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1.     Inledning 

Denna rapport utgör utvärderingen av det test av räddningstrallor som genomfördes i Citytunneln 5–6 

februari 2020. 

1.1.    Syfte med testet 

Spårgående trallor används av räddningstjänsten vid en insats i järnvägstunnlar, för transport av tung 

utrustning samt skadade resenärer på bårar. 

Syftet med testet som genomfördes var att genom praktisk provning i spårmiljö, utvärdera egenskaper 

och parametrar hos olika trallor, för att ge underlag till framtida kravställning av trallor från 

Trafikverket, en Tralla X, och ett standardiserat utförande av detta på nationell nivå.   

Genom att testa 3 olika trallor som idag finns i befintliga anläggningar, var avsikten att se vilka 

egenskaper hos dessa som ansågs vara positiva/negativa, vilken sorts tralla som bäst uppfyller 

räddningstjänstens behov, samt behov av ytterligare modifieringar för att uppnå önskade funktioner. 

Syftet var således inte att rangordna de olika trallorna och hitta den bästa, utan att hitta de egenskaper 

och funktioner som eftersträvas hos en tralla som ska användas vid en insats. 

1.2.    Beskrivning av test och förutsättningar 

Detta kapitel innehåller information kring deltagare, trallor som testades, provningsmiljön i 

Citytunneln, samt en sammanställning av de moment som genomfördes under testet. 

1.2.1.    Deltagare 

De personer som deltog under testet var representanter från Trafikverket, Räddningstjänsten 

Storgöteborg, Räddningstjänsten Båstad samt Räddningstjänsten Syd, enligt lista nedan. 

Deltagare Organisation Roll 

Johan Sandström Trafikverket, PRtiis Provningsledare 
Magnus Kayser Trafikverket, PRtiis Protokollförare/logistik 
Jussi Dahlin Trafikverket, PRtiis Protokollförare/utvärdering 
Åse Ekander Trafikverket, UHdsj Protokollförare 
Gert Swensson Trafikverket, PRtiis Observatör 
Hampus Månsson Trafikverket, UHtb Observatör 
Robert Verkerk Trafikverket, UHdsj Observatör 
Johan Hellsing Räddningstjänsten Storgöteborg Observatör 
Magnus Högberg Räddningstjänsten Storgöteborg Observatör 
Johan Elander Räddningstjänsten Storgöteborg Provningsperson 
Robert Andersson Räddningstjänsten Storgöteborg Provningsperson 
Joakim Ilmrud Räddningstjänsten Syd Observatör 
Peter Gunnarsson Räddningstjänsten Syd Observatör 
Lars Trysberg Räddningstjänsten Båstad Observatör 
Pelle Pettersson Räddningstjänsten Båstad Observatör 

Respektive moment genomfördes av provningspersonerna, som till vardags är operativa i 

Räddningstjänsten Storgöteborg. Observationer samt visst test av trallorna gjordes av ytterligare 

deltagare. 
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1.2.2.    Trallor som testades 

De tre trallorna som utvärderades var: 

Tralla 1  

 

• Används i Citytunneln 

• Mått: L=2,2 m B=1,56 m 

• Kapacitet: 500 kg 

• Vikt: 99 kg (mätt under test) 

• Funktion: 2 Styrhandtag (stödhandtag för framförande) förvaras separat och kan monteras på 

respektive ände av trallan. Framförande sker genom att gå bakom och skjuta trallan. 

Parkeringsbroms finns på ena sidan. 

Tralla 2  
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• Används bl.a. i Hallandsåstunneln 

• Mått: L=2,0 m B=1,6 m 

• Kapacitet: 500 kg 

• Vikt: 39 kg (mätt under test) 

• Funktion: 2 styrhandtag (stödhandtag för framförande) förvaras på undersidan av trallan, och 

kan monteras på respektive sida. Framförande sker genom att sparka mot rälen. Trallan har 

en färdbroms/dödmansgrepp på ena sidan, som trycks ned med foten för att åka framåt och 

släpps för att bromsa in och stanna. 

Tralla 3 

 

• Används bl.a. i Botniabanan 

• Mått: L=2,0 m B=2,04 m 

• Kapacitet: 1000 kg 

• Vikt: 69 kg (mätt under test) 

• Funktion: Trallan har 4 st. styrhandtag (stödhandtag för framförande) som förvaras hopfällda 

på ovansidan, och fälls upp vid användning. Framförande av tralla sker genom att sparka mot 

rälen. Det finns en parkeringsbroms på ena sidan.  

I samband med testet mättes och vägdes samtliga trallor. Den noterade vikten och måtten, 

tillsammans med övriga fakta om trallorna, finns presenterad i Bilaga 2. 

Tralla 1 lånades från Citytunneln, medan Tralla 2 och Trall 3 lånades från Hallandsåstunneln. 

1.2.3.    Provningsmiljö 

Testet genomfördes i Citytunneln i Malmö, vilket innebar en provningsmiljö med ballastfritt spår med 

viss lutning, samt upphöjda gångbanor längs med tunnelväggens båda sidor. 

Testet utfördes på Spår 1 och utgick från en spårövergång (markerad ”Start” i Figur 1) som ligger cirka 

50 meter sydväst om plattform på Malmö C Nedre, och fortsatte cirka 200 m upp mot plattform. D.v.s. 

testområdet omfattade ytterligare 100 m plattformsyta till höger om ”100 m”-markeringen i Figur 1. 
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Från ”Start” mot plattform förekommer en viss lutning uppåt, som sedan planar ut på 

plattformsområdet. Detta gav förutsättningar att framföra trallor i lutning uppåt, nedåt och på 

någorlunda plant spår. Lutningen motsvarar den som t.ex. kommer finnas i Västlänken. 

 

Figur 1. Provningsområde i Citytunneln. Notera att testet även omfattade en sträcka på ytterligare 100 m på plattform, 
höger ut i bild. 

1.2.4.    Moment som testades 

De moment som testades förklaras i korthet här.  Bedömning gjordes av hur enkelt momenten enligt 

nedan kunde utföras, och hur t.ex. manövrering och bromsförmågor hos trallorna fungerade. För 

ytterligare information se Steg-för-steg-beskrivningar i Bilaga 1, och för information kring den 

utrustning som användes vid lastning av trallor, se Bilaga 2. 

• Moment 1 – Etablering/avetablering 

o Trallor transporterades från ”Förvaring” till ”Start” för att där lyftas från den förhöjda 

gångbanan och placerades på spår. Trallorna lyftes sedan tillbaka upp på gångbanan. 

• Moment 2 – Framföra 

o Trallor framfördes olastade från ”Start” upp i lutning till markering ”50 m”, för att 

sedan framföras 50 m på plant spår till markering ”100 m”, för att slutligen 

transporteras 100 m tillbaka till ”Start” med viss lutning nedåt på sträckan. 

• Moment 3 – Transport av utrustning 

o Trallor lastades först med utrustning för olycka och sedan för brand (med utrustning 

enligt Bilaga 2) vid ”Start”.  

o Transport skedde sedan med trallor lastade med utrustning för brand (då denna var 

tyngst), upp i lutning till markering ”50 m”, för att sedan framföras 50 m på plant spår 

till markering ”100 m”, för att slutligen transporteras 100 m tillbaka till ”Start” med 

viss lutning nedåt på sträckan. 

o Momentet avslutades med att en av trallorna (den som visat sig mest lämpad) 

transporterades från ”Start” upp till ”200 m”-markeringen och tillbaka nedåt till 
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”Start”. Detta gjordes för att få en uppskattning om hur lång tid det tar att förflytta sig 

med trallor vid en insats. 

• Moment 4 – Transport av bårar med ”skadade” 

o Trallor lastades med 2 st. Nato-bårar (L = 208 cm, B = 55 cm). 

o Transport skedde sedan med trallor lastade med 2 st. bårar och 2 st. skadade, upp i 

lutning till markering ”50 m”, för att sedan transporteras tillbaka i lutning ned till 

”Start”. 

• Moment 5 – Sammankoppling av trallor 

o En Tralla lastad med 2 st. Nato-bårar med ”skadade” och en tralla lastad med 

utrustning för brand sammankopplades. 

o Transport skedde sedan med trallor i lutning upp till markering ”50 m”, för att sedan 

transporteras tillbaka i lutning ned till ”Start”. 

1.2.5.    El & Trafiksäkerhet 

Samtliga aktiviteter som pågår i spårområdet skall följa TDOK 2016:0289, Säkerhet vid aktiviteter i 

spårområdet, när det gäller krav på utbildning för deltagare, samt hur arbete skall planeras och 

genomföras. 

Alla trallorna som ingick i testet klassas som lätta arbetsredskap, och krav ställs således inte på 

kortslutningsförmåga, gardjärn etc. Lastat överstigs dock viktgränsen så det är endast under 

skyddsformen A-skydd trallan kan användas. Vid en övning eller utbildning kommer någon annan 

skyddsform aldrig vara aktuellt. 

För att få vistas i spårområdet skall man minst ha utbildningen Råd och skyddsinformation, vilken tar 

ca 30-60 minuter att få. Vidare skall arbetet övervakas av behörig säkerhetspersonal. Ingen ytterligare 

utbildning krävs för att få framföra arbetsredskapet. 

Vid en insats enligt LSO hanteras säkerheten för personalen inte i enlighet med TDOK 2016:0289. 

2.     Sammanställning av resultat 

Nedan följer en sammanställning av resultatet från de 5 momenten som genomfördes under testet. 

Resultatet består av de för- och nackdelar som noterades samt underlag från ytterligare diskussioner 

som fördes under testet.  

Observera att det för alla trallor och moment inte finns noteringar i tabeller nedan. Detta berodde bl.a. 

på att vissa trallor diskuterades mer än andra, eftersom de under testets gång visat sig vara mer 

fördelaktiga än andra, samt att vissa egenskaper hos trallorna togs upp under andra moment än vad 

som initialt var tänkt. 

För ytterligare information kring utförandet av testet, se Steg-för-steg-beskrivningar för respektive 

moment i Bilaga 1. 

2.1.    Moment 1 – Etablera/avetablera 

Etablering och avetablering av spårtrallor mellan förhöjd gångbana och spårplan. Bedömning gjordes 

av hur enkelt detta kunde göras och huruvida förberedelse/montage av trallor var självförklarande.  
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Moment 1 Fördelar Nackdelar 
Ytterligare kommentarer 

/förbättringsförslag 

Tralla 1 Enkel och 

okomplicerad att 

förstå, stabil med 

stor lastyta. 

Tung och osmidig att 

etablera, går ej att göra 

detta ensam.  

Saknas öglor att säkra 

utrustning med. 

Styrhandtagen borde varit monterade 

eller funnits på trallan.  

Bärhandtag hade förenklat flytt av 

tralla.  

Broms borde finnas på båda sidor, 

samt vara markerad. 

Tralla 2 Lätt att förstå, 

enkel att etablera 

p.g.a. låga vikten. 

Går att bära själv. 

Man ser inte hjulens 

placering, vilket gör 

placering på spår lite 

svårare.  

Inte helt optimal 

bärmöjlighet då det 

saknas handtag för 

detta. 

Förvaring av styrhandtag på 

ovansidan (synligt och lättåtkomligt).  

Markering på lastytan där hjulen är. 

Utveckling av bärhandtag, förslagsvis 

i form av en längsgående stång under 

tralla, eller som en reling kring 

lastytan. 

Tralla 3 Enkel och stabil, 

lättare än T1.  

Bärhandtag på 

sidorna. 

Svår och otymplig att 

bära. 

Bärhandtag sitter något 

lågt och konstigt 

placerade.  

Inte lika självklart hur 

trallan ska monteras. 

Klämrisk vid 

utfällning/etablering. 

Inga noteringar. 

Ytterligare 

noteringar 

Etablering/avetablering av trallor görs lämpligen av 2 personer. Tralla 2 var dock den 

som kunde lyftas av 1 person. 

 

2.2.    Moment 2 – Framföra 

Framförande av olastad tralla samt kontroll av bromsmöjligheter. Bedömning gjordes av hur enkelt 

trallorna kunde puttas/sparkas fram.  

Moment 2 Fördelar Nackdelar 
Ytterligare kommentarer 

/förbättringsförslag 

Tralla 1 Ej tung att 

framföra 

uppgår/nedför.  

Ingen svårighet att 

bromsa och känns 

säker, eftersom 

hastighet är 

begränsad till ens 

gånghastighet. 

Snubbelrisk (t.ex. vid 

baliser), då man går 

mellan rälerna.  

Högljudd. 

Eventuell skulle gummihjul kunna 

förbättra ljudnivån. 
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Tralla 2 Tyst, lätthanterlig 

samt lätt att 

bromsa.  

Möjlighet att 

koppla trallor. 

Man slår i hjullådan lite 

när man framför trallan, 

och man kan då inte 

sparka fullt ut. 

Kan endast bromsa på 

en sida. 

Kanske hade varit bra med 

bärhandtag på kortsidorna. 

Hade varit bra med möjlighet att 

bromsa på båda sidor trallan. 

Tralla 3 Mer utrymme att 

sparka, när man 

framför trallan.  

Hög ljudnivå, tyngre och 

sämre rullförmåga än 

T2. 

Styrhandtag känns 

något veka. 

Inga noteringar. 

Ytterligare 

noteringar 

Olastade trallor kunde framföras relativt obehindrat upp- och nedför lutning, både 

med sparkfunktionen hos Tralla 2 och Tralla 3, samt genom att putta Tralla 1. 

 

2.3.    Moment 3 – Framföra med last 

Framförande samt kontroll av broms med tungt lastad tralla. Trallor lastades med både utrustning för 

olycka samt brand, men framfördes endast med brandutrustning. Bedömning gjordes av hur enkelt 

trallorna kunde framföras och manövreras. 

Moment 3 Fördelar Nackdelar 
Ytterligare kommentarer 

/förbättringsförslag 

Tralla 1 Känns stabilare 

med mer last.  

Fullt tillräcklig 

lastyta för all 

utrustning.  

Bra fart uppåt. 

Mycket fart nedåt. Placering av två styrhandtag (på 

vardera sida) istället för ett i mitten.  

Gummimatta på lastyta för att öka 

friktion. 

Tralla 2 Tillräcklig lastyta 

för både brand och 

olycka.   

Tyst. 

Styrhandtag kändes lite 

instabila.  

Bromsen tog inte lika 

bra med lastad tralla, 

samt inte optimal 

placering för broms i 

båda färdriktningarna.  

Tung att framföra 

uppåt, vilket kan bli 

jobbigt för långa 

sträckor. 

Med en något längre tralla, skulle 

man få större sparklängd (kanske 10 

cm längre tralla). 

Större bromsplatta samt stabilare 

handtag var några förslag.  

Om styrhandtag placerades längre ut 

mot kanten, skulle man kunna gå 

bredvid och putta (vilket var att 

föredra med tung lastning i 

uppförsbacke). 

Tralla 3 Tillräcklig lastyta 

för både brand och 

olycka.   

Tung att framföra med 

lastad utrustning. 

Inga noteringar. 

Ytterligare 

noteringar 

Det upplevdes en stor skillnad att framföra trallor med last jämfört med utan. Att 

sparka trallor i lutning uppåt blev även jobbigt. 
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Vid transport av utrustning (både för brand och för olycka) verkar det inte finnas 

behov av att fästa/säkra lasten, då den ligger stilla på trallan ändå, i alla fall vid 

framförande på ett kontrollerat sätt. 

Tralla 2 valdes som den mest lämpliga trallan hittills, och framfördes på en sträcka 2 x 

200 m, på 3,5 minuter. 

 

2.4.    Moment 4 – Framföra med skadade 

Framförande av trallor lastade med två ”skadade” personer på bårar. Bedömning gjordes av hur enkelt 

trallorna kunde framföras samt hur bra säkrade bårarna var. 

Moment 4 Fördelar Nackdelar 
Ytterligare kommentarer 

/förbättringsförslag 

Tralla 1 Tillräcklig lastyta 

för 2 st. bårar. 

Inga noteringar. Inga noteringar. 

Tralla 2 2 st. bårar kunde 

placeras på 

lastytan. 

2 st. bårar kunde dock 

inte placeras helt 

optimalt på lastytan, då 

de yttre stödbenen på 

ena båren hamnade lite 

utanför. 

Lastytan skulle behöva vara bredare 

(cirka 3,5 cm per sida/110 cm mellan 

styrhandtagen) för att på ett bättre 

sätt transportera 2 st. bårar som 

finns i CT. 

En bredare platta skulle dock kunna 

göra det svårare att sparka (då det 

inte blir samma yta med synlig räl). 

En sådan liten breddning ansågs 

dock inte påverka denna funktion. 

Tralla 3 Tillräcklig lastyta 

för 2 st. bårar. 

Inga noteringar. Inga noteringar. 

Ytterligare 

noteringar 

Mest diskussioner fördes kring Tralla 2, då denna visat sig vara den mest lämpade 

trallan hittills. Både Tralla 1 och Tralla 3 hade dock tillräcklig lastyta för 2 st. trallor. 

 

2.5.    Moment 5 – Sammankoppla 

Framförande av en tralla med tung utrustning (enligt Moment 3), sammankopplad med en tralla 

lastad med bårar och ”skadade” (enligt Moment 4).   

Moment 5 Fördelar Nackdelar 
Ytterligare kommentarer 

/förbättringsförslag 

Tralla 1 Inga noteringar. Inga noteringar. Inga noteringar. 

Tralla 2 2 st. trallor kunde 

kopplas och 

framföras. 

Inga noteringar. Likt för Moment 3 (2 x 200 m), 

föredrogs det att putta trallan i 

lutning upp. 

Tralla 3 Inga noteringar. Inga noteringar. Inga noteringar. 

Ytterligare 

noteringar 

Koppling av 2 st. trallor utfördes endast med Tralla 2, då denna möjlighet saknas hos 

Tralla 1 och Tralla 3. 
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3.     Diskussion 

Här följer en diskussion kring de moment som testades samt det resultat och noteringar som 

redovisats enligt ovan. 

3.1.    Etablering 

För etablering av trallor föredrogs en lätt och okomplicerad konstruktion, men det önskades att trallan 

hade någon form av bärhandtag för att underlätta förflyttning. Etablering/avetablering visade sig vara 

lämpligt att göras av 2 personer, vilket bör beaktas vid kravställning av trallan. Enligt 

Arbetsmiljöverkets rekommendation (AFS 2012:2) bör man inte ensam hantera tyngre bördor än 25 

kg, vilket i såna fall skulle resultera i en målvikt för trallan på max 50 kg, om denna förutsätts hanteras 

av 2 personer. 

3.2.    Framförande, utan last 

För framförande av trallor utan last fungerade samtliga trallor med både spark- och puttfunktioner, 

både i lutning uppför och nedför. Bromsfunktioner fungerade även utan problem med dessa 

förutsättningar. Framförande kunde göras av 1 person, vilket även bör beaktas vid kravställning av 

trallan. 

Det konstaterades att det vore fördelaktigt om styrhandtagen kunde förvaras synligt och lättåtkomligt, 

för att på så sätt undvika att trallan etableras och lastas, innan man inser att styrhandtagen finns 

under trallan. Placering av handtagen på ovansidan/sidan av trallan kom som förslag under testet. Om 

en sådan placering dock skulle påverka placering av bärhandtag, kopplingsmöjlighet eller andra 

funktioner, kan ett alternativ vara att förvaring på undersidan kompletteras med en 

markering/infotext på ovansidan om styrhandtagens placering. 

Under testet uppmärksammades skillnaden i hjulmaterialen, då Tralla 1 och Tralla 3 som är utrustade 

med metallhjul gav upphov till en hög ljudnivå vid framförande, jämfört med vad gummihjulen hos 

Tralla 2 gjorde. 

3.3.    Framförande, med tung last 

Med tungt lastade trallor blev det jobbigare att sparka trallor uppåt i lutning, samtidigt som man fick 

en högre hastighet nedåt. Bromsförmågan påverkades även märkbart med så stor last, då den inte tog 

lika mycket. Detta bedömdes dock inte som en stor nackdel, då framförandet med stor last och skarp 

inbromsning sannolikt skulle innebära högre risk för tappat last, vilket inte är önskvärt. 

Att kunna sparka fram olastade trallor i lutning upp/ned, samt lastade trallor i lutning ned kanske 

därmed är en önskad funktion. I lutning uppåt med tungt lastad tralla, föredrog man dock att putta 

trallorna med hjälp av styrhandtagen. Sparkfunktionen kanske inte heller är lika viktig med det 

underlag (ballastfritt) som finns i Citytunneln. Så en kombination av att kunna knuffa trallan uppåt, 

och sparka nedåt kanske är optimalt, och skulle fungera för både ballast- och ballastfritt spår. 

Vidare konstaterades att den utrustning som användes under testet (se Bilaga 2) ansågs fullt 

representera det behov som räddningstjänsten har vid en skarp insats i en järnvägstunnel. Det 

stämdes även av att det behov polis och nationella bombskyddet har uppfylldes viktmässigt. Ytterligare 

lastkapacitet ansågs därmed inte behövligt.  

Det noterades även att det för trallor lastade med tung utrustning inte direkt fanns behov av att kunna 

fästa/säkra utrustningen, då denna ändå låg stilla på trallan när framförande skedde på ett 

kontrollerat sätt. Egenskapen att kunna säkra utrustning kanske i såna fall fyller en större funktion vid 

transport av bårar och skadade. 



 Sida 10 (25) 

Genomfört test visade även att sammankoppling och framförande av 2 st. trallor (en med tung 

utrustning och en med skadade”) kunde ske av 2 personer. Hur pass användbar denna funktion är i en 

skarp situation kan säkert diskuteras, men möjligheten att kunna göra detta kanske ändå borde finnas. 

I Moment 3 framfördes Tralla 2 (lastad för brand) en sträcka på 2 x 200 m på 3,5 minuter (ca 7 km/h). 

Detta resultat skulle till viss del kunna utgöra underlag för uppskattningar av insatstider i en 

järnvägsanläggning. Det skall dock poängteras att framförandet i lutning ned gick betydligt snabbare 

än i lutning upp. Insatstider kommer därmed bero på förhållandena i specifika anläggningen, samt att 

för längre sträckor påverkas orken att framföra trallan ytterligare.  

3.4.    Provningsmiljö 

Provningsmiljön anses ha gett goda förutsättningar och möjligheter att testa de moment som ansetts 

relevanta för en räddningstralla. Det som däremot inte kunde testas vid tillfället var passage av 

spårväxlar. Detta skulle dock endast innebära ytterligare omlastning av trallorna, samt eventuellt ett 

organisatoriskt moment att öva gentemot Trafikverket med omläggning växlar, d.v.s. detta moment 

skulle inte ge ytterligare funktioner hos trallorna att testa. Passering av spårövergång ingick dock i 

testet, då en sådan fanns placerad vid utgångspunkt för etablering/avetablering. 

4.     Slutsatser och förbättringsförslag 

Samtliga 3 trallor uppvisade, som framgår ovan, både positiva och negativa egenskaper under de 

moment som testades. Sett till helheten var det Tralla 2 som av deltagarna ansågs mest ha de 

eftersträvade egenskaperna/funktionerna. Detta för att trallan var enkel och lätthanterlig, smidig att 

framföra, samtidigt som den uppfyllde det behov räddningstjänsten hade av transport av tung 

utrustning samt skadade. 

Nedan följer en sammanställning av detaljerade kommentarer/förbättringsförslag som noterades vid 

försöket, och som ska utgöra projekteringsförutsättningar för kommande kravställning av Tralla X. 

Kommentarerna ska ses som generella, men flertalet kom utifrån diskussion vid försök med Tralla 2: 

• Vikt – Trallans vikt bör inte överstiga 50 kg, för att underlätta hantering av trallan. 

• Bärhandtag – Någon form av bärhandtag ansågs lämpligt, för att underlätta flytt och 

etablering av tralla. Dessa kan t.ex. placeras på kortsidorna, för att hålla lastytan fri, eller så 

kan förslag enligt kommentarer i Moment 1, Tralla 2, undersökas vidare.  

• Styrhandtag – Handtag ska vara stabila, d.v.s. tåla att användas både som stöd och för 

framförande, och förvaras synligt och lättåtkomligt.  Placering av handtag bör ske så att man 

även kan framföra trallan gåendes på vardera sidan. 

• Längd – Alla trallor hade förutsättning för transport av bårar eller material.  

För framförning skulle en något längre Tralla 2 (cirka 10 cm) medföra större utrymme att 

sparka sig fram, samt att man inte stöter i hjullådan vid framförande av trallan. 

• Bredd – Alla trallor hade plats för två NATO-bårar. En något bredare Tralla 2 (uppskattat av 

testdeltagare till 3,5 cm per sida) skulle möjliggöra bättre bårtransport, vilket kanske även 

skulle samverka ovanstående punkt om placering av styrhandtag. Ytan får dock inte vara så 

bred att utrymmet mot räl att sparka mot försämras påtagligt. 

• Markeringar för etablering– En markering på trallans ovansida som illustrerar hjulens 

placering skulle underlätta etableringen av trallan på spår. Gäller trallor med ”överbyggda 

hjul”. Hjul bör dessutom placeras/skyddas så att klämrisk undviks. 
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• Bromsplatta/färdbroms – Funktion med ”bromsplatta/dödmansgrepp” ansågs lämplig. 

Bromsplattan ska medge att man kan stå på den vid transport åt båda hållen och vara placerad 

på båda sidor om trallan. Med bromsplatta/dödmansgrepp uppfylls även krav på 

parkeringsbroms, d.v.s. förhindrande av att tralla kommer i rullning. 

• Lastyta – Om lastytan har behov av att ytterligare stabilisera utrustning, kan en gummimatta 

på lastytan för att öka friktionen (enligt kommentarer för Tralla 1, Moment 3) vara ett 

alternativ att undersöka. 

• Placering/förvaring – Trallan bör placeras så nära spår som möjligt men i skyddad miljö. 

Med skyddad avses inte i spårmiljö, då bromsdamm/smuts medför tätare kontroller av 

funktion etc. Förvaringsutrymmet skall tas i beaktande vid projektering och tydligt märkas ut i 

anläggning och insatsplan. Om möjligt skall trappsteg på vägen från förvaringsplats till 

etableringsplats undvikas. 

• Tysta hjul – Det visade sig vara en stor arbetsmiljömässig fördel att ha ”tysta hjul” på 

trallorna, då metallhjul och olastad tralla försvårade kommunikation under transport. Hjul 

som är tysta vid transport är således ett starkt önskemål.  

• Hjulprofil – Det ska säkerställas att hjulprofilen möjliggör hantering av aktuella växlar och 

spårövergångar. 

• Utbildning – Med anledning av att framförande av tralla vid LSO inte omfattas av 

TDOK2016:0289, behöver eventuellt behov av separat utbildning för de som skall framföra 

arbetsredskapet tas fram. 

5.     Vidare arbete 

Utifrån resultat och förbättringsmöjligheter som presenteras ovan, fortsätter arbetet med kravställning 

och utformning av Tralla X. En bedömning och prioritering behöver göras av vad som är nödvändiga 

funktioner och vad som är praktiskt genomförbart, för att samtidigt kunna ha den enkelhet, vikt och 

funktion hos trallan som önskas. Vidare arbete med kravställning ska även sammanställa applicerbara 

TDOK eller andra regelverk som är styrande för både trallan och användandet av denna. 

Ett vidare arbete ska slutligen resultera i en kravspecifikation för en räddningstralla, som kravställer 

egenskaper som: 

• Mått 

• Vikt 

• Lastkapacitet 

• Bromsförmåga 

• Bär- och styrhandtag 

• Fäst- och kopplingsmöjligheter 

• Förvaringsmöjligheter 

Trafikverket ansvarar för att ta fram denna kravspecifikation, och att göra en helhetsbedömning av 

den kravställda trallan, utifrån det underlag denna provning resulterat i, samt utifrån kostnader, 

underhållsmässighet etc.  

Slutligt val av utformning av tralla sker lämpligen i samråd mellan deltagande räddningstjänster i 

detta prov och Trafikverket.  
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Bilaga 1 – Steg-för-steg-beskrivningar 

Denna bilaga innehåller utförligare beskrivningar av de moment som genomföres under testet.  

Moment 1 - Etablera och avetablera tralla 

Beskrivning Vem Kommentar 

Vid behov förbered/montera trallan för att etableras 

på spåret  

PP1, 

PP2 

Bedöm hur enkelt detta kan utföras 

samt notera tid för förberedelse 

Lyft trallan från sin placering och etablera på spåret PP1, 

PP2 

Bedöm hur enkelt detta kan utföras 

samt notera tid för förberedelse 

Kontrollera om förberedelse/montage kan utföras av 1 

person 

PP1    

Kontrollera hur trallan kan lyftas från sin placering 

och etableras på spåret 

PP1 Bedöm hur enkelt detta kan utföras  

Vid behov låt övriga prova montera och lyfta på trallan 

på spåret 

Alla    

Avetablera trallan och placera den åter på 

utgångspunkt 

PP1, 

PP2 

Bedöm hur enkelt detta kan utföras  

Kontrollera om trallan kan avetableras och åter 

placeras på utgångspunkt av 1 person 

PP1   

Diskussion: Vilka hjälpmedel är att föredra för ovan 

moment? 

Alla    

Diskussion: Tidsaspekt för att förbereda tralla? Alla    

Diskussion: Är funktioner för förberedelse/montage 

självförklarande? 

Alla    

Diskussion: Placering från etableringspunkt? Alla  Trappsteg, avstånd, passager, tråg 

Diskussion: Finns andra förbättringspotential? Alla    

 

Moment 2 – Framförande av olastad tralla 

Beskrivning Vem Kommentar 

Vid behov förbered/montera trallan för att etableras 

på spåret  

PP1, 

PP2 

  

Lyft trallan från sin placering och etablera på spåret PP1, 

PP2 

  

Framför trallan i gånghastighet ca 50m i lutning upp, 

stoppa den med handkraft och eventuell inbyggd 

bromsmöjlighet 

PP1 1 person framför trallan utan last 

Framför trallan i gånghastighet ca 50m på "plant 

spår", stoppa den med handkraft och eventuell 

inbyggd bromsmöjlighet 

PP1 1 person framför trallan utan last. 
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Framför trallan i gånghastighet ca 50m+50m i lutning 

ner, stoppa den med handkraft och eventuellt inbyggd 

bromsmöjlighet 

PP1 1 person framför trallan utan last 

Kontrollera eventuell låsmöjlighet/"dödmansgrepp" 

eller liknande (av hjul). Prova även att knuffa trallan 

PP1 Trallan ska inte rulla iväg 

Vid behov låt övriga prova att framföra trallan på 

spåret 

Alla    

Diskussion: Vilka hjälpmedel är att föredra för ovan 

moment? 

    

Diskussion: Jämförelse av teknik för att framföra 

tralla? 

  Handtag? Sparka? Putta? Vilka 

egenskaper är att föredra?  

 

Moment 3 – Transport av utrustning 

Beskrivning Vem Kommentar 

Lasta trallan med utrustning för olycka PP1, 

PP2 

Kontrollera möjligheter till plats och 

säkring, notera tid för lastning 

Lasta av trallan utrustning med utrustning för olycka PP1, 

PP2 

  

Lasta trallan med utrustning för brand PP1, 

PP2 

Kontrollera möjligheter till plats och 

säkring, notera tid för lastning 

Framför trallan i gånghastighet ca 50m i lutning upp, 

stoppa den med handkraft och eventuell inbyggd 

bromsmöjlighet 

PP2 1 person framför trallan utan last 

Framför trallan i gånghastighet ca 50m på "plant 

spår", stoppa den med handkraft och eventuell 

inbyggd bromsmöjlighet. 

PP2 1 person framför trallan utan last. 

Framför trallan i gånghastighet ca 50m+50m i lutning 

ner, stoppa den med handkraft och eventuell inbyggd 

bromsmöjlighet 

PP2 1 person framför trallan utan last 

Kontrollera eventuell låsmöjlighet/"dödmansgrepp" 

eller liknande (av hjul). Prova även att knuffa trallan 

PP2 Trallan ska inte rulla iväg 

Vid behov låt övriga prova att framföra trallan på 

spåret 

Alla    

Diskussion: Vilka hjälpmedel är att föredra för ovan 

moment? 

Alla    

Diskussion: Manövrering? Alla  Handtag? Sparka? Putta? Vilka 

egenskaper är att föredra?  

Diskussion: Bromsmöjlighet Alla    

Diskussion: Lastmöjlighet och säkring av last? Alla  Finns andra lastvarianter att ta 

hänsyn till? 
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Efter genomfört moment med T1-T3, avsluta med att 

framföra den tralla (som bäst lämpar sig för transport) 

från ”Start” till ”200 m” och tillbaka 

PP1, 

PP2  

Notera tiden. Trallan skall här 

framföras i ett tempo som inte 

riskerar anläggning, användare eller 

lasten. Gångtempo. 

 

Moment 4 – Transport av bårar med ”skadade” 

Beskrivning Vem Kommentar 

Lasta trallan med två bårar och två "skadade" PP1, 

PP2 

samt 

PS1, 

PS2 

Kontrollera möjligheter till plats och 

säkring 

Framför trallan i gånghastighet ca 50m i lutning upp, 

stoppa den med handkraft och eventuell inbyggd 

bromsmöjlighet 

PP1, 

PP2 

1 person framför trallan utan last 

Framför trallan i gånghastighet ca 50m i lutning ner, 

stoppa den med handkraft och eventuell inbyggd 

bromsmöjlighet. 

PP1, 

PP2 

1 person framför trallan utan last 

Diskussion: Vilka hjälpmedel är att föredra för ovan 

moment? 

Alla   

Diskussion: Manövrering? Alla Handtag? Sparka? Putta? Vilka 

egenskaper är att föredra?  

Diskussion: Lastmöjlighet och säkring av bårar? Alla   

 

Moment 5 – Sammankoppling av trallor (gjordes endast för Tralla 2) 

Beskrivning Vem Kommentar 

Lasta tralla nr 1 av typ 2 med utrustning för brand PP1, 

PP2 

  

Lasta tralla nr 2 av typ 2 med två bårar + "skadade" PP1, 

PP2 

  

Sammankoppla tralla nr 1 och nr 2 PP1, 

PP2 

  

Framför trallor i gånghastighet ca 50m i lutning upp, 

stoppa den med handkraft och inbyggd 

bromsmöjlighet 

PP1, 

PP2 

1 person framför trallan med last.  

Framför trallor i gånghastighet ca 50m i lutning ner, 

stoppa den med handkraft och inbyggd 

bromsmöjlighet 

PP1, 

PP2 

1 person framför trallan med last.  

Diskussion: Vilka hjälpmedel är att föredra för ovan 

moment? 

  I vilka fall behöver trallor kopplas 

ihop? 

Diskussion: Manövrering? Bromsmöjlighet?   Handtag? Sparka? Putta? Vilka 

egenskaper är att föredra?  
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Bilaga 2 – Utrustning 

Denna bilaga innehåller information kring de trallor som testades, kompletterat med den vikt av 

trallorna som uppmätes vid provningstillfället. Listat finns även den utrustning för brand och olycka 

som användes för Moment 3. 

Tralla 1 – Modell Citytunneln 

Namn Räddningstralla 

Tillverkare Vossloh Switch Systems 

Användning Trallan används så vitt känt endast i Citytunneln. Totalt 20 trallor fördelade vid 

angreppsvägarna 

Trallan är en modifiering av arbetstralla 

Storlek L=2200 mm 

B=1560 mm 

Lastkapacitet  Utbredd last 500 kg 

Vikt <100 kg Noterad vikt 99 kg 

 

Tralla 2 – Modell Hallandsåstunneln 

Namn Räddningstralla Hallandsås 

Tillverkare Aluminiumspecialisten 

Användning Trallan är utvecklad i samverkan mellan Räddningstjänsten Båstad och 

Aluminiumspecialisten i Våxtorp. Trallan finns i Hallandsåstunneln och i 

Strängnästunneln 

Storlek B=1600 mm 

L=2000 mm 

Lastkapacitet 500 kg 

Vikt 50 kg Noterad vikt 39 kg 

 

Tralla 3 – Modell Botniabanan 

Namn Arbetstralla AT-1000 

Tillverkare Proquip 

Användning Trallan används så vitt känt i Botniabanan och Ådalsbanans tunnlar 

Storlek B=2040 mm 

L=2000 mm 

Lastkapacitet 1000 kg 

Vikt 42 kg Noterad vikt 69 kg 
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Utrustning – Brand 

Objekt Antal Vikt/st (kg) Totalvikt (kg) 

Slang, smal 12 16,80 201,60 

Slang, grov 3 28,45 85,35 

Grenrör 2 8,50 17,00 

Strålrör 4 1,25 6,95 

Luftpaket 7 20,90 146,30 

   457 

 

Utrustning – Olycka 

Objekt Antal Vikt/st (kg) Totalvikt (kg) 

Luftpaket 1 15,10 15,10 

Klippverktyg 1 10,55 10,55 

Verktyg 1 10,70 10,70 

Slang (inkl. 

ställning på hjul) 
1 28,40 28,40 

Slang 1 6,50 6,50 

Kompressor 1 25,35 25,35 

Stötta (Paratech) 2 14,55 29,10 

   126 
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Bilaga 3 – Bilder från test 

Denna bilaga innehåller bilder tagna under provningstillfället. Testet videofilmades även, och 

ytterligare material kan efterfrågas av dokumentets kontaktperson. 

Moment 1 – Etablering/avetablering 

 

Figur 2. Etablering av Tralla 1. 

 

Figur 3. Etablering av Tralla 2. 
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Figur 4. Montering styrhandtag på Tralla 2. 

 

Figur 5. Etablering av Tralla 3. Förvaringsutrymme för trallorna var bakom öppningen i bild. 
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Figur 6. Tralla 3 vecklas ut för att etableras på spår. 

Moment 2 – Framföra 

 

Figur 7. Framförande av Tralla 1 utan last i lutning upp. Momentet fortsatte sedan med 1 person längre upp mot plattform. 
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Figur 8. Framförande av Tralla 2 på plattformsområdet. 

 

Figur 9. Framförande av Tralla 3 på plattformsområdet. 
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Moment 3 – Framföra med last 

 

Figur 10. Utrustning för olycka, placerad på Tralla 1. 

 

Figur 11. Utrustning för brand, placerad på Tralla 2. 
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Figur 12. Framförande av Tralla 1 i lutning upp, lastad med utrustning för brand. 

 

Figur 13. Framförande av Tralla 2 i lutning upp, lastad med utrustning för brand. 
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Figur 14. Framförande av Tralla 3 i lutning upp, lastad med utrustning för brand. 

Moment 3 – Del 2 – Framförande av tralla 2 x 200 m 

 

Figur 15. Framförande av Tralla 2 (2x200 m). Trallan testas här att puttas i lutning uppåt. 
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Figur 16. Framförande av Tralla 2 nedåt 200 m. Trallans sparkfunktion nyttjades i lutning nedåt. 

 Moment 4 – Framföra med skadade 

 

Figur 17. Placering av 2 bårar på Tralla 3. 
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Figur 18. Placering av 2 bårar på Tralla 2. Notera att bårens stödben sticker ut lite från trallans transportyta (hörnet nere till 
vänster i bild). 

Moment 5 – Sammankoppla 

 

Figur 19. Framförande av två sammankopplade Trallor 2. En med utrustning för brand och en med två skadade på bårar. 
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