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BERGSCHAKTEN VID SÖDRA LÄNKEN, ETAPP SL 23, NYNÄSVÄGEN 

Kjell-Arne Fredin, K A Fredin Bergkonsult 

Inledning 

Entreprenaden omfattade sträckan mellan Söderstadion i norr och 300 m söder om 
Sofielundsvägen i söder. Figur 1 visar den ungefärliga sträckan. Beställare var 
Vägverket och totalentreprenaden utfördes av Skanska med dotterbolaget 
Schakt & Sprängning som bergentreprenör. 

Etapp SL 23 bestod i stora drag av bergsprängning för: 

1. Sänkning av Nynäsvägen mellan 5 och 8 m. 
2. Broar och trafikplatser. 
3. Ramper och betongtunnlar ner till befintliga bergtunnlar, 

med en högsta pallhöjd på 18 m. 
4. Stödmurar samt gravar för alla slags ledningar. 
5. Borrning för all injektering och bergförstärkning . 

. Den totala bergvolymen var 130 000 m3 samt 26000 borrmeter för ridå-, botten- och 
kontaktinjektering samt 1000 st. bergbult. 

Figur 1 visar arbetsområdet från söder mot norr. 
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Trafik och bebyggelse 

Arbetet var komplicerat då Nynäsvägens sträckning går rakt igenom arbetsområdet och 
som trafikeras av 90 000 fordon per dygn, (Figur 2). 

Figur 2. En intensiv trafik rådde i omedelbar närhet till arbetsområdet. 

Figur 3. Många hyresfastigheter låg mycket nära schaktområdet. 

Även bebyggelse bestående av hyreshus, Globen med sitt hotell samt företagsbyggnader 
har påverkat arbetet. Under arbetsområdet finns det även ledningar och tunnlar. 
(Figur 3). 
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Föredragets innehåll 

Jag tänker inte tala om hur vi praktiskt har borrat och sprängt, för det vet ju alla, att man 
borrar ett hål sätter i en tändare i ett sprängämne fyller på lite grus, lägger på någon 
form av täckning och trycker av. 
Nej, jag tänkte berätta hur vi planerat, utfört och kontrollerat bergsprängningsarbetet. 

När jag säger vi då menar jag undertecknad som arbetat på konsultbasis åt Schakt & 
Sprängning med ansvar för arbetsberedningar, produktionsledning och ekonomi, men 
även som ansvarig arbetsledare gentemot myndighet. Till min hjälp att utföra 
bergsprängningsarbetet, har jag haft ett antal mycket duktiga bergarbetare från Schakt & 
Sprängning, som utfört borrning och sprängning på ett mycket förtjänstfullt sätt. 

En viktig del i arbetet har varit det fma samarbetet med alla personer i Vägverkets 
byggledning och då främst med Göran Mellström, som hade bergschakten som ett av 
sina ansvarsområden, och som varit min närmaste kontaktman. 

Anbudsstadiet 

I anbudsstadiet när arbetet kostnadsberäknas, går man igenom ritningar, läser 
beskrivningar och handlingar och försöker göra en så noggrann planering som möjligt, 
hur man tänker sig att bedriva arbetet. 
Vissa saker får man helt klart för sig, t.ex. att arbetet måste ske i etapper p.g.a. 
trafikomläggningar. 
Den största bergmängden fanns i spontgropar och måste utföras i flera pallar (Figur 4). 
Stor hänsyn måste tas till satta vibrationsvärden på befmtliga byggnader, konstruktioner 
och känslig utrustning. 

Figur 4. Bergschakten vid ramp 712. 

31 



© 2004, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 2004

Som grund för vibrationsvärden etc. ligger en riskanalys som utförts av Vägverket. En 
högt värderad risk var sprängning intill en befintlig gasledning för stadsgas som 
försörjer stora delar av södra förorterna. 
Bergschakten måste också anpassas till blivande konstruktioner med iakttagande av 
underborrning och skadezoner. 
Det finns ingen möjlighet att i detta skede förutsätta alla detaljer, utan först då berget är 
framschaktat och avtäckt. 
En sak är helt säker - det rörde sig om en mycket försiktig och skonsam sprängning. 

Genomförande 

Tillstånd 
Väl på plats måste tillstånd för sprängning och förvaring av sprängmedel sökas. Här i 
Stockholm har polisen en egen tillståndsektion för detta och i det här fallet låg det på 
Björn Erikssons bord. 
Vid ett möte på arbetsplatsen gick vi igenom ansökningshandlingarna som förutom 
godkännande av personer som ansvarar för sprängning och förvaring, även omfattade 
genomgång av den preliminära borr-, ladd-, och sprängplanen. 

Vid detta tillfälle var viktiga punkter: 
fasta skjuttider, borrhålsdiameter, typ av sprängmedel, täckning och en mycket viktig 
del var utplacering av poster och sambandskontroll med dessa innan klartecken för 
sprängning kunde ske. 

I början fick vi hjälp av trafikpolisen vid avstängning av Nynäsvägen, men senare sattes 
det upp trafik.signaler som gjorde att vi kunde stänga av trafiken själva. Trafikcentralen 
skulle dock ha besked hur gällande skjuttider skulle utnyttjades varje dag. Ibland kunde 
det behövdes ett tiotal poster för bevakning. Svårast att hålla sambandet med posterna 
var när vi stängde av i bergtunnlarna där varken com-radio eller mobiltelefonerna 
fungerade. 

Byggstart 
Som jag sa i början hade ju en viss planering skett i anbudsstadiet, hur vi hade tänkt 
starta och driva arbetet, men väl på plats kunde man konstatera att teori är en sak och 
verkligheten en annan. Hur som helst av olika anledningar kunde vi inte starta där det 
var tänkt från början och färdigplanerat. Bergarbetet måste dock igång, ty det är en 
pressad tidplan. Men det är inte att bara att sätta igång, man måste ha handlingar klara, 
som visar hur man har tänkt att utföra arbetet och dessa måste fram omgående. 

Lösningen 
Detta löstes på så sätt att Göran Mellström och jag träffades. 
Tillsammans gjorde vi en bedömning av bergschaktningsarbetena, och ställde oss 
frågan, vad är det som kan kräva en noggrannare planering, utöver vad som gäller vid 
försiktig och skonsam sprängning. 
Det gällde att identifiera kvalitetskritiska arbeten och göra riskbedömningar m.m. 
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Vi kom fram till att följande punkter skulle beaktas: 

• Slutkonturer. 
• Pallhöjder. 
• Underborrning. viktig att erhålla en bra botten att grundlägga på. 
• Skadezoner och förstärkning. 
• Arbeten mot eller intill spont. 
• Arbeten mot eller intill ledningar och konstruktioner. 
• Arbeten mot färdigsprängd bergtunnel. 
• Mot intilliggande befintliga körbanor. 
• Nygjutna konstruktioner m.m. 

Utförande 
Vi kom överens, att med detta som grund skulle jag upprätta en generell 
arbetsberedning som avsåg försiktig och skonsam sprängning och som skulle gälla fram 
till c:a 4 till 5 m från de risk- eller kvalitetskritiska områdena. 
Efter granskning och godkännande av byggledningen kunde arbetena startas. 
När sprängningsarbetet närmade sig ett område som vi bedömt som kvalitetskritiskt 
gjordes en bedömning av omständigheterna och en arbetsberedning för genomförande 
lämnades in för godkännande. 

Detta att ha klara riktlinjer att arbeta efter är en stor fördel, man vet vad som krävs och 
kan ligga före i sin planering. Det gjorde att arbetet kunde flyta på ett rationellt sätt. 
De här kan tyckas jobbigt med dessa kvalitetskritiska arbeten och arbetsberedningar, 
men det är det inte, det får en att tänka till och kolla lite extra. 
Behövs förförstärkning, kontrollera att sponten är ordentligt förankrad, det finns många 
iakttagelser som är mycket viktiga inte minst för kommande arbeten som formsättning 
och betongarbeten. 

En arbetsberedning behöver inte vara en roman, utan man anger hur arbetet är tänkt att 
utföras, kompletterad med enkel skiss. I bilaga 1 och 2 redovisas exempel på 
arbetsberedningar inklusive skisser. 

Som information kan nämnas att arbetsberedningarna fick formellt godkännande på 
bergmötena, men vid ett flertal tillfällen erhölls förhandsbesked, att det var klart att 
starta arbetet. Detta för att undvika fördröjningar. 
Vi har arbetat efter ett trettiotal arbetsberedningar på den här arbetsplatsen. 

Bergmöten 

Bergmöten hölls för det mesta c:a 2 gånger i månaden, när det var full drift. 
närvarande på dessa möte var förutom jag själv och byggledningen, 
Skanskas produktionschef Hans Eriksson samt markansvarige 
Lars-Göran Berg och Vägverkets teknikansvariga personer. 

Bergmötena har varit en mycket viktig del i arbetet då vi dels stämde av våra egna 
arbeten, men också kunde få snabba besked om förstärkningsarbeten såsom bultning 
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och sprutning samt andra för arbetet tekniska lösningar m.m. Även en viss samordning 
och planering mellan de olika projekten löstes på dessa möten. 
Vi har haft 27 protokollförda möten. 

Kontroll och kvalitetsuppföljning 

I samband med den första arbetsberedningen bestämdes vad kontrollplanerna skulle 
innehålla och vad som var viktigt att kontrollera. 
Det finns ju ingen anledning att kolla och dokumentera mer än grundvärdena i 
sprängjournalen fört.ex. en öppen vägsprängning. Vid andra fall t.ex. vid 
"specialarbetsberedningarna" kan det vara av största betydelse att kontrollera både 
håldjup, försättning, hålavstånd, laddning samt i vissa fall hålavvikelse och få detta 
dokumenterat. 
I vårt fall bestämdes det att i samband med godkännande av arbetsberedningen skulle 
anges, hur kontrollen utöver sprängjoumalens grundvärden skulle ske. 

Dessa kontrollpunkter finns införda i den utökade sprängjoumalen och denna handling, 
tillsammans med salvorna som finns inritade på en planritning, täcker in allt som 
behöver dokumenteras enligt B6:s kontrollplan. Dessa arkiveras på arbetsplatsen med 
kopia som redovisas till byggledningen var fjortonde dag. 
I arbetsplatsens dagbok redovisas dagens salvor med tidpunkt och vibrationsvärden. 

Detta har medfört att inga övriga checklistor behövs utan sprängjournalen 
uppfyller kontrollplanens krav på dokumentation. Exempel på sprängjoumaler redovisas 
i bilaga 3. I bilaga 4 visas de aktuella salvorna inlagda på en planritning. 

Vi har idag skjutit 960 salvor och alla finns dokumenterade i sprängjoumalen och dess 
läge finns redovisade på planritningar och är en del av dokumentation vid projektets 
slutbesiktning vad gäller bergschakt. 

Lite slutdata 

Vi har hållit på i drygt 3 år med arbetet och det ger ingen större dagskapacitet när den 
totala volymen är 130 000 m3. Några förbruknings- och timuppgifter redovisas i tabell 
1. 

Tabell 1. Förbrukning av spräng och tändmedel samt timtider för personal och 
borraggregat. 

Tändare 18000 st Fördröjare 8500m 
Dynoline 20000 m Dynamex 34000 kg 
Emulite 24000 kg Cord 17000 m 
Borraggregat inkl. borrning för 11 000 tim 
injektering och bult 
Hjälpare till skjutarbas 2 000 tim Skjutare 4 500 tim 
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Projektet avser ju inte bara bergschakt utan när den är klar, är det mycket arbete av annat 
slag som måste göras klart innan ett nytt bergschaktningsområde tagits fram. 
Under tiden som dessa arbeten utfördes har bergschakten i stort legat still, men i nästa 
stund när nya bergytor kommit fram har kapaciteten ökats med flera hundra procent. 
Ibland har det räckt med ett borraggregat och en skjutare men vi har haft upp till 7 
borraggregat igång och skjutit på 3 ställen samtidigt. Då kunde det vara mycket stressigt 
att hålla i samordningen med alla poster, innan man gav klartecken till skjutning. Det 
gällde också att inte stoppa upp trafiken längre än nödvändigt då det köade på sig 
mycket snabbt. 
10 min stopp gav bilköer långt in på södermalm. 

Jag måste erkänna att det kändes mycket skönt att avsluta orden 
i com-radion med: 

SALVORNA HAR GÅTT BRA. VI SLÄPPER PÅ TRAFIKEN. 
OCH SEDAN HÖRA EN HÄRLIG KLARSIGNAL. 

35 



© 2004, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 2004

Schakt & Sprängning 
Ansvarig arbetsledare 
Kjell-Arne Fredin 

SÖDRA LÄNKEN, ETAPP SL 23 

2002-11-18 

Ramptunnel 711 - 713, pall 2 ( från nivå+ 27.00 till tunnelbotten) 

Salvindelning för de 6 första salvorna som skiuts in i befintlig bergtunnel 
Se ritning bilaga 1 

ARBETSBEREDNING 

a) försättning salva 1 - 5 = 1,3 m 
b) hålavstånd - " - = 1,5 m 
c) håldjup - " - = 7,5 - 8,5 m 
d) bålavstånd salva 5 -6 = 80 cm 
t) försättning " = 80 cm 

anm. innan hålen i slutkonturen laddas renblåses hålen och kontroll av 
rakheten kollas med ficklampa. 

1. Särskild bevakning i tunneln. 
2. Skjuttider, egenkontroll och kontrollplaner enligt tidigare godkända 

arbetsberedningar. 
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Schakt & Sprängning 
Ansvarig arbetsledare 
Kjell-Arne Fredin 

SÖDRA LÄNKEN ETAPP SL 23 

2002-12-04 

BERG MOT MITTSP ÅNT SEKTION c:a 1/070 - 1/085 

ARBETSBEREDNING 

Orsak: 
Slutkonturen för ramp 711 ligger nära befintlig spånt så borrning och 
sprängning måste ske dikt intill befintlig kantbalk. 

Nedanstående hänvisar till bifogad tvärsektion 1/070. 

1. Förbultning är utrörd. 
2. Tätsöm c/c 30 cm borras närmast kantbalken. 
3. Framför denna på ett avstånd av 60 cm borras hjälparhål c/c 60 cm. 
4. Ett salvhål med försättning 1,0 m och hålavstånd 1,2 m borras. 
5. Pkt 1-3 skjuts som en separat salva efter det att övriga salvhål sprängts. 

I övrigt gäller egenkontroll och kontrollplaner enligt tidigare godkända 
arbetsberedningar. 
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pran91ourna 11/25 2002 - 11/28 2002 154 I Salva 724 - 733 BILAGA3 
s 
Sprängjoumal förd av Sprängentreprenör Sprängarbas ISprängplatsadress 
Kjell-Arne Fredin Schakt och Sprängning Stefan Wickström !Södra Länken, etapp SL 23 
Borrhålsdiameter Sprängkapseltyp och sort Typ av täckning och förkortning för resp. typ 
45-51 Nonel Bildäcksmattor (Bd 
Förladdningsmaterial Salvorna är l I ! 

.! ,, 
' Grus Hel~ckta v I w ' w 

Datum ~ - !)21126 0211 27 021127 0211 27 021127 02;tt;ut 021128 021128 021128 
Klockslag ;tf:00:, 14:00 10:00 10:00 14:00 14:00 ·10:00· 10:00 14:15 14:15 
Salva nr '?2~, ··725 /I 726 I 'I-- 727 1 ~ 728 I p 729 I 7301 f 731 J ~ 732 / :> 733 l'I 
Antal hål 17 50 35 18 30 50 46 21 32 14 
Antal hål/intervall 2(9) 3(18) 4(10) 2(11) 2(15) 5(12) 3(18) 2(11) 2(16) 3(5) 
Min/max försättning (m) 1,3 1,3 1,3 1,1 1,1 1,3 0,6-1,0 1,1 1,1 0,{5-1,0 
Min/max hålavstånd (m) 1,5 . 1,7 1,5 1,2 1,2 1,5 0,6-1,2 1,2 1,2 0,p-~,2 
Min/max håldjup (m) 7,0-8,0 7,0-8,0 1,5-4,5 1,5-1 ,8 1,2-1 ,8 1,5-4,5 7,0-8,Q 1,3-1,9 1,5-1,9 1,p-a,o 
Största laddning/hål (kg) 8 8,8 4 1,4 1,4 4 3,6 1,5 1,5 \3 ,6 
Största laddning/int (kg) 16 26,4 16 2,8 2,8 20 10,8 ' 3,0 3,0 10;8 
Samverkande laddning (kg) 8 13,2 8 1,4 1,4 12 7,2 1,5 1,5 7;2 
Total laddning i salva (kg) 130 450 100 18 30 150 110 22 30 ~4 
Salvans volym tfmAJ 280 900 200 30 50 300 290 40 50 135 
Sprängämnen/ tfm"3 0,46 0,50 0,50 0,60 0,60 0,50 0,37 0,55 0,6 o,4 
Antal skut eller sten 

Täckningsenheter 14 Bd 16 Bd 16 Bd 10 Bd 10 Bd 20 Bd 14 Bd 10 Bd 10 Bd 1,4, Bd 
Underborrning 0,3 0,3 0,4 0,6 0,6 0,4 0,3 0,6 0,6 d,3 
Avtäckning berg 01< Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Qk 
lnjektering Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok dk 
Koll spont Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Qk 
Täckning Hel Hel Hel Hel Hel Hel Hel Hel Hel Hel 
Kontroll av hål i Mätt 6 st Mätt6st 
slutkontur : djup och rakhet Ok! Ök! 
Kontroll av Mätt4 st Mätt 6 st Mätt 4 st Mätt 6 st 
håldjup i salva Okl Ok! Ok! Ok! 

Anmärkning 

MP7 Vibrationer 
Trappgaveln 7 (mm/s) 

4,9 7,3 9,5 9,2 

Burspråksv. 5 Avstånd 24 20 17 16 
Max. 53mm/s-1 Om ( meter) 
MP9 Vibrationer 1,55 1,55 1,15 1,25 
Oljemålningen 8 (mm/s) 
Pastellvägen 12 Avstånd 
Max.35mmls-1 Om ( meter) 
MP10 374:1 Vibrationer 4;2 5,65 3,95 3,1 
Oljemålningen 9 ( mm/s) 
Pastellvägen 16 Avstånd 
Max. 53mm/s-1 Om ( meter) 
MP12 Vibrationer 
Trappgaveln 9 I mm/sl 

5,8 4,7 5,0 3,2 

Burspråksv. 1,3 Avstånd 15 20 25 28 
Max.53mm/s-1 Om (meter) 
MP28 Vibrationer 1,0 1,7 3,2 1,65 1,1 
Grishuvudet 2 ( mm/s) 
Kakelspecialisten Avstånd 
Max.53mm/s-1 Om ( meter) 
MP41 399:4 Vibrationer 1.7 
VA-Tunneln ( mm/s) 

2,6 3,5 2,7 2,1 1,6 

Max. 18mm/s Avstånd 
Alla avstånd { meter) 
MP441011,1 Vibrationer 72 39 1,0 58 28 
Ramptunnel ( mm/s) 
Sektion 0/950 Avstånd 20 19 14 32 

( meter) 
MP451012,1 Vibrationer 4,4 5,6 
Ramptunnel (mm/s) 

2,3 2,0 4,!5 3,5 
~. 

Sektion 1 /040 Avstånd 
{meter) 

MP47 345,1 Vibrationer 4,6 5,9 9,2 6,3 4,3 4,1 
Bergrum ( mm/s) 
Brandförsvarets Avstånd 

( meter) - : 
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Sprängjournal 

Sprängjoumal förd av 
Kj ell-Arne Fredin 
Borrhålsdiameter 

45-51 
Förladdningsmaterial 

Grus 
Datum 

Klockslag 

Salva nr 

Antal hål 

Antal hål/intervall 

Min/max försättning (m) 

Min/max hålavstånd (m ) 

Min/max håldjup (m) 

Största laddning/hål (kg) 

Största laddning/int (kg) 

Samverkande laddning (kg) 

Total laddning i salva (kg) 

Salvans volym tfm"3 

Sprängämnen/ tfm"3 

Antal skut eller sten 

Täckningsenheter 

Underborrning 

Avtäckning berg 

lnjektering 

Kollspont 

Täckning 

Kontroll av hål i 
slutkontur : djup och rakhet 
Kontroll av 
håldjup i salva 
Anmärkning 

MP12 Vibrationer 
Trappgaveln 9 ( mm/s) 
Burspråksv. 1,3 Avstånd 
Max.53mm/s-1 Om ( meter) 
MP13 377:2 Vibrationer 
Väggmålningen 2 ( mm/s) 
Pastellv. 32-38 Avstånd 
Max. 35mm/s-1 0m ( meter) 
MP14 Vibrationer 
Takmålningen 1 ( mmts) 
Pastellvägen 40 Avstånd 
Max.53mm/s-1 Om ( meter) 
MP23 342:1 Vibrationer 
Läggen 2, Preem ( mm/s) 
Arenavägen 87 Avstånd 
Max. 70mm/s-10m ( meter) 
MP28 Vibrationer 
Grishuvudet 2 (mm/s) 
Kakelspecialisten Avstånd 
Max.53mm/s-1 Om ( meter) 
MP31 342:2 Vibrationer 
Läggen 2, Preem l mm/s) 
Arenavägen 87 Avstånd 
Max. 70mm/s-10m ( meter) 
MP41 399:4 Vibrationer 
VA- Tunneln ( mm/s) 
Max. 18mm/s Avstånd 
Alla avstånd ( meter) 
MP51 376,1f Vibrationer 
Väggmålningen 3 l mm/s) 
Pastellvägen 30 Avstånd 
Max. 35mm/s-10m (meter) 
MP52 346,1c Vibrationer 
Visthusboden 1 ( mm/s) 
Systemet Avstånd 
Max.53mm/s-10m ( meter) 

20/01 2003 - 24/01 2003 
Salva 776 - 785 

161 

Sprängentreprenör Sprängarbas ISprängplatsadress 
Schakt och Sprängning Stefan W ickström jSödra Länken, etapp SL 23 
Sprängkapseltyp och sort Typ av täckning och förkortning för resp. typ 
Nonel Bildäcksmattor (Bd 
Salvorna är I 
Helt täckta I 
·P,3[Jj:2{1 030120 030121 030121 0301g1 030122 030122 03012? 030123 039124 
14:-00 14:00 10:00 14:00 14:Qp 10:00 14:00 H:OQ 14:00 12:00 

IBILAGA3 I 

776 \1 777 I' ) 778 I ~779 l ~ 781,} '/ ' 781 /' ~ 782 I ~ 783' l 784 1' 785 I 1 
24 13 8 16 38\ 16 16 38 68 48 

3(8) 3(6) 2(4) 2(1 0) 4(1 ) 2(8) 2(10) 5(8) 4(17) 6(8) 
1,3 1,2 1,2 1,2 0,8-1:3 1,2 1,2 0,8-1,3 0,8-1,3 0,8-1,3 
1,5 1,2 1,2 1,2 0,8-'f;p 1,2 1,2 0,8-1,5 0,8-1,5 0,8-1,5 

5,0-7,0 1,0-2,0 2,0-4,0 1,5-3,0 4,Ö-7~() 1,5-2,0 1,5 2,0-5,0 1,5-6,5 1,5-5,0 
6,2 1,3 2,5 1,9 6,2 '. '. 1,2 0,8 4,4 5,7 4,3 
18,6 3,9 5 3,8 24, 

· ... 
2,4 1,6 ~2 22,8 25,8 

12,4 2,6 2,5 1,9 12,1 1,2 0,8 13,2 11,4 12,9 
135 7 15 19 21( 12 12 130 21 0 100 
300 15 30 40 451 25 25 iao 450 220 
0,45 0,46 0,50 0,47 0,4 0,48 0,48 q,46 0,46 0,45 

f '{ 

14 Bq 7 Bd 7 Bd 78d 14 ~µ 7 Bd 7 Bd 1~ Bd 16 Bd 14 8,d 
0, 3 0,6 0,6 0,6 'O,~f ' ·- 0,6 0,6 P,3 0,3 0,$ 
Ok Ok Ok Ok Olf Ok Ok pk Ok ot 
Ok 0~ Pk Ok Ok 
Ok 0~ ,pk Ok Ok 
Hel Hel Hel Hel Htj! Hel Hel ttel Hel H~I 

Mätt)Jst 
M,. ~4st Mätt8st Mättf:>st 

ok'r )k! Ok! Ok! . 

Mätt4st ·t ( ; 

Ok! .. i 
·_f-
:~-,-. 

14,2 4 ,6 4,6 -~T 

-. 
2,75 ·" 

.. 
; 

1,4 205 . ' ~ . . 1,9 1,8 1,7 

1.05 2,6 

2,2 23 r- ' : 1,95 5,3 1,65 

10 
'1. 3,2 

t 
; 

8,7 14,6 9,9 9,8 15,2 
; 
, .. 
f ,. 

1,9 i,,8 2,p 1,0 2,2 
-\.: 

l ;· 
-'' J :.,: 

3,9 3;å 3,Q 3,8 2,6 
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