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Sammendrag
Lysaker-Sandvika tunnelen er en del av dobbeltsporutbyggingen gjennom Asker og Bærum. Tunneltraséen går 
igjennom et tettbebygd område og det stilles strenge krav til innlekkasje, kun 4 l/min/100 m tunnel er tillatt. 
Dette kan kun oppnås ved systematisk forinjeksjon, noe som innebærer at man på hele prosjektet vil komme 
opp i ca. 850.000 bormeter.

Sandvik Tamrock AS har utviklet et borstålkonsept hvor man kan benytte 54 mm hulldiameter for injeksjonsboring, 
dette stålet benyttes av samtlige entreprenører på Lysaker- Sandvika prosjektet. Tidligere har det vært vanlig å 
benytte 64 mm hulldiameter for denne type boring. 

Ved bruk av 54 mm hulldiameter kan man forvente en høyere borsynk og dermed en reduksjon i den totale 
bortiden. Samme borstålet kan brukes for både salveboring og injeksjonsboring, man trenger bare bytte 
borkrone. Da man borer med en mindre diameter medfører dette også mindre produksjon av borkaks, noe 
som gjør renseprosessen av tunnelvannet mindre omfattende. Teoretisk sett vil også pakkere som brukes under 
injeksjon sitte bedre i hullet .

Parameterene borsynk og matertrykk er forsøkt korrelert mot de geologiske parameterene Q og RQD. Man fant 
her ikke noen signifikant sammenheng. Heller ikke mellom borsynk og inngått injeksjonsmasse fant man noen 
korrelasjon.

Summary
The railway tunnel between Lysaker and Sandvika is a part of the dual railway through Asker and Bærum. The 
tunnel line travels past a built-up area and it therefor is strict regulation of allowed leak-in, only 4l/min/100 
m tunnel is allowed.This is only achieveable by systematic pre-gouting, which in turn will mean a total of ca. 
850.000 drill meters.

Sandvik Tamrock AS has developed a drill steel concept which allows useage of 54 mm holediameter for 
longhole drilling. This type of drill steel is used by all the contractors on the Lysaker–Sandvika project. In the 
past it has been common to use 64 mm holediameter for longhole drilling.
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When utilizing 54 mm holediameter one can expect a higher penetration rate leading to a reduction of the total 
drilling time. The same drill steel can be used both for drifter drilling and longhole drilling, one only need to 
change the drill bit. A smaller holediameter will also lead to a lesser production of cuttings, which makes the 
cleaning process of the tunnel water less comprehensive. 

One has tried to correlate penetration rate and feed pressure with the geological parameters Q and RQD, but one 
did not find a significant correlation here. This could also be claimed for the correlation between penetration 
rate and injected grouting.

1. Introduksjon
Forinjeksjon utføres ved at det bores en ”skjerm” med 20-–25 m lange injiseringshull utenfor profilet før tunnelen 
drives. Sandvik Tamrock AS har utviklet et borstålkonsept, Sandvik Extra, for denne type boring hvor man kan 
bruke 54 mm hulldiameter mot 64 mm som tidligere har vært vanlig. På Lysaker – Sandvika prosjektet skal 
det systematisk bores 850.000 bormeter injeksjonsskjerm i tillegg til 1.150.000 bormeter salve- og bolteboring. 
Sandvik Tamrock AS har inngått avtale med alle entreprenørene på dette prosjektet om test av boring med 54 mm 
hulldiameter. Entreprisen utføres av Skanska, NCC og Veidekke. Tunnelen drives fra tre tverrslag; Fossveien, 
Skallum og Engervannet i tillegg til en stuff fra Lysaker vest. NCC har entreprisen ved Fossveien, Skanska har 
entreprisen ved Engervannet og Veidekke har entreprisene ved Skallum og Lysaker vest.

For å kunne vurdere effekten en reduksjon av borhullsdiameter har på viktige parametere og forhold som borsynk, 
borkaksproblematikk, injisert volum, totaltid pr. skjerm og borehullsavvik er det også boret injeksjonsskjermer 
med 64 mm hulldiameter som sammenlikningsgrunnlag. Disse skjermene er boret ved anlegget til NCC i 
Fossveien med en AMV 21-SGBC-CC rigg med en hammer av typen Montabert HC90. 

Tunnelen drives på to stuffer, ettersom geologien var noenlunde lik på 
begge stuffene er tre skjermer boret på stuffen mot Skallum og tre skjermer 
på stuffen mot Engervannet. Først ble det boret en skjerm med 54 mm på 
hver stuff, deretter én skjerm med 64 mm og til slutt igjen en skjerm med 
54 mm. Dette ble gjort med tanke på å utjevne betydningen av geologiske 
faktorer.

En analyse av innsamlede data er basert på 4 hull fra hver skjerm. Det er 
valgt et hull i hengen, et hull i hvert vederlag og et hull i liggen (figur 1). 
Disse hullene er valgt ut for å best mulig representere geologiske variasjoner 
innen hver skjerm.

For de fire utvalgte hullene er det funnet en gjennomsnittlig borsynk som er 
plottet mot total inngått injeksjonsmasse per skjerm. Dette for å undersøke 
påstanden om at økt oppsprekking gir økt borsynk og dermed også økt 
inngått injeksjonsmasse.

Det foretas en geologisk kartlegging etter hver utsprengte salve, dette registreres ved blant annet Q-verdi. Man 
får da en Q-verdi for hver 5. meter. For å finne en korrelasjon mellom borsynk og geologiske parametere er det 
regnet ut gjennomsnittlig borsynk for samme 5. meters intervaller som man har Q-verdier for. Tilsvarende er gjort 
for borsynk og oppsprekkingsgrad uttrykt ved RQD, matertrykk og Q-verdi, tilslutt matertrykk og RQD. Q og 
RQD er valgt fordi man antar at disse parameterne er de som har størst betydning for fjellets boregenskaper. 

Figur 1. Utvalgte hull fra hver 

skjerm.
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2. Korrelasjon mellom gjennomsnittlig borsynk og totalt inngått
injeksjonsmasse
Tabell 1 viser en sammenfatning av skjermparametere som er registrert.

Tabell	1	Skjermdata.
Pelnr. Stuff Hulldiameter Antall hull Hullengde Bormeter Rundetid Bormeter/time Inngtt injeksjonsmasse Injeksjonstid Antall pakkere
11262 Skallum 54 mm 75 23 m 1725 16,5 t 104,5 25166 kg 19 t 76
11277 Skallum 64 mm 75 24 m 1725 21 t 82,1 17110 kg 18,5 t 78
11292 Skallum 54 mm 75 25 m 1725 17 t 101,5 29192 kg 27,5 t 79
11445 Engervannet 54 mm 75 26 m 1725 17,75 t 97,2 33703 kg 24 t 78
11461 Engervannet 64 mm 75 27 m 1725 26,16 t 65,9 9979 kg 17,5 t 75
11475 Engervannet 54 mm 75 28 m 1725 19,75 t 87,3 60459 kg 31,5 t -

Ifølge Blindheim (1979) kan økt oppsprekking medføre en høyere borsynk. Høy oppsprekningsgrad vil også 
medføre at man kan pumpe inn mer injeksjonsmasse. En naturlig slutning vil ut fra dette være at høy borsynk 
medfører høyt forbruk av injeksjonsmasse. 

Figur 2. Plott som viser forholdet mellom inngått injeksjonsmasse og gjennomsnittlig borsynk.

En høy oppsprekkingsgrad kan også medføre hyppigere fastboringer.En automatisk fastboringsmekanisme vil 
da tre inn og rotasjonstrykk, slagverktstykk og matertrykk vil reduseres med påfølgende redusert borsynk. Det 
vil da ikke være noen god korrelasjon mellom høy borsynk og økt inngått injeksjonsmasse.

Staavi & Sæverås (1999) forsøkte i sin hovedoppgave å finne en korrelasjon mellom borsynk og medgått 
injeksjonsmasse ved Baneheitunnelen og Storhaugtunnelen. Heller ikke her ble det funnet noen sammenheng. 
Den geologiske kartleggingen som ble utført ved Baneheitunnelen viste relativt mye leirinnhold og kan være en 
årsak til spredningen i masseforbruket. En høy borsynk vitner om mye slepper. Når sleppene er fylt med leire 
er det likevel ikke sikkert masseforbruket trenger å bli høyt ettersom leire ofte tetter sprekkene og stenger for 
injeksjonsmasse.
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3. Korrelasjon mellom borsynk/materstrykk og ingeniørgeologiske parametere
Ettersom slepper og sprekker i fjellet kan registreres som soner med forhøyet borsynk, er det naturlig å anta 
at det er en sammenheng mellom Q-verdi og borsynk og også oppsprekkingsgraden til bergarten, målt i RQD-
verdi. Når en treffer på slepper under boring vil en automatisk fastboringsmekanisme stanse boringen og trekke 
boret litt tilbake før den fortsetter (Staavi & Sæverås, 1999). Dette kan utgjøre mye tid ved boring av lange 
injeksjonshull.

Under laboratorietesting fant man en borsynkindeks på 58 for leirskiferen og 59 for knollekalken, dvs. middels/
høy borsynk. Tunneldriverene karakteriserer fjellet generelt som ”godt å bore i”, dvs. at boret går greit inn uten 
alt for mye trøbbel med fastboring. Det er verdt å merke seg at borsynk også er avhengig av operatøren, det 
samme gjelder for Q-verdier – de avhenger av øyet som ser.

Det ser ut til å være en sterkere korrelasjon mellom borsynk og Q-verdi for 64 mm enn for 54 mm (figur 3). 
Dette skyldes sannsynligvis tilfeldigheter, man har for få skjermer til å kunne trekke noen konklusjon i forhold 
til at korrelasjonen mellom 64 mm og borsynk skal være høyere enn for 54 mm og borsynk. 

Figur 3. Viser forholdet mellom borsynk og Q-verdi.

Tett oppsprekking medfører i følge Blindheim (1979) høyere borsynk. En tett oppsprekning synes å kunne gi 
opp til 25 % høyere borsynk, en kombinert oppsprekning og forvitring en enda høyere økning. Denne økning i 
netto borsynk er avhengig av at det ikke oppstår problemer med fastboring på grunn av sprekkene. Geometriske 
forhold som retning av sprekkene er det vanskelig å få med på en egnet måte i et klassifikasjonssystem. I og 
med at ugunstigste sprekkesett benyttes i Q-systemet, er noe av denne svakheten oppveid. Ut fra figur 4 synes 
det ikke å være noen sammenheng mellom borsynk og RQD. Det er imidlertid ingen store variasjoner i de målte 
RQD verdiene for de aktuelle tunnelstrekningen, verdiene varierer mellom 65 og 85 på 92 målinger for borsynk. 
Det er mulig at man kunne funnet en korrelasjon her dersom man hadde hatt et større spekter av RQD verdier. 
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Figur 4. Viser forholdet mellom borsynk og RQD-verdi.

Man vet at matertrykket er avhengig av motstanden i fjellet, dersom man har bløte bergarter vil matertrykket 
avta, mens i hardere bergarter vil matertrykket være noe høyere (Melhuus 2008). I slepper eller knusningssoner 
ser man ofte at matertrykket faller da motstanden i slike soner er liten. Det vil derfor være rimelig å anta at 
matertrykket har en korrelasjon både med Q og RQD. Fra figur 5 og 6 ser man imidlertid ingen sammenheng 
mellom matertrykk og de geologiske parameterne Q og RQD. 

Figur 5 Forholdet mellom matertrykk og Q-verdi.
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Figur 6 Forholdet mellom matertrykk og RQD-verdi.

4. Sammenlikning av 54 mm og 64 mm
Etter å ha tilbrakt tid ute i felt sammen med tunneldriverene under boring av injeksjonshull er inntrykket at de er 
meget fornøyde med Sandvik Extra som borstål konseptet. Nedenfor nevnes kommentarer som ble gitt:

• Høyere borsynk.
• Sparer tid, ettersom man slipper å skifte borstreng

og nakke mellom salveboring og injeksjonsboring.
• Mindre borkaks.
• Pakkere sitter bedre i hullet.

4.1		Borsynk	og	bortider

Ved alle typer anlegg er økonomi et viktig aspekt. Regelen om at tid er penger gjelder i stor grad i anleggsbransjen. 
I en tunnel hvor det skal bores ca 850.000 bormeter med injeksjonsboring er riktig valg av borstål viktig. Sandvik 
Tamrock AS mener at ved bruk av 54 mm kroner til injeksjonsboring i forhold til 64 mm som har vært vanlig 
tidligere, kan man spare inn uker grunnet høyere borsynk. 

Boring med 54 mm krone er forventet å ha en høyere borsynk enn borekroner med en større diameter. Tidligere 
studier gjort ved institutt for bygg- og anleggsteknikk ved NTNU viser at borsynken øker med avtakende 
borekronediameter. Tabell 5 viser gjennomsnittlig hulltid per bom på de ulike skjermene. Bortiden for et hull er 
tiden fra man starter å bore til man har fått ut strengene og er klar til å starte på neste hull, underveis i boringen 
risikerer man ofte at det blir et opphold av ulike grunner og hulltiden vil dermed forlenges:

• Man har problemer med å få ut borstrengen på den andre bommen,
eventuelt mistet borstrengen og må hente denne ut igjen.

• En bom er ferdigboret og man prioriterer å trekke ut denne strengen
før man setter i ny streng på andre bommen.

• Heft med maskinen, slik at man må ut å reparere.
• Fastboring.
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Man kan se fra tabell 1 at tiden det tar å bore et hull med en diameter på 64 mm er høyere enn for hull på 54 mm. 
Unntaket er for bom 3 på pel 11445, og for bom 1 på pel 11475, dette kan skyldes ovennevnte grunner. Ved å 
fjerne hulltider som er under 15 minutter og over 40 minutter, får man gjennomsnittlig hulltid som vist i tabell 2. 
Ved hulltider som ligger innenfor dette intervallet kan karakteriseres som optimale hulltider, hvor det ikke er 
inkludert noen forstyrrende faktorer som nevnt over. Dette vil selvsagt ikke være reelt, da man alltid vil støte på 
noen problemer underveis, men det gir et bedre bilde av selve boringen.

Rundetiden, den tiden det tar å bore en hel skjerm, øker betraktelig for 64 mm i forhold til 54 mm. Det skal 
drives 5,5 km med tunnel + 720 meter tverrslag, dersom man regner med at det bores injeksjonsskjerm hver 15. 
meter skal det bores 415 injeksjonsskjermer på prosjektet. Gjennomsnittlig rundetid for 64 mm er 23,5 timer og 
for 54 mm 17,75 timer. Bruk av 64 mm hulldiameter vil gi en total tid på 23,5 t * 415 = 9752,5 timer, mot 17,75 
t *415 = 7366,3 timer for 54 mm. Det vil si at man grovt regnet sparer nesten totalt 2386 timer ved å bore med 
54 mm. Ettersom det kun er boret to skjermer med 64 mm, vil denne gjennomsnittlige rundetiden kunne være 
noe usikker.

Tabell	2.	Hulltider	ved	ulik	hulldiameter.

mm Pel Bom1, snitt
Bom3, 
snitt Rundetid [t]

54 11262 00:22:54 00:22:28 16,5

64 11277 00:28:47 00:28:59 21

54 11292 00:20:58 00:24:15 17

54 11445 00:22:31 00:28:54 17,75

64 11461 00:25:20 00:28:22 26,6

54 11475 00:29:49 00:21:14 19.75

Tabell	3.	Hulltider.

mm Pel Bom1 Bom3

54 11262 00:20:48 00:21:14

64 11277 00:26:55 00:28:30

54 11292 00:20:58 00:22:13

54 11445 00:22:31 00:22:38

64 11461 00:26:18 00:27:00

54 11475 00:22:28 00:21:14

Injeksjonsboring består ikke bare av selve boringen, for å bore et hull på 23 meter må man skjøte på borstrenger 
etter hvert som man borer. Og etter man er ferdig å bore et hull må disse strengene trekkes ut igjen, en av gangen. 
En syklus for et hull består av:

• Bore inn første stangen, ved bruk av 54 mm er dette vanlig drifterstang på 5 meter.
• Slå løs nakken fra drifterstanga og trekke tilbake.
• Sette inn ny stang på ca 3 meter.
• Bore denne inn å gjenta til man har oppnådd ønsket lengde på hullet.
• Trekke ut strenger.

Borriggen er utstyrt med klyper som hjelper til ved stangskifte, men man må per i dag ha en egen mann som står 
og løfter stengene inn og ut av klypene.
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Ved fire av skjermene ble det av undertegnede målt manuelt borsynk, tid per stangbytte, og tid for uttrekk 
per stang (tabell 3). Borsynken for 64 mm borkroner er mellom 12 og 30% lavere enn for 54 mm borkroner. 
Sandvik Tamrock AS anslo i sine beregninger at man med 54 mm ville oppnå en borsynk som lå ca. 25% over 
boring med 64 mm (Skovly, 2008). Også stangbytte og stanguttrekk tar lenger tid for 64 mm, dette skyldes 
sannsynligvis hullavvik og at det dermed blir vanskeligere å slå løs stengene når de står i spenn. Ettersom det 
ikke var tilgjengelig noen passende drifterstang for 64 mm ble det her brukt to skjøtestenger som første stang, 
man fikk da en første stang på 6 meter. Dette medfører at man ikke får satt an bommen skikkelig mot fjellet og 
kan resultere i store hullavvik. 

Tabell	4	Målte	tider.

mm Pel Gj.sn. borsynk
Gj.sn. 
stangbytte Gj.sn. Uttrekk

54 11292 2,14 24 37,39

64 11277 1,72 35 45,74

64 11461 1,50 30 42,77

54 11262 1,96 29 37,23

4.2		Miljø

Boring med 54 mm krone vil også gi mindre borkaks. Dette er en viktig faktor ved driving i tettbygde strøk da 
det er strenge krav til påvirkning av ytre miljø. Tunnelvannet må gjennom en renseprosess etter bruk, en prosess 
som blir mindre omfattende med mindre borkaks. Man vil også spare inn injeksjonsmasse som kun går med til 
å fylle opp borehullet. Tabell 5 viser en sammenlikning av utboret volum med bruk av 54 mm hulldiameter i 
forhold til 64 mm. Dersom man tar utgangspunkt i estimatet om at det skal bores 850.000 m injeksjonsboring ser 
man at bruk av 54 mm hulldiameter gir ca. 785 m3 mindre utboret masse enn bruk av 64 mm hulldiameter. En 
injeksjonsskjerm boret med 64 mm vil også trenge ca 1,5 m3 mer injeksjonsmasse en skjerm boret med 54 mm 
bare for å fylle opp hullene.

Tabell	5.	Forskjell	i	volum,	54	mm	versus	64	mm.

Diameter Volum/hull Volum/skjerm Volum/tunnel
54 mm 0,053 3,949 1945,701
64 mm 0,074 5,546 2733,056

4.3		Sikkerhet

Pakkere til 54 mm hull har samme lengde som pakkere til 64 mm hull, man får dermed en større friksjonsflate 
i forhold til trykkflaten. Dette vil være en stor fordel i forhold til sikkerhet, i og med at sannsynligheten for 
at pakkeren kommer ut vil minskes. Maksimalt injeksjonstrykk i Lysaker-Sandvika er satt til 80 bar. Det ble 
kommentert at en margin på 10 bar i forhold til anbefalt maksimalt injeksjonstrykk på 90–100 bar er for lite. Det 
skal svært lite til før trykket plutselig stiger over den anbefalte grensen. 

Det er i denne oppgaven ikke registret noen fullstendig oversikt over pakkere som kommer under pumping. Det 
registreres imidlertid hvor mange pakkere som brukes på hver skjerm under injeksjon. På samtlige skjermer 
som er med i denne analysen er det boret 75 hull, og man ser fra tabell 1 at det gjerne brukes flere pakkere 
enn 75 per skjerm, men det er vanskelig å si om dette er fordi pakkeren har kommet ut eller fordi det kommer 
injeksjonsmasse ut og man må sette inn flere pakkere i samme hull for å få det tett. Resultatene gir ingen 
indikasjon på at man bruker flere pakkere i 64 mm hull, og det bør utføres flere undersøkelser dersom man skal 
komme til noen entydig konklusjon her. 

© 2009, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen)



4.4		Hullavvik	og	energitap

Når en benytter lange og slanke stenger kombinert med en relativt stor kronediameter vil en få stor utbøyning 
i stanga og energi går tapt i svingningene i borstanga (NTNU). Ved bruk av 64 mm borkrone og T38 stenger 
får man en differanse på 26 mm mellom kronediameter og stangdiameter, mot 19 mm for 54 mm borkrone og 
T35 stenger. Energitap vil derfor sannsynligvis være et mindre problem ved bruk av 54 mm kroner ettersom 
differansen mellom stang og krone er mindre. En mindre differanse mellom krone og stang kan imidlertid føre 
til problem med at man får stor hastighet på borkaksen, tendens til turbulens og problem med passeringen av 
hylsene. Det var ikke noe problem under boring med 54 mm. Dersom kronediameteren er stor i forhold til 
stangdiameteren vil en få lav hastighet på borkaksen, stor vektsøyle av kaks mellom borstang og borehullsvegg 
og for liten spylekapasitet. Problemer med fjerning av kaks er ensbetydende med redusert borsynk (NTNU). Det 
ble kommentert at under boring med 64 mm var det vanskeligere å få ut borkaksen, man hadde ikke tilstrekkelig 
spyling til å få ut den ekstra mengden kaks som ble produsert. 

Borehullsavvik er også avhengig av differansen mellom borekrone og borstang, - liten differanse gir lite 
borehullsavvik (NTNU). Det antas derfor at boring med 54 mm vil gi mindre borehullsavvik enn boring med 
64 mm. Under boring med 64 mm ble det brukt to skjøtestenger som første stang, noe som medfører at man 
ikke får et skikkelig ansett mot fjellet. En følge av dette er større risiko for hullavvik, noe som gjenspeilet seg 
i borstålforbruket. Store hullavvik fører til stor slitasje på borstålet og man hadde under boring med 64 mm et 
unormalt stort antall knekte stenger. Sandvik gjorde et estimat for hvor mye borstål som ville trenges til boring 
av 4 skjermer med 64 mm hulldiameter, men det viste seg at dette borstålet bare rakk til to skjermer. 

T38 stengene knakk midt på stanga før gjengene var utslitt, mens på T35 stengene ble gjengene utslitt først. 
På T35 stengene er det mindre stål å slite på i gjengene enn på T38 stengene, T38 stengene burde derfor ha en 
lenger levetid enn T35 stengene. Ved bruk av T35 stenger vil også nakkeforbruket bli høyere ettersom også 
nakken har mindre stål å slite i gjengene. 

5. Konklusjon
Det er utført en analyse av til sammen 24 hull fordelt på 6 skjermer, hvorav to skjermer er boret med 64 mm 
hulldiameter og fire skjermer er boret med 54 mm hulldiameter. 

Ut i fra en teori om at økt oppsprekning kan gi en høyere borsynk samt at det vil medføre inngang av mer 
injeksjonsmasse, har man forsøkt å finne en sammenheng mellom gjennomsnittlig borsynk og inngått 
injeksjonsmasse per skjerm. Det viste seg av det var vanskelig å påvise noen korrelasjon her. Heller ikke Staavi 
& Sæverås (1999) fant noen sammenheng her. Det er derfor nærliggende å tro at korrelasjonen mellom disse 
parameterne i beste fall er liten. 

Det ble også utført undersøkelser for å påvise en eventuell sammenheng mellom borsynk og geologiske 
parametere utrykt ved Q og RQD. Også her var det vanskelig å påvise noen klar sammenheng. Matertrykket 
ble på samme måte plottet mot Q og RQD uten å finne noen korrelasjon. Man vet imidlertid at borsynken er 
avhengig av bergartens egenskaper, harde bergarter gir lavere borsynk mens mykere bergarter gir en høyere 
borsynk. Bergartens hardhet tas det ikke hensyn til ved utregning av Q. Matertrykket vil også være avhengig av 
bergartens hardhet, myke bergarten gir et lavt matertrykk mens harde bergarter gir et høyere matertrykk.

Ved boring av injeksjonsskjerm med 54 mm ble det registrert en borsynk som lå mellom 12 og 30% over 
boring med 64 mm. Mengden borkaks er reduseret dersom man reduserer hulldiameteren, en viktig faktor ved 
tunneldriving i tettbebygd strøk hvor tunnelvannet må igjennom en omfattende renseprosess før det kan slippes 
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ut. Pakkere som brukes ved injeksjon vil også teoretisk sett sitte bedre i hullet ettersom man får et mindre 
forhold mellom trykkflate og friksjonslenge ved bruk av pakkere til hull med en diameter på 54 mm. Hullavvik 
antas å være større for 64 mm ettersom man har et større avvik mellom kronediameter og stangdiameter enn for 
54 mm. 
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