
SBUF INFORMERAR NR 16:33

Besök: Storgatan 19
Postadress: Box 5501, SE114 85 Stockholm
Tel: +46 8 783 81 00
Internet: www.sbuf.se, Email: info@sbuf.se

SVENSKA BYGGBRANSCHENS UTVECKLINGSFOND
The Development Fund of the Swedish Construction Industry

Produktiv kantskärning  
vid drift och underhåll av vägar

Utvecklingsprojekt för utveckling och integration  
av befintlig teknik för att skapa nya tekniska  
lösningar som leder till minskad miljöpåverkan 
och lägre totalkostnad vid kantskärning av  
vägnätet.

Bakgrund
Vatten på och i vägkroppen är vägbeläggningens största fiende 
och skapar årligen skador för miljardbelopp. Dikningsåtgärder 
utförs för att avvattna vägens överbyggnad för att undvika vat-
tenrelaterade rörelser i vägkroppen som förorsakar beläggnings-
sprickor och att effektivt avleda ytvatten från vägbeläggningen 
för att förhindra urtvättning av bindemedel, vattenplaning och 
nedskvättning. Urtvättningseffekter sker vid fordonsöverfarter på 
våta vägbanor där hjulen ”högtryckstvättar” beläggning och tvättar 
bort bituminet det vill säga bindemedlet i vägbeläggningen vilket 
orsakar stensläpp.

Kantskärning kan utföras som en del i dikesrensning eller som  
en separat åtgärd och uppskattas till att beroende av dikningsupp-
lägget utgöra 30-50 procent av totalkostnaden för dikningsåtgär-
der. Detta går att styra och beroende på vägutformning kan man 
avgöra vad som är mest optimal fördelning mellan kantskärning 
och dikesrensning.

Kantskärning utförs normalt nära bebyggelse med lastmaskin som 
lastar upp kantskuret material på framförvarande lastbil eller av 
grävmaskin på samma sätt och som dessutom har möjligheten att 
planera ut massor i vägområdet. Skillnad är dock att grävmaskin 
inte kan utrustas med TMA enligt gällande regelverk vilket är till-
låtet för lastmaskin. I vissa fall körs kantskärning med hyvelblad, 
kastfräs eller plogvinge vilket leder till att materialet sprids ut mer 
eller mindre okontrollerat och ofta rullar ned i dikesbotten. Meto-
den är således inte lämplig i bebyggelse på grund av att trummor 
kan sättas igen och riskera stenskottsskador och nedsmutsning.

Syfte
Projektet syftade till att specialanpassa en skopa för att kunna 
kantskära och lämna materialet i vägslänt. På så sätt så mini-
merar man primärt utförandetid då inga stopp för tömning av 
skopa eller transporter av jordmassor erfordras, det vill säga 
kortare maskintid. Vägdikesmassor ska i första hand användas 

för vägändamål inom Trafikverkets vägnät. Massorna kan till 
exempel användas för utfyllnader vid trummor och infarter, för att 
täcka slänter med berg eller stora stenar och på så sätt underlätta 
slåtter, för att stabilisera branta vägslänter, eller för att förbättra 
trafiksäkerheten. På det viset kan massorna utnyttjas som en 
resurs samtidigt som massorna inte påverkar den totala miljöbe-
lastningen i området. Att använda vägdikesmassor för vägända-
mål i befintligt vägområde ingår i normalt driftarbete för vägen och 
är varken anmälnings- eller tillståndspliktigt enligt Förordningen 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, FMH, om kraven på 
massornas kvalitet uppfylls.

Genomförande
Med stöd från SBUF och Trafikverket har arbetet utförts av  
Svevia AB tillsammans med Letfab med målet att ta fram en kant-
skärningsskopa. Den framtagna kantskärningsskopan är byggd 
för hjullastare och för att sitta ihop med ett tiltfäste som gör det 
möjligt att följa vägbankens lutning. 

Skopan är i grunden en vanlig lastmaskinsskopa som modifierats  
och försetts med sidoförskjutning som möjliggör arbete vid sidan 
av maskinen. Fräsen och vibroplattan sitter monterade på en 
rundaxel för att kunna roteras och sidoförskutas för att följa 
vägsläntens lutning. Kantsvålen skärs av, fräses ned, förflyttas 
och fördelas i vägslänten. Efter fräsen följer en vibroplatta som 
stryker till materialet och komprimerar det. Man får då samma fina 
resultat som efter släntning med grävmaskin.

Bild 1. Tidig prototyp av kantsskärningsskopa med fräs och vibrator.



Resultat
I skriften 2007:101 beskrivs att  
provtagning inte behöver ske om 
ÅDT < 10 000 fordon/dygn för att 
säkerställa att massornas kvalitet 
uppfylls för att användas för väg
ändamål.

Alltså kan man nyttja metoden 
på de 92 procent av det statliga 
vägnätet som vägklass 3-5 utgör 
utan föregående provtagning med 
eventuellt efterföljande krav på 
deponikörning. Det finns även en 
betydande andel vägräcken på 
klass 1 och 2-vägar vilket gör andra 
kantskärningsmetoder lämpligare. 
Utöver detta är således i princip alla 
kommunala och privata vägar inklusive bidragsfinansierade  
vägföreningar aktuella för metoden.

Fördelar:
• Man kan utföra kantskärning med hög kapacitet cirka 6-7 km/h 

utan stopp för tömning av skopa etcetera. 
• Maskinen är enkel att manövrera, det vill säga flera maskin

förare kan nyttjas och full kapacitet kan snabbt uppnås.
• Hjullastaren som skopan är avsedd för är godkänd för att bära 

TMA och enheten kan därför arbeta självständigt på klass 3-5 
vägar.

• Man minskar behov av borttransporter av kantskärningsmaterial 
och dyra deponikostnader där utflackning av slänt är möjlig.

• Materialet delas isär och slätas ut vilket ger ett snyggare resultat 
jämfört med kantskärning med väghyvel eller vägkantshyvel.

• Hög kapacitet minskar tiden på väg och det är inget behov av 
fordonståg, på så sätt blir trafikstörningarna minimala.

• Kantskärningsskopan gör arbetet säkert då maskinutrustningen 
inte är skrymmande och inte längre än en normal skopa.

• Man minskar miljöpåverkan. I stället för upp till fyra fordon 
(lastbilar och TMA-bilar) när man kör bort material så kör man 
med en resurs mellan resurskrävande dikesrensningar som kan 
utföras mindre frekvent.

• Låg etableringskostnad då full transporthastighet kan hållas 
med hjälp av transportfäste.

Nackdelar:
• En nackdel kan vara att där det inte kantskurits på många år  

så kan det bli för mycket material att återvinna i slänten.
• Jorden från kantskärningen byggs på inom vägområdet.
• Skopan klarar inte stödkantsrenovering och att köra under 

räcken.

Slutsatser
Betydande besparingar för totalkostnad, positiva effekter för miljö 
och trafiksäkerhet. 

Metoden bedöms lämplig i huvudsak för alla vägar förutom några 
få procent högtrafikerade europavägar runt våra storstäder med 
förorenade massor och hög andel vägräcken.
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www.sbuf.se – projekt 13026. 
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Bild 2, Vinkeln på plåt, regleras inifrån hytten utifrån materialmängd.


