvecklingsprogram Tuffo samt medfinansierande samverkanspartners; Ragnar 
Sellbergs Stiftelse, Norrtorp Kumla Miljöstiftelse, de medverkande företagen Tyréns AB, 
Golder Associates AB och Sveaskog AB samt Sveriges Geologiska Undersökning och 
Naturvårdsverket.  

Statens geotekniska institut (SGI) har godkänt att forskningsprojektet har utförts i 
enlighet med den forskningsansökan som beviljats bidragsmedel, men har inte tagit 
ställning till innehållet i rapporten. Författarna svarar ensamma för innehåll, resultat och 
slutsatser. 

Statens geotekniska institut maj 2022 
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Sammanfattning 
Med de sex sökhundar som deltog i projektet har försök med DDT och trikloretylen (TCE) 
genomförts på en så kallad sökkarusell inomhus och på DDT i fält. Försöken på 
sökkarusell visade att det är betydligt svårare för hundarna att lära in och detektera det 
mindre flyktiga ämnet DDT än det lättflyktiga TCE. Det innebär att det kommer krävas 
avsevärt mer av sökhundar som ska användas på DDT, speciellt i fält, än av hundar som 
används för att hitta TCE. På sökkarusell kunde hundarna med hög tillförlitlighet 
detektera DDT ner till en koncentration på 50 mg/kg TS i jordprover från förorenade 
områden, vilket motsvarar den hot spot-koncentration som definierades av projektet. För 
TCE detekterade hundarna i de inledande försöken utan problemkoncentrationer ner till 
50–100 ppb i luften ovanför de prov med sand och TCE som användes. Detta ligger i nivå 
med vad som kan vara aktuellt att detektera i fält.  

Kostnaden för att med hund detektera DDT i jordprover på sökkarusell inomhus 
beräknades till 104 SEK per prov. Dock kan denna kostnad inte jämföras med den 
betydligt högre kostnaden för analys hos ett ackrediterat analysföretag och syftet är inte 
heller detsamma. Men resultatet ger vid handen att hundar i laboratoriemiljö på ett 
kostnadseffektivt sätt skulle kunna användas med uppgift att skanna av ett stort antal 
jordprover från förorenade områden. Detta under förutsättning att hundar utbildade på 
DDT kan beläggas med arbete i tillräckligt stor omfattning, motsvarande minst 100 
arbetsdagar per år.  

Baserat på de begränsade försöken på TCE/PCE kunde inga kostnadsberäkningar göras 
för användningen av sökhundar för att detektera dessa föroreningar.  
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Summary 
With six scent detection dogs participating in the project, tests with DDT and 
trichlorethylene (TCE) were carried out on a so-called scent wheel indoors and on DDT 
outdoors in field trials on contaminated areas. The trials on scent wheel showed that it is 
much more difficult for dogs to imprint and detect the less volatile substance DDT than 
the volatile TCE. This means that it will require significantly more efforts from scent 
detection dogs used on DDT, especially in field applications, than from dogs used for 
detecting TCE. On scent wheel, the dogs were able to detect DDT with high reliability 
down to a concentration of 50 mg/kg TS in soil samples from contaminated areas, which 
corresponds to the hot spot concentration defined by the project reference group. For 
TCE, the dogs in the initial experiments easily detected concentrations down to 50–
100 ppb in the air above the samples with sand and TCE used in the scent wheel. This 
corresponds to a concentration level relevant to detect at contaminated areas. 

The cost for using a dog to detect DDT in soil samples on a scent wheel indoors was 
calculated at SEK 104 per sample. However, this cost cannot be compared with the 
significantly higher cost for analysis at an accredited analysis company and the purpose is 
not the same. The results show though, that dogs in a laboratory environment can be used 
in a cost-effective way for scanning of a large number of soil samples from contaminated 
areas. A prerequisite for this is that dogs trained for detection of DDT can be occupied 
with work to a sufficiently large extent, corresponding to at least 100 working days per 
year. 

Based on the limited trials on TCE/PCE, no cost calculations could be made for the use of 
scent detection dogs to detect these contaminants. 
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1 Bakgrund och målsättning 
Att med hundars hjälp hitta till exempel narkotika, sprängämnen eller vägglöss är 
vedertaget och väl dokumenterat. Men kan hundar också användas för att hitta 
föroreningar i mark som legat orörd i decennier och som nu måste saneras innan den kan 
användas för andra ändamål? Den frågan var utgångspunkten för forskningsprojektet 
”Att söka efter markföroreningar med hund” som leds av Sveriges Lantbruksuniversitet i 
samarbete med aktörer inom marksanering och vars genomförande och resultat 
presenteras i den här rapporten.  

Inom området miljöföroreningar är användningen av hundar som verktyg ännu i sin linda 
och har inte i någon större omfattning etablerats i operativ verksamhet. Svenska staten 
har tidigare utbildat ett antal miljöhundar och det finns exempel på hundar som med 
framgång använts för att påvisa PCB (polyklorerade bifenyler) och metalliskt kvicksilver. 
Förklaringen till den begränsade användningen är oklar men en faktor kan vara att 
marknadens aktörer inte har tillräcklig kunskap om möjligheterna och att det saknas 
möjlighet till certifiering av hundar inom detta område.  

Främsta syftet med projektet var att utvärdera om och under vilka förutsättningar 
sökhundar kan användas för att effektivisera detektion av markföroreningar, antingen i 
ett stort antal jordprover i laboratoriemiljö eller på stora ytor i fält. Primärt skulle hundar 
kunna användas för detektion av så kallade hot spots, det vill säga mindre områden med 
höga halter av känd förordning. Användningen av hundar skulle på så sätt kunna utgöra 
ett komplement till befintliga metoder för identifiering och analys med stor inneboende 
potential att öka saneringstakten. Några viktiga kriterier som bör vara uppfyllda vid val av 
möjliga markföroreningar att detektera med sökhundar sammanfattas nedan: 

• Ämnet måste kontrastera mot bakgrunden så att hundarna har en möjlighet att 
urskilja det utan för mycket bakgrundsbrus. Det ska helst vara ämnen som 
normalt inte ska finnas i miljön, dvs. föroreningar skapade av människan och 
som inte förekommer naturligt.  

• Det ska finnas en drivkraft, kommersiell eller lagstadgad, för att åtgärda områden 
förorenade med den aktuella substansen och underlaget måste vara stort nog för 
att i tillräcklig grad kunna sysselsätta de sökhundar som tas fram. 

• Hundens nos blir mer värdefull om den kan detektera och påvisa ämnen som är 
dyra att analysera eller där analysen tar lång tid. 

Valet av föroreningar för projektet föll på DDT (diklordifenyltrikloretan) och tri-
/perkloretylen vilka alla uppfyller kriterierna ovan.  

För tri-/perkloretylen kommer vi i löpande text använda de engelska förkortningarna 
TCE och PCE för ämnena (TCE – Trichloroethylene och PCE – Perchloroethylene). Både 
DDT och TCE/PCE är ofta förekommande på förorenade områden i Sverige, men har i 
övrigt inte mycket gemensamt. DDT, vars främsta användning i Sverige var som 
växtskyddsmedel, är ett relativt stabilt ämne som finns kvar länge i jorden på nedlagda 
handelsträdgårdar och på skogsplantskolor. TCE däremot är ett lättflyktigt ämne som 
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använts bland annat som tvättvätska vid kemtvättar och fortfarande har viss användning 
vid ytbehandling inom industrin. PCE används fortfarande som tvättvätska vid 
kemtvättar men är på väg att ersättas av mer miljövänliga alternativ.  

I rapporten presenterar vi projektets genomförande och resultat i avsnitten 3 och 4. Mer 
om hundens luktsinne och föroreningarna återfinns i bilagorna till rapporten. 

2 Deltagare 

2.1 Projektledare 

Projektledare har varit Jens Frank på Grimsö Forskningsstation/Sveriges 
Lantbruksuniversitet och Susanne Kummel vid Kummel Consulting AB. 
Arbetsfördelningen mellan projektledarna har varit att Jens haft huvudansvar för 
hundträning, tester med hund och samordning av deltagande sökhundsekipage. Susanne 
har haft ansvar för övergripande samordning av projektet med övriga deltagare, 
sammanställning och spridning av information om projektet samt löpande och slutlig 
rapportering.  

2.2 Referensgrupp 

Projektet har haft en referensgrupp bestående av Karin Eliaeson och Hanna Wåhlén från 
SGU, Nadja Lundgren från Tyréns AB, Louise Göthfors från Golder Associates AB, Karl 
Lilja från Naturvårdsverket och Oskar Meidal från Sveaskog. Deltagarna representerar 
också in-kind-finansiärerna till projektet. Referensgruppens uppgift har främst varit att 
bistå projektet med kunskap om förorenade områden och sanering av sådana. De har 
också tillhandahållit analyserade jordprover från förorenade områden för användning i 
försöken med hund. Referensgruppen har läst och kommenterat slutrapporten.  

2.3 Intressenter 

Bland intressenter utanför referensgruppen som gavs möjlighet att delta i ett av 
projektmötena och som fått löpande information om projektets genomförande finns 
representanter från Polisen, MSB, Naturbruksförvaltningen i Västra Götalandsregionen, 
Länsstyrelsen och avfallsbolag aktiva inom marksanering.  

2.4 Hundekipage 

De hundekipage som deltagit i projektet är:  

• Jens Frank (projektledare) med hunden Sjaak, en 4-årig 
malinois 

• Lotta Nilsdotter med hundarna Hedvig, en 6-årig  
bordercollie och Pippi, en ettårig golden retriever  

• Isabelle Åhs med hunden Iris, en 7-årig border collie  

• Jessica Åberg med hunden Lunta, en 3-årig malinois 

• Susanne Kummel (projektledare) med hunden Lykke, 
en 7-årig collie (foto) 



Statens geotekniska institut  2022-05-05 
Tuffo 2022–2  1.1–1905–0337 

10 (43) 

Hundekipagen har deltagit i olika utsträckning i projektet. Alla deltagande hundar har på 
olika sätt utbildats och använts för sökarbete.  

3 Genomförande 

3.1 Projekttid 

Projektet startade 1 oktober 2019 och avslutades 31 mars 2021. Figur 1 visar den 
översiktliga projektplan som lämnades in med ansökan och som legat till grund för 
genomförandet av projektet.  

 

Figur 1. Översiktlig projektplan 2019–2021 
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3.2 Omfattning 

Omfattningen av projektet bestäms av den ansökan för finansiering som tilldelats medel 
från Tuffo/SGI. Projektet ansökte om och fick medel för en så kallad förstudie baserad på 
idén att använda sökhundar för att effektivisera detektion av markföroreningar, med 
fokus på praktiskt genomförande med hund. Projektet avgränsades till att undersöka om 
hundar kan påvisa DDT samt TCE/PCE. Projektet ska ge svar på vid vilken lägsta 
koncentration hundarna kan påvisa respektive förorening med tillräcklig säkerhet samt 
kostnaden för att använda hundar för detta syfte.  

Vid publicering av denna rapport står det klart att en fortsättning på projektet fått Tuffo-
finansiering i 2020 års utlysning. I det projektet ska operativa hundar utbildas på 
TCE/PCE och eventuellt DDT och inledande tester i laboratoriemiljö på två PFAS-
föreningar ska göras, varav PFOS från brandskum är en. 

3.3 Etiskt godkännande och exponering av farliga ämnen 

Definitionen av försöksdjur är enligt svensk djurskyddslag alla djur som används i 
vetenskapligt syfte. För att bedriva studier med försöksdjur krävs ett övergripande 
tillstånd för verksamheten och ett etiskt godkännande för de specifika studierna. 
Projektet ansökte om och fick i december 2019 ett etiskt tillstånd (DNR 5.8.18-
17953/2019) från Uppsala djuretiska nämnd för att använda hundar. Tillståndet 
omfattar det arbete med hund som beskrivits i ansökan och gäller fram till och med 1 juni 
2021. Nämnden bedömer i tillståndet svårighetsgraden från en etisk synvinkel som ringa, 
det vill säga lägsta graden av lidande för hunden. Då ett etiskt tillstånd var en 
förutsättning för att genomföra projektet startade arbetet först då det fanns på plats.  

I arbetet med sökhundar på miljöföroreningar måste hänsyn tas till att hundarna inte 
under längre tid utsätts för skadlig exponering av farliga ämnen. När det gäller 
miljöföroreningarna som förekommer i projektet så används de i koncentrationer 
motsvarande de på förorenade områden. Halterna i försöken och på förorenade områden 
ligger på en relativt låg nivå och i kombination med att hunden exponeras för miljögiftet 
under en väldigt begränsad tid är projektets bedömning att det inte föreligger någon risk 
för negativa hälsoeffekter för hundarna.   

3.4 Tillvägagångssätt   

Tillvägagångssätt för genomförandet av projektet kan delas in i de åtta stegen nedan. I 
rapporten presenteras steg 1–4 under avsnitt 3.5 Förberedelser och steg 5–8 under 
avsnitt 3.6 Försök med hund.  

1. Sammanställning av basdata för föroreningar hundar ska testas på 

2. Beslut om föroreningshalter att testa hundarna på 

3. Beredning av prover med olika föroreningshalter för försök  

4. Förberedelse av hundar och använd utrustning  

5. Inlärning av dofterna från respektive förorening i laboratoriemiljö 
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6. Tester med hund på föroreningarna i laboratoriemiljö  

7. Preparerade fältförsök på DDT  

8. Fältförsök DDT på plantskola  

3.5 Förberedelser 

3.5.1 Sammanställning av data för föroreningar hundar ska testas på 

Projektet har haft fokus på praktiskt genomförande med hund. För detta krävs dock viss 
förståelse för de föroreningar som ingått i försöken.  För att kunna utforma försöken på 
lämpligt sätt inhämtades därför, med stöd av referensgruppen till projektet och 
facklitteratur/databaser, nödvändig information om de respektive föroreningarna DDT 
och TCE/PCE och hur olika parametrar kan påverka hundarnas möjlighet att detektera 
dem. Detta har sammanställts i bilaga 2.  

DDT är samlingsnamnet för de sex isomerer som ämnet består av; två former av 
respektive DDT, DDE och DDD. Uppgifter visar att bekämpningsmedel med DDT 
huvudsakligen bestod av de två isomererna av DDT och DDE.  Baserat på detta beslutade 
projektet att utbilda och testa hundarna på p,p-formerna av DDT och DDE. Om hundarna 
kan detektera p,p-DDT vill projektet testa om hundarna detekterar p,p-DDE utan att 
ämnet har lärts in separat, för att ge en indikation på om isomererna DDT och DDE luktar 
likartat för dem. 

TCE/PCE är föroreningar som i de flesta avseenden beter sig på annat sätt än DDT, vilket 
gör dem intressanta som jämförelse. För TCE/PCE är det enbart aktuellt att använda 
hundar i fält på förorenade områden, på inomhusluft i hus som står på mark förorenad 
med TCE/PCE samt för att identifiera spridningsvägar från det förorenade området 
såsom ledningsgravar och grundvatten ut från ett källområde. Projektdeltagarna 
sammanfattade detta i följande möjliga uppgifter för hundar på områden förorenade med 
TCE/PCE: 

- Visa hur plymen från en föroreningskälla ser ut, hitta källområdet/hot spots för 
föroreningen och markera dessa platser på markytan. 

- Visa i vilken riktning hos föroreningsplymen som koncentrationerna är stigande.  
- Inomhus för att påvisa var föroreningen läcker in från föroreningar i marken 

under huset. 
- I första hand detektera huvudföroreningarna TCE/PCE. Andra sönderfalls-

produkter, såsom vinylklorid, kan vara av intresse men först i ett senare skede.  
 

Även i fallet med TCE/PCE beslutade projektet att lära och testa hundarna på TCE för att 
därefter testa om hundarna detekterar PCE utan att ämnet har lärts in separat, för att ge 
en indikation på om TCE och PCE luktar likartat för dem. 

3.5.2 Beslut om föroreningshalter att testa hundarna på 

Innan försöken kunde starta måste beslut tas om vilka koncentrationer av respektive 
förorening hundarna skulle testas på. För detektion med hund på markföroreningar är i 
första hand detektion av hot spots (mindre områden med höga halter av en känd 
förorening) av intresse. Tanken är att med hund kunna avgränsa sådana områden.  
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Hot spot-koncentrationer av DDT på skogsplantskolor kan vara så höga som flera tusen 
mg/kg TS (torrsubstans), men för hundförsöken bestämde projektet, baserat på 
referensgruppens erfarenheter, att utgå från en hot spot-koncentration på 50 mg/kg TS 
för försöken med hundar.  

För TCE/PCE som avdunstar snabbt i kontakt med luft är det inte intressant att använda 
hundar på uppgrävda jordprover i laboratoriemiljö. Istället ska både höga och låga 
koncentrationer kunna påvisas med hund på förorenade områden då alla koncentrationer 
över bakgrundsnivå är av intresse. Det finns lite olika data över normala bakgrundshalter 
att hänvisa till med referensvärden ända ner till 0,4 ppb och uppmätta bakgrundshalter 
på förorenade områden på upp till 60 ppb. Baserat på detta bestämdes en relevant 
koncentration i luft som kan vara aktuell att detektera med hund på eller i anslutning till 
ett förorenat område till 100 ppb (parts per billion – antal per miljard eller ”miljarddel”).  

3.5.3 Beredning av prover med olika föroreningshalter för försök 

3.5.3.1 Provberedning DDT 

Inför de inledande försöken i laboratoriemiljö skulle prov med känd halt DDT och DDE 
prepareras. Proven används både för inlärning av doften och därefter test av hundarna på 
respektive förorening. Projektet ville bereda prover med känd koncentration av 
förorening och så representativa för verkliga förhållanden som möjligt. Efter diskussion 
med deltagare i referensgruppen kom projektet fram till att sand skulle användas som 
bärare av föroreningarna i proven då de på förorenade områden ofta förekommer i 
sandblandad jord. Föroreningen skulle tillsättas sanden med en vattenemulsion för att få 
en så representativ fukthalt som möjligt. 

Granulat av DDT och DDE köptes in, figur 2. Sanden inhandlades på Bauhaus och för att 
säkerställa att sanden inte innehöll DDT/DDE tog vi kontakt med kommunen där 
sandtaget ligger och fick försäkrat att det inte funnits varken någon skogsplantskola eller 
handelsträdgård i närheten av sandtaget. Vi fick indikationer av projektdeltagare att DDT 
uppmätts i referensjord i andra projekt, vilket gjorde oss försiktiga och påminde om hur 
spridd föroreningen kan vara.  
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Figur 2. Granulat av DDT och DDE 

Baserat på en hot spot-koncentration på 50 mg/kg TS blandades en serie sandprover med 
tre olika DDT- respektive DDE- koncentrationer motsvarande 8x, 4x och 2x den valda hot 
spot-koncentrationen, tabell 1. Blandningen med förorening gjordes genom att 20 g sand 
vägdes upp och placerades i en provburk. Därefter tillsattes destillerat vatten med avsedd 
mängd DDT eller DDE. Resterande prover innehöll enbart sand med destillerat vatten 
utan vare sig DDT eller DDE.   

Tabell 1. Halter av DDT i de sandprover som blandades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncentration av 
DDT i förhållande 
till Hot-Spot (50 

mg/kg TS)  

DDT-halt i prov 
[mg/kg TS] 

8 400 

4 200 

2 100 
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3.5.3.2 Analyserade prover från en plantskola 

Om försöken i labbmiljö med preparerade prover slog väl ut ville projektet använda 
analyserade jordprover från förorenade områden för fortsatta försök i laboratoriemiljö.  
Analyserade jordprover fria från eller med olika halter av DDT från ett saneringsprojekt 
på skogsplantskolan Älvan i Motala tillhandahölls av SGU. Halterna i proven som 
användes i försöken framgår av tabell 2. Varje prov som togs ut innehöll ca 5 cl jord. I 
dessa sammanhang är det halten DDT som anges som summan av alla isomerer av 
föroreningarna DDT, DDD och DDE, se mer under bilaga 2.  

Tabell 2. Halter av DDT i analyserade jordprover från skogsplantskolan Älvan  

Provnummer 
DDT-halt i prov 
[mg/kg TS] 

1 3 700 

2 3 000 

3 160 

4 130 

5 110 

6 84 

7 57 

 

3.5.3.3 Provberedning TCE/PCE 

För provberedningen användes ren TCE och PCE, vilka både föreligger i vätskefas. 
Beredningen visade att utmaningen med lättflyktiga ämnen som TCE/PCE är att begränsa 
avgången av ämnet och kunna hålla en så jämn koncentration som möjligt ovanför prov-
burken. Detta var inte möjligt med rent ämne varför finkornig sand som bärarmaterial 
testades. Med sand visade sig avgången vara mycket lättare att reglera. Till 30 ml sand 
tillsattes 0,1–0,2 ml TCE respektive PCE. Sedan användes 1–2 ml av denna sand i vialer 
med skruvlock som sattes fast i en pappkonstruktion i botten av provburkar av metall. 
Provburkarna har ett nätlock och ovanför det mäts den koncentration som nosen på 
hundarna möter, figur 3. Avgången av ämnet från provet reglerades med skruvlocket på 
vialen. Målsättningen var att upprätthålla en halt ovanför provet på cirka 100 ppb.  

För att kunna genomföra försök på TCE/PCE köpte projektet in ett PID instrument 
(Photoionization detector) som används för detektering och mätning av flyktiga organiska 
kolväten (VOC). PID mäter alla flyktiga kolväten men då proven i försöken består enbart 
av TCE eller PCE och instrumentet ställs in på respektive förorening utgår vi från att 
instrumentet visar halten av dessa ämnen. Instrumentet användes både vid preparering 
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av prover och vid genomförandet av försök för att säkerställa halterna i luften ovanför de 
prov som användes vid inlärning av doften och testerna med hund på sökkarusell. 
Instrumentet kommer också att kunna användas vid sök i fält med hund. Mätområdet 
som användes i projektet var på ppb-nivå men instrumentet kan också ställas om för att 
mäta på ppm-nivå (ppm – parts per million, eller på svenska, miljondel).   

3.5.4 Förberedelse av hundar och använd utrustning 

Hundarna som deltog i projektet är sedan tidigare utbildade i att söka efter små bitar av 
gummileksaken röd Kong. Doften av röd Kong, eller etikett som man säger i hundvärlden, 
används ofta vid utbildning av sökhundar. Bitarna av Kong hanteras med pincett för att 
inte kontamineras med doften från människan som hanterar dem.  

Varje försök på förorening inleds med tre blindsök på röd Kong. Blindsök innebär att 
varken hund eller förare vet i vilken burk rätt doft finns. Detta säkerställer att hund-
förarens agerande vid söket inte påverkar hundens förmåga att detektera och markera 
rätt doft och burk. Blindsöken på röd Kong görs för att ställa in hundarna på sökarbete 
och för att kunna redovisa en gemensam basnivå på hundarna inför försöken med ett nytt 
ämne.  

All inlärning av nya dofter och alla försök med hund i laboratoriemiljö genomfördes på en 
så kallad sökkarusell på Heddans Hundcenter i Skinnskatteberg. En sökkarusell består av 
ett mittstycke från vilket det utgår 12 armar, figur 4. Längst ut på varje arm finns en 
anordning att placera burkar med doftämne i. Vid sök på karusell går hundarna runt 
karusellen och luktar på varje burk. Fördelen är att det då inte finns någon början eller 
något slut för hundarna, istället ges de möjlighet att gå runt flera varv i sökandet efter rätt 
doft.  

Figur 3. PID-instrument, TRI som användes för provberedning, provburken för 
sökkarusellen och Jens Frank som testar olika lösningar på provburk. 
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För att hunden inte ska lära sig på vilken karusellarm rätt burk finns flyttas burken med 
det aktuella ämnet mellan varje sök. Vilken arm burken med rätt ämne ska vara på 
slumpas fram med en slumpgenerator, figur 4. All hantering av provburkarna görs med 
plasthandskar på händerna för att inte kontaminera burkarna med doft från deltagarna.  

Den person som sköter slumpgenerator och protokoll befinner sig cirka tio meter från 
karusellen och bakom hundförarens rygg. Hundföraren får heller inte se när ämnenas 
position i karusellen ändras. Hundföraren skickar hunden att söka av burkar med start på 
vilken som helst av armarna vilket påverkar tiden innan hunden kan detektera rätt doft. 
Vid inledande försök i fält används en urvalsbana, figur 7, istället för sökkarusell. En 
sådan består av ett visst antal burkar placerade på marken och är enklare att ha med i fält. 

3.6 Försök med hund 

3.6.1 Inlärning av dofterna från respektive förorening i laboratoriemiljö 

3.6.1.1 Procedur för att lära hunden en ny doft 

Första steget i försöken är att lära hundarna doften av en förorening som de senare ska 
testas och söka på. Även detta sker med inlärning på sökkarusell, figur 5. Förfarandet är 
detsamma oavsett vilken doft hunden ska lära sig.  

Karusellen prepareras med 11 burkar med doftbäraren, i vårt fall sand, medan den 12:e 
burken förutom sand även innehåller aktuell förorening. Hundföraren låter hunden lukta 
på alla burkar och när den kommer till rätt burk markerar hundföraren detta med ett ljud 
som för hunden indikerar att det är rätt etikett och belönar hunden med en leksak eller 
med godis. Detta förfarande upprepas ett antal gånger till dess att hunden självmant 
markerar rätt burk och får belöning för det. Eftersom lukten av bara sand aldrig ger 
utdelning för hunden kommer den lära sig att diskriminera bort alla dofter i doftbäraren 
och bara markera när den aktuella föroreningen finns i burken. Markeringen sker genom 
att hunden antingen fryser med nosen mot rätt burk eller att den sätter sig ner framför 
den. För en utbildad sökhund går denna första fas normalt fort och det krävs ofta bara 3–
4 upprepningar innan hunden har förstått sambandet mellan rätt doft och belöningen.   

  

Figur 4. Skötsel av slumpgenerator och protokoll under försöken (till vänster). En av 
försökshundarna, en bordercollie, markerar burk med rätt doft på sökkarusellen genom att sätta 
sig framför burken (till höger). 
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3.6.2 Tester med hund på föroreningarna i laboratoriemiljö 

3.6.2.1 Test på ny doft 

När hundföraren anser att hunden kan den nya doften testas detta i blindsök där burken 
med rätt doft placeras slumpmässigt på nya platser i karusellen. Om hundekipaget klarar 
att markera rätt burk tre gånger i följd på det nya ämnet anses hunden kunna detektera 
ämnet vid aktuell koncentration. Sannolikheten för att hunden skulle markera rätt burk 
tre gånger i följd utan att kunna doften är 1 på 1 728. Risken att hunden skulle ha tur tre 
gånger i följd bedöms därmed som försumbar.  

Under försöken fördes löpande protokoll över resultaten för varje hund, hur många 
upprepningar som krävdes vid inlärning av ny doft, samt resultaten från blindsöken på 
det nya ämnet.  

3.6.2.2 Test på DDT i laboratoriemiljö 

Första försöken med hund på DDT i laboratoriemiljö genomfördes i mars 2020. I 
försöken deltog fyra sökekipage. Vatten/sandblandningen som färdigställts användes i 
alla burkar på karusellen utom i en som också innehöll DDT. Därefter testades hundarna 
även på preparerade prov med DDE utan att denna doft hade lärts in separat.  

Nästa steg var att istället för preparerade prover använda analyserade jordprover från en 
plantskola. Försöksupplägget på karusellen var detsamma; i ett prov fanns DDT medan 
övriga prover bestod av jordprover från samma plantskola men från delområden av 
plantskolan som genom analys konstaterats fria från DDT. Utmaningen för hundarna i 
dessa tester var att kunna detektera DDT trots eventuella andra ämnen och föroreningar 
som kunde finnas i jordproverna.  

3.6.2.3 Försök med hund på TCE/PCE i laboratoriemiljö 

Sex hundar deltog i försöken på TCE/PCE i laboratoriemiljö som genomfördes den 22 
januari 2021. För försöken valde vi att initialt utbilda och testa hundarna på TCE då detta 
ofta är den dimensionerande föroreningen i fält. Därefter testades hundarna på PCE 
analogt med upplägget för DDT/DDE, för att se om PCE luktar likadant som TCE för 
dem.   

För att kunna reglera avgången av TCE/PCE från de preparerade proven och veta vilken 
koncentration hundarna detekterade gjordes under försöken upprepade mätningar med 
PID för att fastställa aktuell koncentration ovanför provburkarna, figur 5. Sanden med 
förorening i vialerna fick ofta bytas mot ny då koncentrationen ovanför provet sjönk 
snabbt, speciellt med det mer lättflyktiga TCE. För TCE/PCE genomfördes inga fältförsök.  
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Figur 5. Koncentrationen av TCE över provburkarna mäts med PID inför varje sök (till vänster). 
Försökshunden Pippi söker efter TCE på sökkarusell (till höger). 

 

3.6.3 Preparerade fältförsök på DDT  

Fältförsök genomfördes endast på DDT och de hundar som deltog hade alla lärt sig doften 
av DDT i laboratorieförsök. 

3.6.3.1 Inledande fältförsök på röd Kong 

Inför fältförsöken tränades hundarna på att söka av mark efter röd Kong under samma 
förutsättningar som senare planerades för vid sök efter aktuell förorening. Hundarna fick 
söka efter och korrekt markera tre Kongbitar (1x1 cm) som grävts ner inom fem meter 
från vardera sidan längs en tänkt 100 meter lång referenslinje, en så kallad transekt. Ytan 
som söks av är då 100 gånger 10 meter. När hundarna klarat detta gick försöken vidare 
med motsvarande preparerade fältsök på föroreningen.  

3.6.3.2 Preparerade fältförsök 

De preparerade fältförsöken genomfördes med fyra hundar vid två olika tillfällen under 
november 2020.  

Precis som vid försöken i laboratoriemiljö började fältförsöken med tre blindsök på röd 
Kong och därefter på jordprover från plantskolan Älvan med känd DDT-halt (57 mg/kg 
TS – 250 mg/kg TS) på en urvalsbana bestående av sex konsoler på marken, först 
inomhus och därefter utomhus, figur 7.  

Själva försöket genomförs som ett sök längs två 100 meter långa tänkta linjer, så kallade 
transekter, på öppen mark utan andra föroreningar än de vi har placerat ut, figur 6. 
Underlaget bestod av grus och sand. Hundförarna visste inte var proverna fanns och de 
kunde heller inte urskiljas med blotta ögat. Varje hundekipage gör två sök om totalt 200 
meter (eller 2 000 m2). För varje transekt slumpas 0–10 jordprover med känd halt DDT 
från förorenade områden ut på olika avstånd (0–5 meter) på var sida om den tänkta 
mittlinjen, figur 8 och 9. Jordproverna placerades i väl rengjorda glasburkar. Likadana 
tomma glasburkar och burkar med jordprover som förklarats fria från DDT slumpades 
också ut. Användningen av glasburkar säkerställer att kontaminerad jord inte lämnas 
kvar på området. Efter avslutat försök kommer respektive ekipage ha haft 0–20 
jordprover om 5 cl jord i sina transekter. Vid söket längs transekterna rörde sig 
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hundekipagen med en hastighet av cirka 0,5 m/s (minst 0,35 m/s och max 0,6 m/s), det 
vill säga något långsammare än normal promenadtakt. 

 

Figur 6. Ekipagen sökte längs tänka transekter om 100 meter. De fick innan söket veta att prover 
kunde finnas 0–5 meter på bägge sidor av den tänkta linjen. 

 

 

Figur 7. Hundarna testas på urvalsbana inför preparerade fältförsök.  

 

 

Figur 8. En av transekterna pekas ut för hundföraren Lotta Nilsdotter av projektledaren Jens 
Frank. 

Transektens sträckning 
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Figur 9. Isabelle Åhs med hunden Iris söker efter jordprov med DDT längs en av transekterna. 

3.6.4    Fältförsök DDT på plantskola  

I slutet på november 2020 genomfördes fältförsök på DDT i fält med tre hundar. 
Försöken genomfördes på den nedlagda plantskolan Klockartorp i Laxå. SGU försåg 
projektet med detaljerade kartor på vilka två olika hot spot-områden fanns utmärkta. 
Halterna i dessa hade uppmätts till max 2900 mg/kg TS respektive 260 mg/kg TS och låg 
enligt provtagningsrapporten på ett djup av 0–0,2 meter. Av flygbilderna, figur 10, 
framgår områdena med hot spots där röda prickar alla visar uppmätta halter av DDT över 
50 mg/kg TS.  

   

Figur 10. Flygfoton över hot spot-områden plantskolan Klockartorp, Laxå.  

Fältförsöket genomfördes enligt samma upplägg som de preparerade fältförsöken, det vill 
säga först då hundarna i en urvalsbana korrekt markerat prov förorenat med DDT tre 
gånger i följd. Varje hundekipage gick med hunden i lina längs en tänkt linje som 
passerade rakt över de punkter där höga DDT halter hade uppmätts. På bilden till vänster 
i figur 10 söktes området till höger om en lada av och på bilden till höger området i 
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anknytning till ett pumphus. Den hastighet med vilken hundekipagen rörde sig över det 
förorenade området var densamma som tidigare, det vill säga cirka 100 meter per 3 
minuter. Varje område med hot spot passerades två gånger med respektive hund.   

4 Resultat 

4.1 DDT 

4.1.1 Försök med hund på DDT i laboratoriemiljö 

Fyra hundar deltog i försöken och det krävdes i genomsnitt 85 repetitioner (minst 59 och 
max 119) innan hundarna kunde markera ett prov med en koncentration motsvarande 8 
gånger hot spot-koncentrationen. Därefter gick det betydligt snabbare att sänka 
koncentrationen i proverna. Alla hundar kunde efter i genomsnitt totalt 246 repetitioner 
(minst 235 och max 268) detektera en koncentration motsvarande 2 gånger hot spot-
koncentrationen 3 gånger av 3 i prover som de inte luktat på tidigare.  

Normalt krävs 3–4 repetitioner på en ny doft och att det i fallet med DDT krävdes så 
många fler för alla hundar innan de visade tecken på att förstå sambandet mellan provet 
som innehöll DDT och belöningen säger mycket om hur liten doftbild DDT ger ifrån sig. 

När hunden kunde doften DDT tog det i genomsnitt 21 sekunder för en hund att 
genomföra ett sök på karusellen, mätt från det att hunden börjar lukta i den första burken 
till att den markerar rätt burk. Baserat på detta kan vi beräkna tidsåtgång och slutligen 
kostnaden för att använda hund för att detektera DDT i ett stort antal jordprover i 
laboratoriemiljö.  

När hundarna med stor tillförlitlighet kunde detektera DDT på karusellen fick de söka på 
en karusell preparerad med burkar med samma fuktiga sand som tidigare, men provet 
med DDT var utbytt mot ett prov innehållande samma koncentrationer av DDE.  Alla 
hundar markerade då provet med DDE utan föregående inlärning på DDE. Detta 
indikerar att för hundarna luktar DDT och DDE likadant.  

Diagrammet i figur 11 visar inlärningskurvan och testresultaten för de deltagande 
hundarna. På x-axeln är det aktuell koncentration av respektive DDT-isomer angivet som 
8, 4 samt 2 gånger värdet för en hot spot-koncentration på 50 mg/kg TS. På y-axeln anges 
i vilken utsträckning hundarna markerade rätt burk, där 1 motsvarar att rätt burk 
markerats tre gånger i följd vid blindsök.  
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Figur 11. Inlärning av doft och test på hot-spot-koncentrationer av DDT på sökkarusell i 
laboratoriemiljö. DDT emulsion i destillerat vatten blandad i sand. På x-axeln är det med aktuell 
koncentration av DDT på x-axeln angivet som 8, 4 samt 2 gånger värdet för en hot -spot -
koncentration på 50 mg/kg TS. På y-axeln anges i vilken utsträckning respektive hund markerade 
rätt burk, där 1 motsvarar att rätt burk markerats tre gånger i följd vid blindsök. 

Efter försöken med prover som vi preparerat med fasta koncentrationer av DDT gjordes 
motsvarande tester på analyserade jordprover från skogsplantskolor med olika 
koncentrationer av DDT och prover som vid analysen visat sig inte innehålla DDT. 
Utmaningen för hundarna i dessa tester var att kunna detektera DDT trots andra ämnen 
och föroreningar som jordproverna kunde innehålla. De prover som innehöll DDT 
varierade i koncentration från 57 mg/kg TS till 3 700 mg/kg TS. För de tre hundar som 
genomförde dessa försök krävdes 27, 44, respektive 47 repetitioner inklusive 
träningsrepetitioner för att de skulle kunna detektera alla koncentrationerna korrekt tre 
gånger i följd vid blindtest. Den genomsnittliga tiden för att göra ett sök på karusellens 12 
armar var 21 sekunder (minst en sekund och max 74 sekunder). Att det ibland gick så fort 
som en sekund berodde på att provet med DDT då fanns i den arm som hunden råkade 
börja söka på. 

För att kunna beräkna den totala kostnaden för att använda hund i laboratoriemiljö 
behöver även tiden mellan söken och arbetet med att bereda proverna, flytta proverna och 
föra protokoll inkluderas. Det genomsnittliga antalet gånger som en enskild hund sökte 
av karusellen vid test på prover från plantskolorna under en dag var 35 (minst 23 och 
max 44). Eftersom det var tre hundar som turades om blev det totala antalet tillfällen då 
karusellen söktes av under en dag i genomsnitt 105 (minst 69 och max 127). För att 
uppnå det antalet sök per dag krävdes en dag för att iordningställa och märka upp 
proverna. Vid själva försöket krävdes förutom hundföraren ytterligare två personer som 
skötte provberedning, utslumpning och protokoll. Att alla tre personer var hundförare 
gjorde det möjligt att låta hundarna turas om, för att undvika att tillförlitligheten 
försämrades på grund av trötta hundar.  

Om vi räknar med en schablonkostnad per dag och hundekipage på 10 000 SEK + moms 
(i denna kostnad är ekipagens tid för att träna och hålla hundarna på en adekvat nivå 
inkluderad) ger det att en dags arbete med laboratoriesök på karusell med tre 
hundekipage kostar 40 000 SEK + moms (inklusive en dags förberedelser).  
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Under varje sådan dag kan i genomsnitt 100 karuseller sökas av. Karusellen har 12 armar 
men i praktiken kommer det inte att vara 12 nya prover varje gång eftersom det kan vara 
flera prover som innehåller DDT vid varje sök. Dessa prover kommer då att behöva tas 
bort och karusellen sökas på nytt för att även identifiera de övriga. Hur många prover 
som innehåller DDT kommer att variera stort beroende på platsen som proverna kommer 
ifrån. Om 1 av 12 prover innehåller DDT behöver varje karusell sökas två gånger för att 
konstatera detta (en gång för att hunden ska hitta provet, och en andra gång för att 
hunden ska söka och inte markera något ytterligare prov). Om hälften av proverna 
innehåller DDT kommer varje karusell att behöva sökas 7 gånger, och så vidare. Om vi 
utgår ifrån att frekvensen av jordprover som innehåller DDT vanligen kommer att ligga 
mellan 1/12 och 6/12 innebär det i praktiken att maximalt 50 karuseller á 12 nya prover 
och minst 14 karuseller á 12 nya prover kan sökas av, det vill säga maximalt 600 prover 
och minst 168 prover. Detta ger ett genomsnittligt antal prover om 384 stycken som kan 
sökas av per dag. 

Kostnaden för att söka av dessa 384 prover är som konstaterats ovan 40 000 SEK + 
moms, det vill säga 104 SEK per prov.  

För att minska halten DDT (mg/kg) i proverna som hundarna ska detektera kommer mer 
träning att behövas, både under själva inlärningen av ämnet men också i form av löpande 
konditionsträning. Under dessa förutsättningar anser projektet att det är möjligt att 
sänka detektionsgränsen som nu uppnåtts för hund ytterligare.  

4.1.2 Fältförsök på DDT 

4.1.2.1 Preparerade fältförsök 

Av de tre hundar som genomförde försöket hittade två hundar inget prov på någon av 
transekterna och en hund hittade två av tio prover på en av transekterna. Det ena hittade 
provet låg en meter på den vänstra sidan av transekten och det andra låg tre meter till 
höger om transekten.  

DDT:s låga volatilitet gör att hundarna behöver vara väldigt nära provet för att kunna 
detektera det. I en karusell eller på en urvalsbana är den effektiva yta som söks av ca 6 
dm2 (1 dm2 per burk). Att söka en transekt som är 10 meter bred (5 + 5 meter) och 100 
meter lång innebär en effektiv yta om 1 000 m2, det vill säga en yta som är ca 1 700 
gånger större jämfört med avsökt yta på urvalsbanan. Den genomsnittliga tiden för att 
genomföra söket var strax över tre minuter, vilket innebär en hastighet långsammare än 
normal promenadtakt. Om vi utgår från tiden per avsökt kvadratdecimeter i labbförsöken 
(det vill säga 21 sekunder) innebär det att hundarna skulle behöva söka effektivt i drygt 9 
timmar för att hitta de utplacerade proverna längs en 100 meter lång transekt som ska 
sökas av med 5 meter åt bägge håll. Om man inkluderar erforderliga pauser blir en mer 
realistisk tidsuppskattning två hela arbetsdagar plus resa för att med hund söka av en 
1 000 m2 stor yta. Kostnaden för ett hundekipage är 10 000 SEK + moms och resa per 
dag. Kostnaden för att söka av 1 000 m2 blir således 20 000 SEK + moms och resa, det vill 
säga 20 SEK + moms och resa per kvadratmeter. Att vissa områden har förorenad jord 
över större ytor påverkar inte den beräknade tidsåtgången eftersom hela ytan måste sökas 
av för att få en bild av föroreningens utbredning. Vid beräkningarna har inte hänsyn 
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tagits till att uppgrävda jordprover, tack vare hanteringen, sannolikt avger mer lukt till 
omgivande luft än de föroreningar som ligger orörda i mark sedan många år. Detta 
försvårar sök i fält ytterligare.    

4.1.2.2 På ett förorenat område 

Tre hundar testades på DDT i fält på den nedlagda plantskolan i Klockartorp i Laxå. Ingen 
av hundarna markerade någonstans, inga falskmarkeringar, men heller inte några 
markeringar vid platserna med uppmätta hot spot-halter av DDT.    

4.2 TCE/PCE 

För TCE behövdes i genomsnitt tre repetitioner innan hundarna associerade doften av 
TCE med belöningen. På grund av ämnenas lättflyktighet kunde vi under försöksserien 
inte hålla exakt samma halt TCE/PCE för de deltagande hundarna. De hundar som sökte 
då halten var under 200 ppb, respektive 100 ppb hade inga svårigheter att göra en korrekt 
markering tre gånger i följd. 

Figur 12 visar på y-axeln den mängd TCE som fanns i luften ovanför sandprovet i 
karusellen i de sex försöksserier där de sex olika hundindividerna sökte. I intervallet 
80 ppb till 1 000 ppb TCE klarade alla hundar av att göra en korrekt markering tre gånger 
i följd.  

 

Figur 12. Mängd TCE i luften ovan ett sandprov (mätt i ppb) som respektive hund markerade 
korrekt tre gånger i följd vid försök på karusell inomhus. Hundarna gjorde 4–6 omgångar med 
sök på olika mängder TCE. 

När hundarna med stor tillförlitlighet kunde detektera TCE på karusellen fick de söka av 
en karusell där provet med TCE var utbytt mot ett prov med PCE.  Alla hundar markerade 
då provet med PCE utan föregående inlärning av PCE. Detta indikerar att doften från TCE 
och PCE uppfattas likadant av hundarna.  
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5 Diskussion och slutsatser 

5.1 DDT 

De inledande testerna i labbmiljö visar att hundar kan detektera DDT i jordprover vid 
koncentrationer som kan vara intressant att söka efter ur ett efterbehandlingsperspektiv.  

Detektion med hund av DDT i jordprover på karusell eller annan typ av urvalsbana ned 
till koncentrationer motsvarande 50 mg/kg TS i jordprover från förorenade områden kan 
ske med hög tillförlitlighet, men det är en krävande uppgift för hundarna och vår 
bedömning är att användningen skulle ställa mycket höga krav på hunden, både vad 
gäller motivation och fysisk uthållighet.  

På en urvalsbana i labbmiljö ligger kostnaden per prov på 104 SEK + moms. Eftersom det 
stora arbetet med en sökhund ligger i att lära den att söka ämnet vid vald koncentration 
och sedan underhållsträna hunden så krävs en viss volym arbete (prover) för att det ska 
vara en ekonomiskt rimlig satsning. En kritisk volym är cirka 100 arbetsdagar (á 10 000 
SEK) per år för två ekipage eftersom man behöver vara två för att den ena ska kunna 
förbereda prover medan den andre genomför sök med hund. Alternativt 100 arbetsdagar 
(á 15 000 SEK) per år för ett ekipage som då kan ha med en assistent utan hund för att 
sköta provberedning. Om hund används på burkbana i fält kan provberedningen skötas 
av en person involverad i saneringsarbetet. En hundförare kan ha fler än en hund i arbete 
under samma dag, men hela systemet blir något känsligare eftersom det står och faller 
med en person, som till exempel kan bli sjuk eller vara ledig.   

Kostnaden för DDT-analyser hos ett ackrediterat analysföretag ligger på 1 000 – 
1 500 SEK per prov. Dock kan denna tjänst inte jämföras med den betydligt billigare 
tjänsten för detektion med hund eftersom syftet och noggrannheten inte är desamma. 
Hundnosen är inte heller möjlig att ackreditera på samma sätt som ett analysinstrument. 
Tanken är istället att de två verktygen ska komplettera varandra där hundar kan 
användas för en snabb skanning av ett större antal uppgrävda prover antingen på sök-
karusell i laboratoriemiljö eller på urvalsbana ute i fält. Med detta stöd kan arbetet i fält i 
högre grad fortgå utan att behöva invänta analysresultat som i normalfallet har en svars-
tid på 10 dagar.    

Stark adsorption och mycket låg flyktighet gör DDT till ett ämne som är svårt att 
detektera för hund och vars ”uppförande” i kontakt med jord av olika slag är svårt att 
förutsäga. Faktorer som temperatur och vattenhalt påverkar DDT:s detekterbarhet, 
liksom förekomsten av organiskt material. Ju mer kontroll och kunskap vi kan få kring 
dessa faktorer, desto mer tillförlitligt kommer sök med hund att vara. Högst tillförlitlighet 
har sök på urvalsbana i inomhusmiljö. Lägst tillförlitlighet har sök på öppen mark i fält. 
Variationer i temperatur och fuktighet i mark och luft tillsammans med markens 
beskaffenhet gör det svårt att säga om frånvaron av markeringar innebär att det inte finns 
DDT i marken. Att det finns andra störande dofter är inte ett problem, men givet DDT:s 
kemiska egenskaper är det möjligt att DDT i vissa kombinationer av temperatur, fukthalt, 
grad av organiskt material och andra faktorer faktiskt inte är tillgängligt i luften för 
hunden att detektera, även om DDT förekommer i marken.  
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Utifrån resultaten i föreliggande studie är slutsatsen att det på urvalsbana i inomhusmiljö 
med hög tillförlitlighet går att detektera DDT och därmed också ”friklassa” prover där 
hunden inte markerat. Det finns inget som tyder på att falskmarkeringar skulle vara 
vanligare vid sök efter DDT än andra ämnen. Vid sök i fält kommer en markering 
innebära att hunden har hittat DDT, men avsaknaden av markeringar kommer sannolikt 
inte vara helt tillförlitligt för att säga att det inte finns DDT på någon plats på till exempel 
en plantskola.  

5.2 TCE/PCE  

Baserat på de inledande försöken kan vi slå fast att doften av TCE och PCE är relativt 
enkel för hundarna att uppfatta. Det var även möjligt för dem att identifiera källan till 
doften även om halten i den omgivande luften var hög. Mot bakgrund av detta är vår 
bedömning att hundar kan användas för att effektivt söka av stora ytor efter förekomst av 
TCE/PCE och även för att med stor noggrannhet kunna lokalisera var ämnet når ytan från 
källan till föroreningen.  

Att TCE och PCE uppfattas likadant för hundarna innebär att hundarna skulle markera 
båda föroreningarna på ett förorenat område (såvida inte särskild träning för att 
diskriminera dessa dofter sker), men också att utbildning och test av hundar kan ske med 
PCE vars användning är mindre reglerad.   

Det finns inget som tyder på att falskmarkeringar skulle vara vanligare vid sök av 
TCE/PCE än andra ämnen så vid sök i fält kommer en markering innebära att hunden har 
hittat TCE/PCE. Med tanke på de kemiska egenskaperna för TCE/PCE kommer 
avsaknaden av markeringar med största säkerhet betyda att TCE/PCE inte förekommer i 
marken och luften där hunden har sökt. 

5.3 Avvikelser/osäkerhetsfaktorer och deras påverkan på resultatet 

Restriktioner till följd av pandemin påverkade utformningen av möten med referens-
gruppen och även hundekipagens deltagande blev drabbat. Detta gjorde att provstorleken 
(dvs antalet deltagande hundekipage) inte var fem på alla moment, vilket var planen 
enligt ansökan om finansiering. Vid genomförandet av det sista momentet, sök på 
förorenad mark efter DDT, var t ex antalet ekipage tre istället för fem. Det tydliga utfallet i 
försöken gör emellertid att vi bedömer att slutsatserna inte skulle ha blivit annorlunda om 
vi haft tillgång till fler ekipage för de moment där provstorleken nu blev mindre än fem.   

Projektet använde analyserade jordprover från en skogsplantskola i försöken. En 
osäkerhetsfaktor i samband med detta är att enbart en liten del av provet har analyserats 
och då provet inte kan anses helt homogeniserat kan halterna i de använda jordproverna 
avvika från analysresultaten.  
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6 Presentationer och publiceringar 

6.1 Möten och informationsutskick 

6.1.1 Referensgruppen 

Tre möten med referensgruppen har genomförts, två av dessa med enbart referens-
gruppen och vid ett större möte deltog även andra intressenter. Därutöver har telefon-
avstämningar gjorts vid behov. Fysiska möten med referensgruppen i Skinnskatteberg, 
där försöken med hund genomfördes, planerades vid två tillfällen men på grund av 
Coronapandemin fick alla fysiska möten med referensgruppen och andra intressenter 
ställas in och istället genomföras digitalt.  

6.1.2 Tuffos intresseråd - TIR 

I slutet på januari 2020 deltog Jens Frank i ett möte med Tuffos intressentråd (TIR). TIR, 
som består av åtta externa personer från olika intresseområden inom efterbehandlings-
arbetet samt fyra personer från SGI, är ett av de två råd som utvärderar Tuffo-
ansökningar. Jens presenterade hundprojektet och intresset hos deltagarna var stort och 
frågorna många.  

6.1.3 Löpande informationsutskick 

Under projekttiden har sju sammanställningar i form av informationsbrev om projektets 
genomförande gjorts som skickats ut till referensgruppen och övriga intressenter.   

1.1 Renare Marks vårmöte 2020 

Projektet skulle presenteras med en poster, informationsblad och en kort muntlig 
presentation på Renare Marks vårmöte i Malmö 18–19 mars 2020. Renare Mark är en 
intresseorganisation för alla som arbetar med förorenade områden. På grund av Corona-
pandemin genomfördes istället en digital posterpresentation som projektet bidrog till. 
Postern som togs fram för vårmötet återfinns i bilaga 3.   

1.2 Hemsidor 

Projektet har omnämnts på både SLU:s och SGU:s hemsidor. Länk nedan till en 
presentation på SLU-webben.  

https://www.slu.se/ew-nyheter/2020/3/hundar-och-markfororeningar/ 

1.3 Tidskrifter och annan media 

- En vetenskaplig artikel ska skickas in till Journal of Chemical Senses för 
publicering med Open access. 

- En artikel presenterade projektet i nr 2 av tidningen Avfall och Miljö som utkom 
6 april, 2021.  

- 23 februari 2021 publicerades en elektronisk artikel om projektet i tidskriften 
Miljö & Utveckling https://miljo-utveckling.se/hundarna-som-nosar-upp-
miljogifter/?fbclid=IwAR2DdzmDK62hsMDbnadboAr_lIRZFRlM7p1YSJu_OCA
jNF_F5LLvXrLMLYY 

https://www.slu.se/ew-nyheter/2020/3/hundar-och-markfororeningar/
https://miljo-utveckling.se/hundarna-som-nosar-upp-miljogifter/?fbclid=IwAR2DdzmDK62hsMDbnadboAr_lIRZFRlM7p1YSJu_OCAjNF_F5LLvXrLMLYY
https://miljo-utveckling.se/hundarna-som-nosar-upp-miljogifter/?fbclid=IwAR2DdzmDK62hsMDbnadboAr_lIRZFRlM7p1YSJu_OCAjNF_F5LLvXrLMLYY
https://miljo-utveckling.se/hundarna-som-nosar-upp-miljogifter/?fbclid=IwAR2DdzmDK62hsMDbnadboAr_lIRZFRlM7p1YSJu_OCAjNF_F5LLvXrLMLYY
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- Projektet presenterades i EBH-bladet Nr 2, 2020, ett nyhetsbrev om förorenade 
områden som administreras av Länsstyrelsen. 
http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionDocuments/ebh-
bladet/Bladet22020/Forskning.pdf 

- I tidningen Brukshunden Nr 2 som kom ut den 20 april 2021 presenterades 
projektet. Brukshunden är Svenska Brukshundsklubbens tidning och har ett visst 
fokus på arbete med hund. https://www.brukshunden.se/hundar-letar-
markfororeningar/ 

- I december 2020 gjorde Fagersta-Posten ett reportage om projektet, det är den 
lokaltidning som bevakar Skinnskatteberg, den ort där hundförsöken genomförts.  

- Projektet har uppmärksammats av Vetenskapsradion i P1: 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=7444779 

http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionDocuments/ebh-bladet/Bladet22020/Forskning.pdf
http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionDocuments/ebh-bladet/Bladet22020/Forskning.pdf
https://www.brukshunden.se/hundar-letar-markfororeningar/
https://www.brukshunden.se/hundar-letar-markfororeningar/
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=7444779
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Bilaga 1 Hundens luktsinne 
Detta avsnitt är hämtat ur boken Spårhunden och lukterna skriven av Lars Fält, Tobias 
Gustavsson, Jens Frank och Jessica Åberg, de två sistnämnda båda deltagare i projektet.   

Så fungerar det 

Hundar och andra däggdjur har egentligen tre luktsinnen som sitter i nosen/näsan: det 
olfaktoriska systemet, trigeminalissystemet och vomeronasalesystemet med lite olika 
uppgifter. Det olfaktoriska systemet sitter längst bak i hundens näshåla (högst upp i 
människans). Där sitter receptorer för en mängd olika doftmolekyler. Trigeminalis-
systemets receptorer finns spridda i hela näshålan och reagerar huvudsakligen på starka 
och/eller stickande dofter vilka utlöser försvarsreaktioner som att rycka undan, lämna 
platsen eller hålla andan. Vomeronasale sitter mellan munhålan och näshålan och består 
av två blåsor på varsin sida av mittlinjen. De har kontakt med yttervärlden genom var sin 
gång som mynnar i gommen bakom framtänderna. Från blåsorna går nervtrådar genom 
silbenet längst in i näshålan – liksom från de andra systemen – till de olfaktoriska 
bulberna i hjärnan. Vomeronasale är främst inriktat på att ta emot feromoner det vill säga 
doftsignaler. 

Vid ett sök med hund kan alla tre systemen vara aktiva – det olfaktoriska systemet 
reagerar på individdofter och annat som eventuellt kan störa, vomeronasale registrerar 
kön och annat med hormonell bakgrund och trigeminalis kanske gör att söket avbryts 
tillfälligt på grund av en stark lukt – bensin, oljor, brunstgropar, gödningsmedel och så 
vidare.  

Den långa hundnosen fungerar som en luftkonditioneringsapparat. Vid torr väderlek det 
vill säga när det är extremt varmt eller extremt kallt förhindrar den långa nosen att 
lungorna och doftreceptorerna fungerar sämre. Delar av den varma och fuktiga luften 
från lungorna stannar vid utandning i nosen och den kalla och torra luften utifrån värms 
upp och blir fuktigare vid inandning. Vi människor brukar hålla en yllehalsduk framför 
munnen och näsan för att få samma effekt när det är kallt ute. Kortnosiga hundar kan få 
problem att bli av med den fuktiga luften. Det blir vätskeansamling i nosen som gör att 
molekylerna delvis hindras från att komma fram till det olfaktoriska systemet. Luktsinnet 
kanske i och för sig är lika bra som hos andra hundar men det mekaniska hindret kan 
göra det svårare för hunden att göra korrekta analyser. Det finns även andra saker som 
påverkar luktsinnet hos hunden; troligen kan svåra angrepp av noskvalster påverka 
luktsinnet men de djuren är svåra att studera. Luktsinnet försämras även på en del 
hundar med åldern, men inte på alla. 

Antalet receptorceller i det olfaktoriska systemet har beräknats till cirka 200 miljoner hos 
hund och 6 – 12 miljoner hos människa. Receptorcellerna är specifika vilket innebär att 
de är känsliga för vissa eller närstående grupper av molekyler. Hunden kan därför känna 
många lukter som vi inte kan uppfatta. Om vi inte kan uppfatta en lukt kan vi inte heller 
avgöra hur stark den är. Hunden och vi lever därför i olika ”luktvärldar”. Många celler 
reagerar på samma doftämnen. Det finns två fördelar med det: dels känner man doften 
även om några celler dör och dels är det en förutsättning för att man ska kunna söka sig 
fram i en gradient från luktar lite (få celler träffas av doftämnet) till luktar mycket (många 



Statens geotekniska institut  2022-05-05 
Tuffo 2022–2  1.1–1905–0337 

31 (43) 

celler reagerar). Hunden känner dofter i betydligt större utspädning än människor gör. 
Detta beror bland annat på att de har fler cilier – där receptorerna sitter – på varje cell 
och därför kan fånga upp molekyler även om det är glest mellan dem. 

Sniffningar 

Det olfaktoriska systemet sitter långt bak i näshålan hos hunden och högt upp hos oss. På 
så sätt blir risken för skador i detta viktiga system mindre men det innebär också att det 
mesta av inandningsluften inte passerar området. Hos oss människor är det bara några 
procent som spolar över området vid normal inandning. När vi ska undersöka en lukt 
sniffar vi och då ökar hastigheten och styrkan i luftströmmen som kommer att träffa 
doftreceptorerna. När hunden sniffar kommer luftströmmen att nå området längst bak i 
näshålan. Det är därför man hör tydliga sniffningar när hunden söker eller följer ett spår.  

Fysiologisk adaptation 

När man kommer in i en miljö som luktar mycket, till exempel ett rökigt rum eller om 
man möter en person som luktar starkt av parfym händer det ofta att man inte känner så 
mycket av lukten efter ett tag. Systemet har ”tröttnat” på att skicka signaler till hjärnan. 
Man har blivit fysiologiskt adapterad. Hunden har några olika sätt att motverka detta – 
annars skulle den inte kunna gå i en gradient för att söka sig fram till en doftkälla eller 
följa ett spår. En kraftig utandning genom nosen rensar den från många av molekylerna 
och sedan kan hunden fortsätta med sniffningarna och analysen. Därför hör man ofta 
upprepade sniffningar följda av ett blås och sedan upprepade sniffningar igen. Ett annat 
sätt är att tillfälligt lämna doften genom att lyfta på huvudet eller gå åt sidan och lukta på 
annat för att sedan gå tillbaka och fortsätta. 

Luktförluster – anosmi 

Människor kan råka ut för att tappa luktperceptionen helt eller att vissa specifika dofter 
försvinner eller saknas från början – anosmi. Detta kan ha flera orsaker: genetisk defekt 
som påverkar förmågan att tillverka specifika mottagarprotein som visats av Wysocki & 
Beauchamp (1984), skallskador, förgiftningar, tumörer, ålder, demens, Parkinson och 
Alzheimer, zinkbrist, rökning och mycket annat. Anosmi kan vara tillfällig som vid snuva 
eller infektion i bihålorna. Myers med flera (1988) visade att hundar kan få anosmia efter 
genomgången valpsjuka men för övrigt vet man ganska lite om eventuella defekter i 
hundars luktsinne. Myers (1991) utvecklade ett set där provrör med ett ämne i olika 
koncentrationer presenterades för hunden och man observerade hundens reaktioner och 
sniffningar vid olika utspädningar. Med hjälp av det kan man få ett första indicium på om 
något inte är som det ska till exempel på grund av tumörer i näshålan. Det enklaste vi kan 
göra är att testa hundar i urvalssituationer och kontrollera om de har receptorer för de 
ämnen vi är intresserade av. Det kan ju även hända att det finns ämnen som inte luktar 
dvs. som varken vi eller hundarna har receptorer för. 
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Bilaga 2 Föroreningarna 

DDT  

Kemiska egenskaper och nedbrytningsprodukter 

DDT-föreningar är en grupp av föreningar som föreligger som färglösa, kristallina fasta 
ämnen eller som ett vitt pulver med relativt låg flyktighet och viss vattenlöslighet. De 
består av sex olika föreningar; isomererna p,p- och o,p- av DDT, DDE och DDD. När man 
anger en koncentration av DDT menas oftast summan av alla sex isomerer av ämnet. 
Nedan en sammanställning av de viktigaste egenskaperna för två av de vanligaste 
isomererna i bekämpningsmedel med DDT och som projektet valt att använda vid 
försöken med hund. Den kemiska data som är redovisad nedan kommer från olika 
kemiska databaser och säkerhetdatablad för ämnena och varierar lite beroende på källa, 
men de visar sammanfattat att DDT-föreningar är hydrofoba ämnen med låg löslighet i 
vatten och att de har ett lågt ångtryck:   

Kemiskt namn  p,p-DDT  p,p-DDE  

CAS-nummer  50-29-3  72-55-9   
Kemisk formel  C14H9Cl5  C14H8Cl4   
Densitet [g/cm3] 1,55   1,34 
Löslighet vatten 25°C [mg/l]  0,0012 - 0,025 292   
Ångtryck [mm Hg] 1,5 x 10-6   <1 x10-5 
 

Den kemiska strukturen för p,p-DDT framgår av figur 13: 

 

Figur 13. Kemisk struktur för p,p-DDT. 

DDE och DDD utgör de huvudsakliga nedbrytningsprodukterna av DDT.  Figur 14 visar 
nedbrytning av DDT till DDE genom eliminering av HCl, till vänster och till DDD genom 
så kallad reduktiv deklorering till höger: 
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Figur 14. Nedbrytning av DDT till DDE genom eliminering av HCl (till vänster) och DDD genom 
reduktiv klorering (till höger). 

Tillåten användning, säkerhet och avfallshanteringskrav  

DDT är en så kallad långlivad organisk förorening vilka ofta benämns POPs (Persistent 
Organic Pollutants). Dessa omfattas av Stockholmskonventionen och EU:s POP-
förordning (EU 2019/1021). Enligt denna får DDT inte framställas, släppas ut på 
marknaden eller användas, varken för sig, i beredningar eller som beståndsdelar. Som 
DDT definieras i POP-förordningen p,p-DDT med CAS-nummer 50-29-3 medan o,p-DDT 
eller ämnena DDE/DDD inte verkar omfattas av förordningen. Undantaget från den 
förbjudna användningen av p,p-DDT är om ämnet används för laboratorieforskning eller 
som referensstandard, vilket är fallet med användningen i projektet med sökhundar.  

Risker som måste beaktas vid hantering av DDT-föreningar framgår av ämnets 
säkerhetsdatablad. Restprodukter med DDT hanteras som farligt avfall och lämnas till en 
avfallsmottagare med tillstånd att hantera farligt avfall.  

DDT som bekämpningsmedel och förorening 

Bekämpningsmedel med DDT-föreningar som verksamma ämnen introducerades under 
1940-talet som en insekticid. I dessa produkter förekom p,p-DDT (65-80%), samt o,p-
DDT (15-21%). Återstoden bestod av p,p-DDE och p,p-DDD. Den toxiska verkan är 
förknippad främst med p,p-DDT. Det finns begränsat med dokumentation kring 
användningen i Sverige men två av de bekämpningsmedel med DDT som användes var 
Hylobin och Gesarol. Enligt samtal med tidigare medarbetare på plantskolor blandades 
dessa medel i pulverform med vatten till en suspension med ca 2 % DDT som sedan 
användes. Användningen kunde ske genom besprutning, bepudring och betning. På 
skogsplantskolor användes DDT-lösning främst vid manuell och maskinell doppning av 
plantor samt för besprutning i tunnlar och i plantsängar. Tack vare sina kemiska 
egenskaper stannar DDT-föroreningar i stor utsträckning kvar i jorden i anslutning till 
det förorenade området utan att spridas över större områden.  Hot spots kunde uppstå i 
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anslutning till bland annat växthus, deponier, komposter, förråd/beredningsrum och 
dagvattenbrunnar.1  

Sverige var först i världen med att förbjuda användningen av DDT. Förbudet trädde i 
kraft 1970. Bekämpningsmedel med DDT används fortfarande i vissa länder för 
bekämpning av sjukdomar som sprids via insekter, som till exempel malaria. 
Användningen är dock reglerad och produktion av DDT sker enbart i Indien. 

I Sverige finns DDT kvar i marken på förorenade områden, främst på nedlagda 
skogsplantskolor och handelsträdgårdar. En stor del av dessa utgörs av handels-
trädgårdar som under sin verksamhetstid låg nära tätorterna. 1 510 av områdena är 
riskklassade varav närmare 580 återfinns i riskklass 1 och 2.2 Nedbrytningen av DDT sker 
långsamt med en halveringstid i jord uppskattad till mellan 2 och 25 år beroende på 
förutsättningar i marken och bildningen av olika isomerer/metaboliter. I grundvatten är 
halveringstiden upp till 30 år.  

Riktvärden kopplade till marksanering och detektering med hund 

Riktvärden för olika föroreningar används som ett verktyg inom utredningar och åtgärder 
av förorenade områden. Riktvärden för mark anges i Sverige för Känslig Markanvändning 
(KM) och Mindre Känslig Markanvändning (MKM). Dessa riktvärden bestäms av hur det 
aktuella området används eller ska användas där exempel på KM är etablering av 
bostäder och skolor och MKM kan vara etablering av industrier och kontor.   
 
I marken på skogsplantskolor och handelsträdgårdar förekommer en mängd olika ämnen 
och bekämpningsmedel men DDT-föroreningar är de vanligast förekommande och oftast 
de dimensionerande föroreningarna vid sanering. Det innebär att riktvärden för DDT i 
stor utsträckning styr saneringen av dessa områden. Det finns också gränsvärden som 
styr hur förorenade jordar med DDT ska hanteras och behandlas när de klassats som 
avfall. Aktuella riktvärden för DDT sammanfattas i tabell 3 och förklaras i kommande 
avsnitt.  
 
Tabell 3. Riktvärden/gränsvärden i jord för DDT-föreningar. 

Riktvärde/gränsvärde DDT-föreningar  

Känslig markanvändning (KM) 0,1 mg/kg TS 

Mindre känslig 
markanvändning (MKM) 

1 mg/kg TS 

Hot spots förorenade områden 
 

50  
(bestämt av projektet) 

mg/kg TS 

Avfallshantering enligt POP-
förordningen (EU) 2019/1021 

50  
(anges som p,p-DDT) 

mg/kg TS 

 
1 Plantskolors potentiella föroreningsnivå– framtagande av inventeringsmatris baserad på en litteraturstudie; 

Malin Karlsson Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet, juni 2012 
2 Naturvårdsverkets statistik över förorenade områden.  
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Riktvärden för mark  

I juni 2016 presenterades de nu gällande generella riktvärdena för känslig och mindre 
känslig markanvändning (KM och MKM). Arbetet genomfördes på uppdrag av 
Naturvårdsverket och sammanfattades i rapporten Datablad för DDT, DDD och DDE som 
finns att ladda ner från Naturvårdsverkets hemsida. Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för förorenad mark anger en nivå som ger skydd mot hälso- och miljöeffekter 
vid flertalet förorenade områden i Sverige, dock inte samtliga. De nya generella rikt-
värdena har beräknats för summan av de sex olika DDT-föreningarna baserat på en 
sammanvägning av ämnesegenskaperna för de olika ingående föreningarna i typiska 
bekämpningsmedel.  

Gränsvärde för avfall 

Gränsvärdet för hantering av avfall med DDT anges i POP-förordningen till 50 mg/kg TS 
och innebär att jordar med halter över gränsvärdet måste behandlas på ett sätt som 
garanterar att de långlivade organiska föroreningarna förstörs eller omvandlas på ett 
irreversibelt sätt så att återstående avfall och utsläpp inte uppvisar långlivade organiska 
föroreningars egenskaper. I POP-förordningen definieras också vilken typ av 
avfallshantering som får användas för avfall med en DDT-halt över gränsvärdet för 
ämnet. I praktiken innebär kraven på hantering i de flesta fall att omhändertagandet av 
jordar med en DDT-halt över gränsvärdet blir betydligt mer kostsamt än för mindre 
kontaminerade massor. Jordar med en DDT-halt över gränsvärdet 50 mg/kg TS klassas 
som farligt avfall.3  

Tri- och perkloretylen (TCE och PCE) 

TCE och PCE är lösningsmedel som tack vare sina fett- och oljelösande egenskaper 
använts och fortfarande används i olika applikationer där dessa egenskaper är önskvärda. 
TCE används för ytbehandling inom industrin (avfettning av metaller), men använd-
ningen är starkt begränsad och har enligt Kemikalieinspektionen i stort sett upphört i 
Sverige. PCE används som tvättvätska vid kemtvättar där den ersatt den tidigare 
användningen av TCE.  

Kemiska egenskaper och nedbrytningsprodukter 

Klorerade lösningsmedel är kolväten med en till två kolatomer där flera väteatomer är 
utbytta mot kloratomer. Vid normala betingelser förekommer de i vätskefas och de tillhör 
en grupp av ämnen som brukar benämnas DNAPL (Dense Non-Aquous Phase Liquids). 
Kännetecknande för denna typ av vätskor är att densiteten är högre än för vatten och att 
de är mer eller mindre svårlösliga i vatten. Klorerade lösningsmedel är så kallade ali-
fatiska kolväten, det vill säga kolväten vars molekyl är öppen (om molekylen är sluten i en 
ring benämns de istället aromatiska kolväten). 

TCE och PCE tillhör gruppen DNAPL och är de två ämnen som är av störst intresse för 
projektet. De är vid rumstemperatur båda färglösa vätskor. TCE har en karakteristisk 
kloroformliknande lukt medan PCE har en skarp och sötaktig lukt. Sammanställningen 

 
3 Avfall Sveriges rapport ”Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor” från 2019 
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visar några i detta sammanhang centrala kemiska data för respektive ämne, hämtade från 
olika kemiska databaser och säkerhetsdatablad för ämnena. 

Kemiskt namn  Trikloretylen, TCE Perkloretylen, PCE  
CAS-nummer  79-01-6  127-18-4   
Kemisk formel  C2HCl3  C2Cl4   
Densitet 25°C [g/cm3] 1,47  1,62   
Löslighet vatten 25°C [g/l] 1,28  0,15     
Ångtryck [mm Hg] 61,0 (20°C)  13,0 (20°C); 19,0 (25°C) 
Kemisk struktur (Figur ):    

                                                                     

Figur 15. Kemisk struktur för TCE (till vänster) och PCE (till höger) 

Nedbrytning av TCE/PCE sker genom så kallad anaerob reduktiv deklorering, det vill 
säga att en kloratom byts ut mot en väteatom. Detta är den viktigaste naturliga nedbryt-
ningsprocessen för de flesta klorerade lösningsmedel vilket innebär att TCE också kan 
vara en nedbrytningsprodukt av PCE. TCE kan sedan fortsätta att brytas ner till 
dikloretylen, DCE, och slutligen till eten via vinylklorid, VC, alternativt till koldioxid och 
metangas, figur 16.  

 

Figur 16. Nedbrytning av PCE under anaeroba förhållanden (figur från Golder Associates AB). 

Begränsad tillåten användning, säkerhet och avfallshantering4 

Användningen av TCE förbjöds i Sverige 1995, med möjlighet till dispens för mindre 
mängder. Sedan april 2016 omfattas användningen av tillståndsplikt enligt REACH-
förordningen ((EG) nr 1907/2006). Detta innebär att TCE inte längre omfattas av det 
svenska förbudet och att Kemikalieinspektionen inte längre kan bevilja dispenser i 
Sverige för att få sälja, överlåta eller använda TCE. Tillstånd måste istället sökas enligt 
REACH. Förbudet omfattar inte användning i vetenskaplig forskning och utveckling och 

 
4 Huvudsaklig källa: Kemikalieinspektionen 
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påverkar därför inte projektet men kan komma att försvåra kommande utbildning av 
hundar om inte användning för detta syfte görs möjligt.  

Användningen av PCE regleras i svensk lagstiftning (Förordning 1998:944) där det finns 
ett generellt förbud mot vissa klorerade lösningsmedel som innebär att kemiska 
produkter som helt eller delvis består av PCE inte får saluhållas eller överlåtas till 
konsumenter för enskilt bruk. Vår tolkning är att användning inom vetenskaplig 
forskning och utveckling inte omfattas av förbudet. Användning för industriellt bruk är 
fortfarande tillåten och huvudsakliga användningen av PCE i dag är som tvättvätska vid 
kemtvättar. Kemikalieinspektionen kan också meddela föreskrifter om undantag och i det 
enskilda fallet ge dispens för användning om det finns synnerliga skäl. Om användningen 
för utbildning av hundar kan få dispens alternativt om arbete med sökhundar kan 
betecknas som nedströmsanvändare och utnyttja en leverantörs tillstånd att använda 
ämnet måste klarläggas innan användning av ämnet sker utanför forskningsprojektet. 

Generellt är klorerade lösningsmedel hälsoskadliga och kan ge eller misstänks kunna ge 
cancer. De är giftiga eller skadliga för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga 
långtidseffekter i vattenmiljön. Risker som måste beaktas vid hantering av TCE och PCE 
framgår av säkerhetsdatablad för ämnena. Restprodukter med ämnena ska hanteras som 
farligt avfall och lämnas till en avfallsmottagare med tillstånd att hantera farligt avfall.  

Användning och föroreningsproblematik 

TCE började användas som tvättvätska vid kemtvättar på 30-talet då den ersatte de 
brandfarliga lösningsmedel som bensin och lacknaftaliknande ämnen som använts fram 
till dess. Användningen av TCE som tvättvätska fortsatte fram till 1950-talet då TCE 
stegvis ersattes av PCE, som fortfarande dominerar användningen. Även om andra 
tvättvätskor har använts på kemtvättar är TCE/PCE oftast dominerande och dimen-
sionerande vid problem kopplade till markföroreningar till följd av utsläpp av tvätt-
kemikalier. Att TCE är dimensionerande trots att det använts som tvättvätska bara under 
en begränsad tidsperiod beror på att PCE kan brytas ner till TCE, vilket gör att det ofta 
finns TCE på platser även där enbart PCE använts.  

Enligt inventeringar gjorda 1999–2015 finns i landet 54 förorenade områden i riskklass 1 
(mycket stor risk för människa och miljö) och 692 områden i riskklass 2 (stor risk för 
människa och miljö) där huvudsakliga föroreningen är lösningsmedel från kemtvättar5. 
Dessa kemtvättar var ofta lokaliserade till städer och tätorter där de inte sällan var 
placerade i botten- eller källarvåningen på flerbostadshus.   

En annan användning av TRI som orsakat markföroreningar är den som avfettnings-
medel inom industrin. Föroreningsproblematiken är i många avseenden densamma som 
vid kemtvättar.  

För att dessa lättflyktiga klorerade lösningsmedel ska kunna förorena jord och 
grundvatten krävs att utsläppet sker i vätskefas vid eller under markytan i så stor mängd 
att det inte direkt förångas. TCE/PCE har högre densitet än vatten och i kombination med 
låg viskositet, som gör att ämnena lätt rör sig i jord, kan de i markmiljö tränga ned på 

 
5 Naturvårdsverkets statistik över förorenade områden 
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stora djup, lägga sig i botten av grundvattenmagasin och därifrån sprida sig över stora 
områden via exempelvis sprickor i berg. Kännetecknande för områden med dessa 
föroreningar är därför att det kan bildas stora föroreningsplymer och att provtagning 
måste täcka stora områden och göras i många olika medier såsom jord, porgas, träd, dag-, 
dricks- och grundvatten. Den biologiska nedbrytningen av ämnena i jord och grundvatten 
är ofta låg och långsam. 

Om en kemtvätt varit placerad i bottenvåningen på ett flerbostadshus kan det finnas risk 
att tvättvätska nått marken via exempelvis sprickor, otäta golv eller från ledningar som 
frätts sönder. Om ämnena nått marken under byggnaden finns risk att föroreningar i 
mark och grundvatten kan tränga in i byggnaden underifrån via otäta ställen och 
genomföringar och förorena inomhusluften ända upp till högt upp i huset. Förorening 
kan också diffundera in i dricksvattenledningar. Det förekommer också att nya hus byggts 
på mark där en kemtvätt varit placerad men som inte sanerats, med samma risk för 
förorenad inomhusluft och förorenat dricksvatten som följd.  Möjliga föroreningskällor på 
ett område förorenat med TCE/PCE framgår av figur 176. Var dessa varit placerade på det 
förorenade området kan tillsammans med andra förutsättningar ge en uppfattning om 
hur föroreningarna spridits.  

 

Figur 17. Möjliga föroreningskällor på ett förorenat område  

Riktvärden kopplade till marksanering  

TCE och PCE är de vanligast förekommande och oftast dimensionerande föroreningarna 
vid sanering av nedlagda kemtvättar vilket innebär att riktvärden för dessa i stor 
utsträckning styr saneringen. Aktuella riktvärden av intresse sammanfattas i tabell 4.  
 
  

 
6 NV:s Rapport 5663 Klorerade lösningsmedel 
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Tabell 4. Aktuella riktvärden för TCE och PCE. 

Riktvärden/Gränsvärden TCE PCE  

Känslig markanvändning (KM) 0,2 0,4 mg/kg TS 

Mindre känslig 
markanvändning (MKM) 

0,6 1,2 mg/kg TS 

Avfallshantering   1 000 10 000 mg/kg TS 

 
Riktvärdena för KM och MKM är Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad 
mark från 2016. Gränsvärdena för avfall kommer från Avfall Sveriges rapport 
”Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor” enligt vilken jordar med halter 
över gränsvärdena klassas som farligt avfall.  

Parametrar som påverkar föroreningar i mark och hundens förmåga 
att detektera dem 

Det finns flera parametrar som påverkar hur föroreningar i mark beter sig och flera 
rapporter som getts ut av Naturvårdsverket om marksanering behandlar ämnet.  
Sammanfattat antas föroreningarna transporteras genom marken antingen genom 
diffusion av ångor i luftfyllda porer eller genom diffusion av lösta ämnen i vattenfyllda 
porer. Båda processerna antas ske parallellt och jämvikt mellan porluft och porvatten 
antas råda lokalt. Hunden kan detektera ett ämne när det avges till omgivande luft från 
marken antingen från de luftfyllda porerna eller via ånga från porvatten. Med dessa 
antaganden är följande parametrar de som i första hand kan antas påverka hundens 
möjlighet att detektera markföroreningar: 

- Ämnets fördelning mellan jord, vatten respektive luft. Detta beskrivs i 
beräkningsmodeller med så kallade fördelningsfaktorer, framtagna för flera 
ämnen. 

- Henrys lag och Henrys lags konstant för ämnet.  
- Ämnets löslighet i vatten. 
- Ämnets ångtryck. 

Nedan beskrivs dessa parametrar översiktligt. Hur de påverkar hundars möjlighet att 
detektera ett ämne är troligen en kombination av alla parametrar, något som inte kart-
lagts närmare inom ramen för projektet men som kan vara intressant att studera vidare. 
Kunskap om detta kan användas för att förbättra beredningen av jordprover som ska 
användas för tester i laboratoriemiljö och skapa möjligheter att på förhand bedöma 
möjligheterna för hundar att detektera en förorening. 

Fördelningsfaktorer 

Det finns flera olika fördelningsfaktorer som indikerar hur en kemisk förening fördelar 
sig mellan jord, vatten och luft. De kan visa om ämnet är hydrofobt och tenderar att binda 
till organiska faser och därmed få stark fastläggning till jordpartiklar. Eller om det istället 
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har hög löslighet i vatten, hög mobilitet i mark och svagare fastläggning till partiklar. 
Kortfattat kan man säga att det är avgörande för om ett ämne kommer att påträffas i 
vatten eller i jord. Det påverkar också om föroreningen stannar kvar inom det förorenade 
området eller transporteras bort från det med vattenströmmar.  

Projektet har inte fördjupat sig i de olika fördelningsfaktorerna men sammanfattat kan 
man säga att DDT-föreningar ofta påträffas i ytlig jord vilket beror på en stark fast-
läggning till jordpartiklar. TCE/PCE binder inte lika hårt till jordpartiklar och har låg 
viskositet och kan därför återfinnas både djupt ner i marken och långt från det ursprung-
liga förorenade området.   

Henrys lag och Henrys lags konstant  

Henrys lag säger att koncentrationen av löst gas i en vätska är proportionell mot gasens 
partialtryck i gasfasen ovanför vätskan. Lagen används ofta inom miljökemin för att 
uppskatta hur mycket av ett organiskt miljögift som kan avgå från mark och vatten till 
luften ovanför. Henrys lag innehåller en Henrys lags konstant och ju högre värde på 
denna, desto större tendens har gasen att lösa sig i vätskan vilket ger ett lägre partialtryck 
i gasfasen. I vårt fall med sökhundar skulle det innebära att inte lika många doftmolekyler 
når omgivande luft och därmed hundnosen. 

Ämnets löslighet i vatten 

Lösligheten av ett ämne i vatten påverkar hur mycket av ämnet som återfinns i porvattnet 
i marken. Lösligheten i vatten påverkas av temperaturen och referensvärden i litteraturen 
anges ofta vid 20°C eller 25°C. Tillsammans med övriga parametrar kan detta påverka 
hundens möjlighet att detektera ett ämne.  

Ämnets ångtryck och flyktighet 

Ångtryck definieras som det tryck vid vilket ett ämnes avdunstning till omgivningen är i 
jämvikt mellan dess flytande eller fasta tillstånd vid en given temperatur. Ångtrycket 
varierar med temperaturen och referensvärden i litteraturen anges ofta vid 20°C eller 
25°C. Högt ångtryck för ett ämne innebär att avdunstningen är relativt hög, vilket innebär 
att ämnet genererar mycket lukt. Ett lågt ångtryck betyder motsatsen. Mer vardagligt 
uttrycks ångtrycket som ett ämnes flyktighet och är den parameter som tydligast påverkar 
hundens möjlighet att uppfatta doftbilden från ett ämne. TCE/PCE med sina relativt höga 
ångtryck borde vara lätt att detektera för en hund även vid låga koncentrationer. Medan 
DDT/DDE med lågt ångtryck är svårare att uppfatta för hundnosen. 

Hur parametrarna påverkar hundens möjlighet att detektera 

Värden på de beskrivna parametrarna kan på förhand ge en indikation om möjligheten 
för hundar att detektera ett ämne men också information om hur ett prov kan beredas för 
att förbättra möjligheterna för hundnosen att detektera föroreningarna i det. Att bereda 
proverna är dock bara möjligt då hundar används för scanning av jordprover i 
laboratoriemiljö. I fältmiljö råder platsspecifika förutsättningar. Vid provpreparering för 
våra försök har vi inte tagit hänsyn till dessa faktorer.  

Förutom faktorerna ovan påverkas hundens möjlighet att detektera miljögifter också av 
hundens luktsinne, se bilaga 1.   
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