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➢ Bruk og erfaringer med eksplosivsøkshunder i bransjen (Vegar Falsten)

➢ Erfaringer fra byggherre Vestland fylkeskommune (Inge Haustveit)



Forsvaret med nasjonale og internasjonale oppdrag med 

eksplosivhund og veibombehund.

Forskningsprosjekt 2016-2018: Forsvarets 

forskningsinstitutt og Statens vegvesen

14 års erfaring med bruk av hund for sivile-samfunn

I dag 10 operative hunder som arbeider over hele Norge

I dag rammeavtaler med offentlige byggherrer

Totalt fra 2008 har vi nå erfaringer fra over 3000 
oppdragsdøgn i bransjen

Vår 
bakgrunn:



Når bør hundene 
benyttes:

På områder hvor det tidligere er utført sprengning:

• Tunnelrehabilitering

• Skjæringer – under eksisterende vei

• Områder med sprengstein

• Pukkverk

• Områder med fare for krigsetterlatenskap

• Tiltak ved tilfeldig funn av udetonert sprengstoff

• Sanering med ordinær maskin og bruk av hund

• Nye anlegg før overlevering og dokumentasjon



Veileder for bruk av 
eksplosivsøkshund

• En veileder og et verktøy for byggherre og 

entreprenør.

• Skal sikre god standard og prosedyrer ved bruk av 

hund.

• Veileder basert på forskning og flest erfaringer fra 

bransjen

• Veileder, sammen med referanser skal kvalitetssikre 

tjenesten sånn at  byggherre og bruker får det de 

har bestilt.

• Man kan spørre seg: Hva lukter 30-80 års gammelt 

sprengstoff?



Årsrapport fra 
eksplosivhund
➢ Til byggherre, kunder og DSB (Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap)

❖ Tall fra 2021:

➢ 292 funn

➢ 502 kg sprengstoff

❖ Det er flere punkter som er markert som ikke er åpnet



Vår erfaring på anlegg 
i Norge

• 7 av 10 tilfeller kommer vi alt for sent inn i 

prosjekter.

• Når sprengstoffet avdekkes ved graving er 

allerede  personell utsatt for risiko

• Tiltak og risiko bør allerede være belyst i 

HMS og SHA- plan 

• Store mørketall 

• Innrapportering til DSB

• Fjerning av funn-sprengstoff- forsager.



Kvalitetsikring, kurs og rådgivning
Harald Fagerheim sammen med Eksplosivhund.no AS


