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ANLÄGGNINGSJOBB I HONGKONG 
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Gam.mon Skanska Ltd. 

Sammanfattning 

Hong Kong har genomlevt en total förvandling under de senaste 20 åren, när 
skyskrapor byggts, flygplatsen, vägar och broar anlagts, tunnelbanan och fjärrtåg 
installerats och all annan infrastruktur förbättrats. Hong Kong har varit, och är 
fortfarande, ett eldorado för en byggare. I denna artikel beskrivs några av de kommande 
tunnelprojekten in Hong Kong. För närvarande bygger Gam.mon Skanska "Route 9" 
och "Queensway walkway" och "Tai Yam Teng tunnel" till Disneyland, dessa projekt 
beskrivs närmare i artikeln. 

Route 9 är en 13 km lång trefilig motorväg som byggs från Sha Tin till Lantau. Den är i 
sin helhet byggd som tunnel, viadukt och snedkabelbro. Gammon Skanska bygger en 
av 1,2 km lång tunneletapp med en tillhörande viadukt. Tunneln skall drivas parallellt 
med att betongarbeten utförs i tunneln. Ventilation och säkerhet kräver därför särskilda 
lösningar som diskuteras i artikeln. 

Three Pacific Place är en tekniskt komplicerad, 300m lång gångtunnel som byggs 
under Queensway i Hong Kong. Sprängning kommer sannolikt inte att bli tillåten och 
tunneln skall drivas genom partier med mycket dåligt berg så väl som mycket 
kompetent granit. Tunneln är 7 m bred och har ca 12 m täckning till vägen. Projektet 
beskrivs övergripande i artikeln och speciell fokus riktas på olika drivningstekniker. 

Tai Yam Teng-tunneln är en enkelspårig jämvägstunnel som leder till det kommande 
Disneyland. Gammon Skanska har just avslutat drivningen och framgångsrikt 
applicerat ett sprutbart membran i kombination med sprutbetong. 

SCL eller Shatin to Central Link är det största kommande tunnelprojektet i Hong Kong. 
Det blir en 17km lång järnväg, helt i tunnel, som sammanbinder Sha Tin med Hong 
Kong-ön. Total kostnad beräknas bli 35 mrd SEK. Byggstart beräknas bli inom ett par 
år, och planeringen är i full gång. 

Introduktion 

Få städer har under de senaste tjugo åren utvecklats så som Hong Kong. Under denna 
tid har en av världens modernaste städer byggts med skyskrapor, sjukhus, kontor och en 
effektiv infrastrukturer i form av vägar, motorvägar, järnvägar och tunnelbana. Detta i 
ett land som är mycket bergigt och där näst intill varje platt, byggbar yta måste 
tillverkas genom landåtervinning eller sprängning och schaktning. 
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Under de senast fem åren har dock marknaden för entreprenörer minskat från runt 100 
mrd SEK per år till 70 mrd SEK. Främst har byggnationen av kontorsfastigheter 
avtagit, men tydlig minskning kan även ses på infrastrukturområdet. 

De idag mest aktuella projekten för bergbyggare är de pågående och kommande 
arbetena med förlängningen av East Rail vid Tsim Tsa Tsui på södra Kowloon, den 
kommande 18 km långa järnvägstunneln som skall förbinda Sha Tin med Central samt 
den pågående utbyggnaden av Route 9 som förbinder Shatin med motorvägen till 
flygplatsen. Gammon Skanska bygger även en mindre gångtunnel i centrala Hong 
Kong som är teknisk komplicerad och därför tilldrar sig visst intresse. 
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Figur 1 Pågående och kommande tunnelprojekt i Hong Kong är KSL, SCL, 
Queensway Subway, Rout 9 och Pennyäs Bay tunnel 

I det följande beskrivs dessa projekt översiktligt, och de delar där Gammon Skanska 
deltar beskrivs av naturliga skäl mer i detalj. 

Route 9 

Översikt 
Route 9 är en öst-västlig förbindelse som syftar till att binda samman Sha Tin med 
containerhamnarna i väster samt med flygplatsen på Lantau-ön. Vägen blir en 13 km 
lång trefilig motorväg som delats upp i totalt 6 större entreprenader. På grund av de 
besvärliga topografiska förhållandena byggs vägen i sin helhet som antingen bro eller 
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tunnel. Av de sex entreprenaderna är tre stycken broentreprenader och tre 
tunnelentreprenader. Räknat från öst till väst ser projektet ut som följer: 

Sha Tin Heights Tunnels. Denna entreprenad består av 1 km lång tunnel och en kortare 
anslutningsväg till befintligt vägnät i Sha Tin samt en betalstation. Tunneln går här i sin 
helhet parallellt med en slänt och släntstablititet och vibrationer är här ett stort problem. 
(Entreprenör China State och China Harbour JV) 

Eagles Nest tunnels: · Denna entreprenad är uteslutande en tunnelentreprenad med 
tillhörande el och mek. Tunneln är total 2,2 km långa och byggs av Leighton Kumagai 
JV. 

Efter dessa tunnlar kommer Ngong Shuen Chau Viaduct. Detta är dels en 
anslutningsbro men också tillfartsramper till befintliga West Kowloon Highway. 
Tillfartsbron är 2,2 km lång och leder fram till Stone Cutters Bridge. Det blir en mycket 
hög bro där den sista pelaren är 80m hög. (Entreprenör China State.) 

Stone Cutters Bridge blir världens största snedkabelbro med ett fritt spann av 1018 
meter. I skrivande stund är entreprenören inte utsedd. 

På Tsing Yi-ön i väster byggs anslutningsbroar i en enterprenad. även här blir det ett 
antal mycket höga tillfartsbroar, upp till ca 60 meter höga. 

Den västligaste entreprenaden är N am W an-tunneln. Denna byggs av Gammon 
Skanska. Det är en 1,2 km lång motorvägstunnel med lika långa tillfartsbroar i väster. 
Totalt värde är 1,4 mrd SEK. Denna del beskrivs mer utförligt i det följande. 

Nam W an Tunnel 
Detta projekt involverar byggande av två parallella 140m2 stora vägtunnlar. Till 
skillnad mot liknande entreprenader i Sverige inkluderar detta arbete, förutom 
utsprängning och lining, också all inredning inklusive el och mek. Av det totala värdet 
på 1.400 MSEK, kan man grovt säga att kostnaden fördelas lika på el och mek, 
tunneldrivning med lining, broarbeten och grundläggning. I det följande behandlas bara 
tunneln (figur 1,2). 

Figur 2 Nam Wan tunneln består av 1,2 km rak tunnel, 1 km långa, och 30m höga 
viadukter i väster, portaler, el och mek samt ventilationsbyggnader 

121 



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

Bergteknik (BK-Dagen) 2004

Gammon Skanska tilldelades kontraktet i April 2003 och allt byggnadsarbete skall vara 
färdigställt i mitten av 2008. Mycket av denna tid kommer att upptas av portaler, 
ventillationsbyggnader och el- och mek-installationer. Detta gör att arbeten med att 
färdigställa sprängings- och betongarbeten i tunnlarna skall vara klart till mitten av 
2005. 

För tunneldrivare erbjuder projektet två stora utmaningar. Den västra portalen är 
belägen i en besvärlig förkastning. Vidare så måste all tunneldrivning avslutats inom ett 
år och liningarbeten inom ytterligare 6 månader. Detta gör att tunneldrivning kommer 
att göras parallellt med lining-arbeten och delvis också parallellt med vägbyggnationen. 
Något som ställer stora krav på såväl logistik som utrustning. 
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Figure 3 Tvärsektion av Nam Wan Tunneln. 
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Nam Wan-tunneln går tvärs genom Tsing Yi-ön vilket är en liten ö med branta tvära 
sluttningar med toppar väl över 250 möh. Tunneln skär igenom ön ca 50 möh. Den 
dominerande bergarten är granit med kvalitet och egenskaper som mycket påminner om 
svenska förhållanden. I väster löper en nord-sydlig förkastning och det är här vi hittar 
de största bergmekaniska utmaningarna. Kraftigt krossat berg med omfattande 
vittringar med Q-värden väl under 0,1. I denna del går tunneln under West Tsing Yi 
Road med mindre än 10 meters bergtäckning. Öster om denna ca 50 meter breda zon av 
dåligt berg förväntas mestadels mycket bra förhållanden. 

I skrivande stund har ett galleri drivits under vägen i den södra tunneln. Genom att 
använda spiling, och full förstärkning nära fronten har sättningarna i ovanliggande väg 
begränsats till mindre än 15mm. 
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Drivnings teknik 

Tunneln skall kläs med en permanent betong-lining som tätas med ett utvändigt 
dränerat membran. För att kunna möta tidplanen så måste tunneldrivning ske parallellt 
med lining-arbetet. För att möjliggjöra detta delas tunneln upp i två delar, en 
drivningsdel och en betongdel. Båda sektionerna avdelas med en ventillationsplattform. 
På denna plattform finns alla fläktar, transformatorer och annat som krävs för att driva 
tunneln. 

All tunneldrivning kommer att ske från väster, endast portalerna och ett fåtal meter 
kommer att färdigställas från öst. Detta då liningarbeten är det som sannolikt kommer 
att bli tidskritiskt. Liningjobbet kan utföras parallellt med tunneldrivningen så det finns 
inget att tjäna på ett tidigare genomslag som skulle fås genom drivning från båda håll. 

För att denna drivningsmodell skall fungera måste ventillationen utformas speciellt. På 
plattformen, som löper ca 150 meter bakom stuff, sitter en stor fläkt som blåser luft från 
stuff och ut. Vidare sitter det ett par mindre fläktar som blåser inkommande friskluft 
från tunneln fram till stuff för att ventillera ut spränggaser från detta område. För att det 
hela skall fungera är flödet till stuff mindre än flödet från plattformen och ut (figur 4). 
Genom detta ventillationssystem så kommer spränggaserna aldrig att passera 
betongarbetena vilket gör att allt arbete med lining kan göras utan avbrott från 
tunneldrivningen. 
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Figur 4 Tunneldrivning kommer att ske parallelt med liningarbete. Då krävs speciella 
ventillationsarrangemang. 

Tunneldrivningen görs med två Atlas Copco 353 boomers. Dessa kommer att arbeta 
parallellt och borra och ladda halva stuffen var. Pumpad emulsion kommer att användas 
i så stor utsträckning som möjligt för allt sprängningsarbete. 

De myndigheter som kontrollerar sprängningsarbete i Hong Kong är försiktiga vad 
gäller stensprut från salvan. En stålportal måste därför monteras framför tunneln, 
innanför denna hängs ytterligare en barriär upp bestående av tjocka transportband. En 
tredje barriär består av nät (ungefär som gunnebostängsel). Ingen spängning för utföras 
närmare dörrarna än 10 till 15 meter. 
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Den första delen av tunneln måste således drivas med mekanisk teknik. I detta fall 
drevs den 80 m2 stora pilottunneln drygt en meter om dagen med hjälp av 
hydraulhammare. En båge och 30 cm betong installerat fram till 30 cm från stuff. Med 
denna teknik kunde deformationerna i ovanliggande bergmassa begränsas till ett 
minimum. Sättningarna i vägen 10 meter över tunneln är mindre är 15mm. 

Tider 

Hela projekttiden är 5 år, från 23 April 2003 till 22 Maj 2008. All tunneldrivning måste 
dock ske inom 13 månader, från 1 december 2003 till 1 januari 2005, och liningarbetet 
skall avslutas ca ett halvt år senare. Resterande tid i tunneln kommer att användas för 
installation av el och mek, paneler med mera. 

Miljö-/arbetsmiljö aspekter 

All byggverksamhet i Hong Kong sker under mycket stränga myndighetskrav. Tät 
kontroll hålls på utsläppt processvatten, som aldrig får innehålla mer än 30 ppm 
suspension. Inga kravs ställs ännu på kväveinnehållet i utsläppt vatten. Vid byggarbete 
inom tätbebyggt område måste bullernivåerna vara under 65 dB om man vill utföra 
kvällsarbete. 50 dBA utgör tillåten bullernivå på natten. 

Säkerheten är något som alla fokuserar mycket hårt på i Hong Kong, och "safety" har 
vuxit och blivit en egen industri. På en arbetsplats som Nam Wan har 
huvudentreprenören 3 tjänstemän avdelade på heltid för att enbart titta på aspekter på 
arbetssäkerheten, till detta kommer ytterligare 4 beställarrepresentanter. 

Tai Yam Teng Tunnel till Disneyland 

På Lantau Island (samma ö som flygplatsen ligger på) etableras just nu Disneyland -
Hong Kong. För att bereda plats för Disneyland har Hong Kong stad satsat 20 mrd SEK 
till landåtervinning och infrastrukturbyggen. Bl.a har en större vik i nordöstra delen av 
ön har fyllts ut för att bereda plats (figur 1). Gammon Skanska är inblandad på flera 
fronter här, så som grundläggningsarbeten, vidare landutfyllnad, byggnader och en 
tågtunnel. 

Tunneln är 800 meter lång och förbinder befintligt järnvägsnät med Disneyland. Det är 
en enkelspårstunnel på totalt 50 m2

• Som alla andra tunnlar i Hong Kong skall även 
denna förses med en permanent lining och ett utvändigt membran. 

En 150m lång sektion skall inrymma ett ventillationsutrymme. För att undvika två typer 
av formar har man har genomfört prov med en permenent sprutad lining och med ett 
sprutat membran. 

Membranet är Master Seal 345 och levereras av MBT. Först monteras en dubbelsidig 
flease med en vattentät kärna. På denna sprutas sedan en ca 3mm tjock gummimassa 
som härdar på plats. Reslutatet blir ett vattentätt membran som blir ganska styvt med en 
lätt ruggad yta. Fördelen är att det går bra att spruta mer sprutbetong direkt på denna 
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yta när den har härdat. Man kan därför enkelt bygga upp en permenent sprutbetong som 
är helt tät. 

Tai Y am Teng-tunneln är den första tunneln i Hong Kong där detta system har prövats 
och försöket har fallit väl ut. 

Figur 5 Tay Yam Teng Tunnel till Disney Land. Tunneln har tätats med ett sprutat 
membran som sedan täcks med en permanent sprutbetong. 

Queensway Subway 

Swire är ett fastighetsbolag som står som beställare av ett nytt kontors och 
shoppingkomplex vid Queens Road East i Hong Kong kallat "Three Pacific Place". 
Byggnaden som ska innehålla kontor och ett finare shopping-centra konstrueras och 
byggs av Gamman Skanska och det ligger ca 300 meter från närmsta tunnelbana. För 
att komma till detta kontor måste fotgängare ta sig över ett par besvärliga 
övergångsställen. 

För att göra denna nya fastighet mera lättåtkomlig har Swire bestämt sig för en 
gångtunnel som skall förbinda den nya skyskrapan med en befintlig gångtunnel som 
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leder ner till Admiralty Subway Station (Figur 6). Gammon Skanska skall göra även 
denna tunnel och byggstart var i december 2003. Total byggtid är knappt 2 år. 

Lay-out 
Figur 6 visar tunnelsträckning i plan. Från Three Pacific Place går tunneln parallellt 
med Queens Road East och senare Queensway. Ett utrymningsschakt ansluter mitt i 
tunneln. Tunneln drivs med 12 meter täckning till markytan och den kommer att vara 
ca 7 m i diameter. Den färdiga tunneln skall inrymma ett gångutrymme och ett rullband 
(figur 7) 

Tunnelns första 100 meter från Three Pacific Place kommer att drivas i hård granit, 
med bra täckning. Därefter kommer tunneln in i sk mixed ground conditions, där delar 
eller hela tunneln drivs i kraftigt vittrad granit. 

....... _ 

Figur 6 Tunneln drivs från den nya skysrapan, parallellt med Queens road east och 
Queensway till den befinligar tunnelbanan vid Admiralty Station . 

Det är osannolikt att något sprängtillstånd kan fås för tunneln och därför planeras att 
drivningen ska ske med mekanisk brytning. Hydraulhammare och sk Power king 
splitters kommer då att användas. Spräckverktygen är kraftfulla hydraulverktyg som 
används i stuffen. I tidigare projekt i Hong Kong har produktionskapaciteter på upp till 
40m3 per dag uppnåtts. Den intresserade hänvisas till 
http://www.driller.com/driller/powerking/pking index.html för mer information. 
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Figur 7 Gångtunneln blir ca 7m bred, men mycket av utrymmet används för el och vent 
installationer samt till den rörliga gångbanan. 

Framtida projekt, Shatin to Central link 

Sha Tin to Central Link är en 18 km lång dubbelspårig järnvägslinje som planeras med 
10 underjordiska stationer till en total kostnad av ca 35 mrd SEK. Av de 18 
kilometrarna är ca 90% planerade som tunnel; med en tredjedel TBM-driven tunnel 
(mixed ground), en tredjedel sprängd och en tredjedel som sänktunnel eller tunnel i 
öppet schakt. 

Syftet med detta mega-projekt är att bättre knyta samman Sha Tin och de stadsdelar 
som ligger öster om Kowloon med centrala Hong Kong. För närvarande planeras 
byggstart 2006, vilket är ett par år senare än den initiala tidplanen. Den främsta 
anledningen till denna försening anses vara att frågor rörande landrätt och bygglov tar 
något längre tid än beräknat. 

127 



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

Bergteknik (BK-Dagen) 2004

f h 

ADN 
ISL TunnGltt i 

Shatin to Central Link - Contracts I 
Figur 8: Shatin to central link är 18 km lång, 90% som byggs som tunnel. 

Projektering pågår fortfarande och det slutliga läget av tunneln är ännu inte helt 
fastslaget. Beslutsamheten om genomförandet är dock så stor att det inte finns någon 
anledning att betvivla den nya tidplanen. 

Kowloon Southern Link, KSL 

Ett av de mest krävande projekten som kommer är Kowloon Southem Link. Projektet 
syftar till att knyta samman East Rail och West Rail. Dessa båda tåglinjer startar i södra 
delen av Koloon men de är inte sammanlänkade. Detta projekt syftar till att knyta 
samman de båda linjerna för att därigenom öka deras täckningsområde och effektivitet. 
Projektet är nödvändigt för att man fullt ut skall kunna utnyttja de linjer som redan 
byggts. 

Denna link består av två tunnlar, ca 3,2 km långa vardera, och en underjordisk station. 
Den totala byggkostnaden blir dryga 10 mrd SEK. Projektet delas upp i fyra 
entreprenader. Två entreprenader med betongtunnlar i öppet shakt och dessa är 1 
kilometer långa vardera. En entreprenad med 750 m lång mixed-ground-TBM-tunnel 
med en underjordisk stationsbyggnad. Samt ytterligare en 450 m lång entreprenad med 
tunnel i öppet schakt. 

Projektet erbjuder utmaningar för entreprenörer. Delar av de öppna schakten sker under 
Salisbury Road, vilket är en av de tyngst belastade vägarna i södra Kowloon. Vägen 
kommer att läggas på en bro medan schaktning pågår under. Arbetet innebär 
omhändertagande av oräkneliga el-, tele-, vatten-, och avlopps-servicer. Schakten 
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kommer vidare att utföras nära den nuvarande kajlinjen ner till ett djup ca 20 meter 
under havsytan. Grundvattenintrång kan bli ett problem. 

TBM-delen är kort, men de två 750 meter långa tunnlarna kommer att löpa under 
Canton Road, vilket även detta är en av huvudgatorna i Hong Kong. De båda 
tunnelrören kommer att löpa parrallellt, med den ena tunneln placerad ovanför den 
andra. 

Projektstart är planerad till tidigt år 2005. 

Slutsatser 

Genom att använda en kombination av sugande och forserande ventillation kan 
permanenta arbeten så som liningarbete utföras parallellt med tunneldrivning. Vid Nam 
Wan projektet kan därigenom tid sparas på den kritiska linjen och tunneldrivningen 
optimeras. 

Ett lyckat försök med ett sprutbart membran har genomförts på Tai Yam Teng-tunneln. 
En helt vattentät sprutad betonglining har därmed konstruerats. 

Trots en vikande marknad pågår fortfarande omfattande nybyggnation av tunnlar i 
Hong Kong för olika infrastruktursatsningar. Kowloon Southern Link och den 
kommande Sha Tin to Central Link borgar för en fortsatt intressant framtid i Hong 
Kong för den tunnelintresserade. 

129 




