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Hong Kongs marina miljö har under senare tid drabbats hårt till följd av att mer eller mindre orent avloppsvatten 
släppts ut inte bara från Hong Kong utan även från Kina. Industriell expansion och snabb befolkningstillväxt har 
ytterligare ökat trycket på miljön vilket bland annat orsakat förgiftning av fisk, skaldjur och bottensediment. Var dag 
avger industri och hushåll över 2 miljoner m3 avloppsvatten. Befintlig rening sker till 10 % biologiskt och 40 % 
mekaniskt, resterande 50 % förblir orenat. 

En motvilja att investera präglade den brittiska kolonin i mitten av 80-talet vilketbidragit till att åtgärder ej vidtagits 
tidigare. En satsning på infrastruktur under slutet av 80-talet gjordes för att Hong Kong skulle kunna bibehålla sin 
status som en av världens mäktigaste handelsplatser. Satsningen har bland annat resulterat i Hong Kong:s 
avloppsprogram, Hong Kong Strategic Sewage Disposal Scheme. 

A vloppshanteringsprogrammet, SSDS kommer att utföras i 4 delsteg, se fig 1. 
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Steg I omfattar ett tunnelsystem som uppsamlar allt avloppsvatten mellan Tsuen Wan och Tsueng Kwan O på 

Kowloon-sidan och mellan Chai Wan och Shau Kei Wan på Hong Kong-sidan och leder avloppsvattnet till 

Stonecutters Island. Vid Stonecutters Island kommer ett avloppsreningsverk att byggas med ett provisoriskt utlopp i 

anslutning. Steg 2 omfattar ett djupgående tunnelutlopp från Stonecutter Island via Mount Davis till en pumpstation 

på Lamma Island och sedan vidare till avloppsvattenutspridare i Lema Channel. Steg 3 omfattar ett nät som tar upp 

avloppsvatten på norra sidan av Hong Kong Island till Mount Davis där ett primärt reningsverk skall konstrueras. 

Steg 4 omfattar en tunnel som skall samla avloppsvatten från Ap Lei Chau i söder, genom Aberdeen, Wah Fu och 

Sandy Bay till reningsverket vid Mount Davis. 

Projektbeskrivning 

För steg I , som förnärvarande pågår och beräknas vara färdigt till juni 1997, utförde Skanska ICE AB 1994-199 5 i 

joint venture tillsammans med Balfour Beatty Ltd (GBR) och Shui On (HK), sju sänkschakt samt en pumpstation. 

Kontraktssumman var på 225 MSEK. 

Beställare av Strategic Sewage Disposal Scheme (SSDS) var Govemment of Hong Kong, Drainage Services 

Department och beställarens konsult var Mongomery Watson Hong Kong. 

Nästa projekt inom steg I blir att förbinda schakten med fullortsborrade tunnlar. Att schakten drivs till stora djup 

beror på de driftförutsättningar som de fullortsborrade, horisontaltunnlama kräver. Förutsättningarna kan 

sammanfattas i följande tre punkter: 

• skapande av nivåskillnader mellan schakten för att möjliggöra naturlig strömning för avloppsvattnet 

• driftfördelar i homogen berggrund 

• frigång från befintlig underjordisk infrastruktur 

De sju schakten är spridda på en yta om I 00 km 2
. I regionen domineras berggrunden av granitiska bergarter på 

fastlandet, Kowloon och av vulkaniska bergarter på ön Hong Kong. Schakten i Chai Wan och Tseung Kwan O går 

genom vulkanisk tuff medan de övriga schakten, To Kwa Wan, Stonecutter, Kwun Tong Drop, Kwun Tong Riser 

och Tsing Yi, går genom granit. 

De konstruktionsarbeten som var kontrakterade för schaktema var olika beroende på geografisk placering, djup och 

schakttyp. Schaktdjupen varierade mellan 80 m och 150 m för de studerade sju schakten, se Tabell 1. 

Tabell I Sammanfattning av studerade schakt 

Shaft location Kwun Tong Kwun Tong Tsing Yi Tseung ChaiWan ToKwa Stonecutter 
KwanO Wan 

Shaft type Production/ Production/ Production! Production! Production Production Production/ 

Riser Drop Drop Drop Drop 

Diam . Upper 10,0 13,0 - 10,0 10,0 10,0 16,0 

Rock 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

Total Depth Total incl. sump 83,3 150, 1 140,0 95,4 133,4 143,0 107,5 

För produktions-schaktema placerade i Chai Wan, Kwun Tong, To Kwa Wan och Tseung Kwan O kan 

kontrakterade arbeten sammanfattas i följande två punkter: 

• des ign och konstruktion av slitsmurar i lösa lager 

• installation av primär förstärkning för fyra förstärkningsklasser bestående av sprutbetong, ingjuten ej förspänd 

bult, nät och stålbågar 

Till detta tillkommer kompletterande aktiviteter vid schakten av varierande karaktär. 

Figur 2 visar principdesignen för schakten. 

I Tsing Yi , där någon slitsmur ej var nödvändig för schaktets drivning, har design och konstruktion av en ca 3,5 m 

hög schaktkrage av armerad betong utförts. 



© 1996, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 1996

65 

I Kwun Tong utfördes två sänkschakt och en pumpstation. Arbetet med pumpstationen innebar design och 
konstruktion av en slitsmur med tillhörande styrväggar. Mellan pumpstationen och ett av schakten utfördes också en 
fullortsborrad tunnelförbindelse på 30 m i jord. 

Den totala schaktningslängden bedömdes till 884 m varav 610 m i berg. Den totala volymen 1 för jordschakt 
bedömdes till 30 000 m3 och för bergschakt till 33 500 m3

• Teoretiskt installerad förstärkning enligt 
mängdförteckningen var 930 m3 sprutbetong, 5300 st bultar och 2000 m2 armeringsnät. 

Drivningen av schaktet i berg inleddes i Tsing Yi 19/12 1994. Hela åtagandet avlämnades i och med Chai Wans 
avveckling 18/9 1995. 
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1 Chai Wan slutfördes ej till fullt djup på grund av ändrad sträckning av avloppstunnlar vilket medförde att 
mängderna till sist blev något mindre. 

20H 
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Sänkningsmetodik för bergschakt 

Borrning 

Bo1T11ing utfördes enligt den borrplan som visas i figur 3. Avståndet mellan konturhålen var ca 70-75 cm vilket gav 

ca 40 konturhål och ca 130 hål totalt. Håldjupen har varierat mellan 1,5 m och 3 m. Håldiametem var 38 mm. 

Vanligtvis omfattade borrplanen 7-8 ringar med försättning om 0,6 m där vinklarna på borrhålen enligt borrplan 

minskade med avståndet från centrum, det vill säga från 75° för centrumhålen till 90° för hjälparhålen och 

konturhålen. 

Figur 3 Borrplan 

Bo1T11ing utfördes normalt av 4-5 man som borrade i mönster av cirkelsektorer med centrum- och konturmarkeringen 

som utgångspunkt. Utsättning av varje enskilt hål ansågs därmed inte nödvändig. Borrhålen pluggades med träkilar 

för att undvika igentäppning på grund av nedträngande borrkax och krossat berg. 

Borrplanen har sett i stort sett lika ut för alla schakt. Specifik borrning var 2,6 m/m3 vid schaktdiameter 8,2 m. 

Borrningen var tänkt att göras med mekaniserad utrustning vilket möjliggjort längre salvor på upp till 3 m. Orsaken 

till att metoden ej användes var bland annat att den mekaniserade utrustningen orsakade totalstopp av drivningen vid 

driftsfel. Eftersom sprängämnet endast levererades en gång per dag vid en bestämd tidpunkt fick detta konsekvensen 

att salvan kunde utebli den dagen. Den handhållna metoden är mer flexibel. 
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Utrustning: 
• 6 st Handborraggregat,Sinkers Sig PLB 24 
• 1 Borrig, Tamrock Commando 100 
• 2 Kompressorer, Ingersoll Rand GA 116 
• 2 st Knämatare (Jack hammer) Sig PLB 29+stödben DT 180 för bulthål 
• 1 st Air track, Gardner & Denver 3100 för långa provborrhål och injekteringshål. 

Laddning 

Sprängmedel som användes har varit både bulksprängämne och patronerade sprängämnen. Bulksprängmedelet 
utgjordes av Powergel 2500 UG från ICI och de patronerade sprängmedlen bestod av Pexgel, ICI eller Towex, Dyno 
i diametrar 025 respektive 032 mm. Tändsystem bestod av Exel nonel tändare i serierna millisekunder och 
halvsekunder från ICI och Nonel GT/T tändare från Dyno. 

Powergel 2500 UG är ett bulkemulsion-sprängmedel som känsliggörs i en kombinerad mix- och laddpump. Matrisen 
som ej var klassificerad som ett sprängmedel kunde lagras på arbetsplats och användas i erforderlig omfattning i 
enlighet med myndighetsrestriktioner. Alla övriga sprängmedel och tändare måste beställas i exakt kvantitet dagen 
innan en salva skjuts. Flexibilitet i borrnings och laddningsaktiviteterna var därmed starkt begränsad. Användandet 
av bulkemulsion medförde dock en viss flexibilitet när det gällde att variera håldjupen i salvorna. 
Vid sprängning med Powergel placerades en tändpatron (primer) i botten på borrhålet. Därpå fylldes hålet med 
Powergel. Tändpatronen bestod av en Pexgelpatron, 32x300 mm och lämplig sprängkapsel. När Exel noneltändare 
användes anslöts de till en slinga av pentylstubin. Detta gjordes med fästande av små clips i nonel ledaren. 
Salvdjupet varierade mellan 1,0 m och 3,1 m. Ett 2,4 m strosshål laddades vanligtvis med 6,5 st 32x300 mm 
patroner. Detta gav totalvikt per hål på 1,95 kg och ca 250 kg per salva. Specifika laddningen var ca 3,6 kg/m3

. 

Slangarna bands ihop i ett antal buntar med detonerande stubin. Buntarna anslöts till en separat elektrisk 
sprängkapsel. Vid användandet av Nitro Nobels Nonel system fick buntarna aldrig omfatta mer än 15 slangar enligt 
myndighets bestämmelse. 

I några schakt användes endast Pexgel eller Towex. I andra Powergel 2500. Laddningstiden för 
emulsionsprängmedel var längre än för patronerade sprängmedel vilket gjorde att vissa schakt fortsatte med 
patronerade sprängmedel. En annan orsak var att ICI ej kunde tillhandahålla tillräckligt många laddpumpar. 
Bulksprängmedel utnyttjades alltid på söndagar eftersom denna sprängmedelstyp, i oblandad form var den enda som 
tilläts lagras på arbetsplats. Mätning och kontroll av nitrösa gaser utfördes i samband med utvädringen av 
spränggaserna. 

Lastning 

Utlastning av bergmassor utgjordes av fyra delmoment: 

1. nedsänkt grävmaskin schaktade bergmassan till skip 1 från schaktbotten 
2. skip 1 lyftes till marknivå med hjälp av bockkran samtidigt som skip 2 lastades 
3. bockkran transporterade skip I till massupplag 20-30 m från schaktcentrum 
4. återtransport av skip 1 ned till schakt botten. Avkrokning av skip 1 och påkrokning av skip 2. 

Utrustning: 
• Rälsgående bockkran, Hägglund 15 ton, vinschhastighet 1 m/s, alternativt likvärdig mobilkran 
• Grävmaskin, Kato 250 med skopa på 0,27 m3 eller likvärdig 
• Skip (l ,6x l,6x 1,6) teoretisk lastmängd/skip ca 4 m3 

Bergförstärkning 

Bestämning av bergförstärkning grundar sig på Q-metoden, Barton et al 1974. Berget är klassat enligt Q-metoden, 
Barton et al 1993, i fyra förstärkningsklasser. Dessa klasser svarade i sin tur mot en förstärkning, se Tabell 2. 
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Tabell 2 Q-värde refererad till erforderlig förstärkning 

0-värde 
>4 
>0,4 
>0,2 
<0,2 

Klass 
T 
B 
C 
D2 

Förstärkning, 
Styckebultning och 20 mm sprutbetong 
Systembultning c/c 1,5 m och 70 mm sprutbetong 
Systembultning c/c 1,2 m, 50 mm sprutbetong, armeringsnät och 50 mm sprutbetong 
Stålbågar c/c 1,0 m samt brädinfodring 

10m Q > 2 och RQD/Jn > 4 gäller även A-förstärkning 
20m > 0, I och RQD/Jn > 4 äller även C-förstärknin 

Bultarna installerades en ligt bergförstärkningsklass ovan. Installation av bultar ingick i ordinarie drivningscykel. 
Bultstålet hade diameter 025 mm med stålkvalitet 500/550 MPa. Utdragstester gjordes av ca 5 bultar per salva. 

Utrustning: 
• Borrutrustning: Tamrock Commando I 00/Knämatare Sig 
• Cement pump: Putzmeister Sprayboy 

All sprutbetong utfördes med torrsprutning. Torrbruket levererades från en betongstation. Betongpumpen var 
placerad vid schaktmynning och pumpade bruket ned till schaktbotten via ett 50 mm stålrör. Provpaneler utfördes 
vid varje spruttillfälle . Hållfasthetskriterier för 7 respektive 28 dagar var 8 resp 20 MPa. Sammansättningen av 
sprutbetongen var: 

vet-tal: 
cement: 
ballast: 
accelerator: 

Utrustning: 

0.45 
450 kg 
894 kg (komstorlek 0-10 mm) 
3 % av cementvikten 

• Pump: Meyco GM 090 
• Blandmunstycke 

Injektering 

Några krav på injekteringåtgärder har inte ställts av beställaren. Den injektering som utfördes ansågs nödvändig för 
att kunna utföra övriga aktiviteter, skapa drägliga arbetsförhållanden och motverka grundvattensänkning. Vid 
konstruktion av schaktkrage vid den vittrade bergytan utfördes det förinjektering som syftade till att täta berget för 
att möjliggöra drivning av schakt. Vid schaktet i Chai Wan utfördes det en mer omfattande injektering under hela 
drivningen, Injekteringsbruket blandades 6: I ned till I: I (I del vatten, I del cement). Bentonit blandades i bruket till 
2 % av cementvikten. Vid andvändning av mikrocement användes ett vet av 3: I. Plasticerare, Rheobuild I 000, 
blandades i till 3 % av cementvikten. Tryck vid injektering var 15-25 bar. 

Utrustning: 
• lnjekteringspump Atlas kolvstångspump 

Kapaciteter 

Kapacitetesstudier har utförts vid schakten i Chai Wan, To Kwa Wan, Stonecutter, Tsueng Kwan 0, Kwun Tong 
Riser shaft och Kwun Tong Drop shaft. De aktiviteter som studerats är i nämnd ordning borrning, 
laddning/sprängning, utlastning (lastning, uppfordring, skrotning och rensning) och förstärkning. 

Detta avsnitt är strukturerat så att först beskrivs hur kapaciteterna var framtagna för respektive aktivitet och därefter 
presenteras kapaciteterna i stapeldiagram med avseende på bergförstärkningsklass. I förstärkningsklass C togs även 
hänsyn till om schaktet drivits med pall eller fullfront. Till sist ges kommentarer främst på kapaciteter vid de fyra 
förstnämnda schakten eftersom produktionsdata hämtad därifrån har varit mer komplett. De två övriga schaktens 
kapaciteter vilka endast är baserade på spräng- och veckorapporter är representerade för att skapa större underlag för 
bedömning av hur kapaciteterna beror av bergkvalitet. 
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Antalet arbetare som var sysselsatta med respektive aktivitet har varit svårt att utreda varför beräkning av antalet 
mantimmar för enskild aktivitet ej utförts. 

Borrning 

Framtagandet av borrkapacitet har utförts på två sätt beroende på om data är hämtad från sprängrapporter2 och 
vecko- eller skiftrapporter. 

Borrning har vanligtvis utförts av 4-5 man assisterad av hantlangare. Borrningskapaciteterna 
bergförstärkningsklasserna A-C har varierat mellan 20 och 50 borrmeter/tim, se Figur. 4. 
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Förstärkningsklass A 

Förklaring till diagram 
SCO = Stonecutter 
CW= Chai Wan 

Förstärkningsklass B Förstärkningsklass C 

KTR = Kwun Tong Riser shaft 

Total = Kapacitet oavsett drivteknik 
Benching = Drivning med pall 
Fullface = Drivning med fullfront 

TKO = Tsueng Kwan 0 
TKW = To Kwa Wan 
KTD = Kwun Tong Drop shaft 

Figur 4 Borrningskapacitet, borrmeter/timma, 4-5 handborrmaskiner 

Fultface 

Av figur 4 framgår att Tseung Kwan O hade mycket låg borrkapacitet i jämförelse med övriga schakt vilket bland 
annat berodde på att berget där utgjordes av hård vulkanisk tuff. Tuffen slet snabbt ut borrkronor och mejselskär. I 
Chai Wan utgjordes också berget av hård tuff men betydligt mer uppsprucken (RQDs25 i hela schaktet) vilket gav 
problem med igenrasade borrhål. Stor vatteninläckning (200-700 I/min) kan också bidragit till den låga 
borrkapaciteten i Chai Wan. 

De övriga schakten vilka alla drevs i gran it hade borrkapacitet på 45-60 borrmeter/timme vi lket alltså var 2-3 gånger 
högre än i tuff. 

Borrningskapacitet med avseende på drivningsteknik skilde sig marginellt från varandra i To Kwa Wan men i Chai 
Wan var kapaciteten för fullfrontsdrivning 25-30 % högre än för drivning med pall. Generellt kan sägas att vid 
mycket håJt berg, med massiv struktur eller alternativt mycket uppsprucken, gavs minskad borrkapacitet. 

Laddning/sprängning 

Framtagandet av laddkapaciteter har utförts på två sätt beroende på om data var hämtad från sprängrapporter och 
vecko- eller skiftrappo1ter. Kapaciteterna vad det gäller laddning och sprängning med avseende på bergklass och 
drivningsteknik visas i Figur 5. 

2 Sprängrapport saknades för schaktet i Chai Wan varför borrkapaciteten grundar sig på uppskattat antal borrhål. 
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Figur 5 Laddningskapacitet borrmeter/timma, 5-6 man 
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Laddningskapaciteten för schakten var mellan 75 och 190 bon-meter/t imma. Hänsyn till sprängmedels olika 
laddn ingssätt har ej tagits då underlaget för detta ansetts för litet. Generellt kan dock sägas att laddningstiden för 
patronerade sprängmedel var något kortare än för bulksprängmedel. I Tseung Kwan O ski lde sig laddningstiden 
markant mellan bergförstärkningsklass A och B. 

Utlastning 

Utlastningskapaciteten i vilken aktiviteterna lastning, uppfordring, rensning och skrotn ing ingick följdes upp. 
Uppfö ljning av ren lastkapacitet för använd grävutrustning har ej ·utfö1ts. Kapaciteten för uppfordring var ej 
dimensionerande för utlastningskapaciteten. 

Kapaciteterna vad det gä ll er utlastning inklusive lastning, rensning och skrotn ing med avseende på bergklass och 
drivteknik visas i figur 6. 
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Figur 6 Utlastningskapacitet, m3/tim (lös volym) 
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Förstärkn ingsklass C 

I Stonecutter utfördes uppföljning av tid för rensning och skrotning av schaktbotten. Av denna framgår att 
rensningen tog ca 1,4 timmar/cykel vi lket motsvarar 15 % av aktiv itetstiden. 

Av Figur 6 framgår att kapaciteterna var 13 till 15 m3/tim i bergförstärkningsklass A och B med undantag av To Kwa 
Wan som hade en kapacitet på ca 8 m3/tim. I bergförstärkningsklass C var utlastningskapaciteten 10 m3/tim och 8 
m3/t i Chai Wan respektive To Kwa Wan . I Chai Wan kan den stora vatteninläckningen försvårat rensning och 
lastning . I To Kwa Wan kan den stora skillnaden i vittringsgrad gjo1t att styckefallet var ojämnt vilket försvårade 
rensn ing och utlastning. En annan orsak kan ha varit att andelen uppställningstid/schaktmeter var stön-e i sämre 

bergkvalitet eftersom indriften var lägre. 

Vid jämförelse mellan pall och fullfront gick fullfront i genomsnitt ca 15 % snabbare än pall To Kwa Wan vilket kan 
ha berott på den ökade ande len uppställningstid/ schaktmeter. I Chai Wan råder dock det omvända förhållandet 
vi lket kan ha berott på att metoden med pallning minskade rens- och lasttiden i stön-e utsträckning än vad den ökade 

ande len uppställningstid/schaktmeter gjorde. I och med användandet av pall fås en naturlig pumpgrop och pallens 
överyta blir to1i-are och mer lättarbetad. Generellt kan sägas att bra bergkvalitet ger högre utlastningskapacitet. 

Förstärkning 

Uppföljning av förstärkningsinsatserna för bultning och sprutning har i huvudsak utförts med hjälp av 
veckorapporter. Förstärkning har installerats 0-6 m ovanför stuff utan exakt referensnivå. Uppskattning av 
installationsnivå vid skifte av förstärkningsklass har därför gjorts. 
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Kapaciteten för 3,0 m långa bultar var i genomsnitt ca 5 styck/timma utom i To Kwa Wan där kapaciteten var något 
högre. Sprutbetong applicerades med en ungeflirlig kapacitet av 1,5 2,5 m3/timma. Kapaciteten för nät var ca 31 
m2/timma oavsett förstärkningsklass. 

Endast totala enhetstiden för förstärkning, timmar/schaktmeter redovisas i stapeldiagram då de enskilda 
kapaciteterna för installation av bult, nät och sprutbetong varierade litet inom förstärkningsklasserna, se figur 7. 

8 ,..-----·------------------------... = 
7 +---------------------------

6+--------------- - ---------mm--
5 +------------------------

4+-------------- ----------

3 +--------

2 +--------

O+--"""""'---+--""""'"--+--"=L-+-""""""--+--==--t-
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A 
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Figur 7 Enhetstid för förstärkning, timmar/schaktmeter 

cw 
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Av Figur 7 framgår att för förstärkningsklass A var enhetstiden för förstärkning 0,5-1,0 timmar/schaktrneter, för 
förstärkningsklass B ca 2,0-3,0 timmar/schaktmeter och för förstärkningsklass C ca 6,0-8,0 timmar/schaktmeter. 
Erforderlig förstärkningsinsats vid låg bergkvalitet hade mycket negativ inverkan på framdriften i schakten. Att 
förstärkningsaktiviteten tog lång tid i Chai Wan berodde också på att stor vatteninläckning (200-700 I/min) 
försvårade installation av sprutbetong och bult. 

Speciella förhållanden i projektet 

Anläggningsbyggande i Hong Kong omges med allt starkare krav på hänsyn till miljö och omgivning. För att staden 
skall fortsätta att utvecklas får inte stora infrastrukturprojekt störa affärslivet, turismen, de allmänna 
kommunikationerna och boende i närområdet. I Hong Kong råder mycket hårda restriktioner vad det gäller buller, 
vibrationer och hantering av sprängmedel eftersom det mesta av byggandet oundvikligen sker i statsmiljö. Vissa 
tillstånsmyndigheter har lokalkontor runt om i Hong Kong och bevakar endast ett begränsat område. Eftersom 
projektet bedrivits runt om hela staden har kontakter angående olika tillstånd upprätthållits med 6 st lokalkontor. 
Avståndet för att köra runt till samtliga schakt var 8,5 mil. Trafiken är vanligtvis tät större delen av dygnet. 

Myndigheten Environmental Protection Department (EPD) kräver till exempel dokumentering av hela maskinparken. 
För att få ett sk "noise permit" måste uppgifter om bland annat serienummer, drivmedelstyp (lufttryck, diesel etc) 
ingå i tillståndsprövning. Resultat från bullerprov samt fotografier skall även ingå. Bullernivåerna är 55 dbA för 
arbeten mellan 1900 - 2300 och 50 dbA mellan 2300 och 0700. Inga gränsvärden för luftstötvågor finns. För 
projektet har ljudrestriktionerna inneburit att speciella åtgärder ibland måste vidtas. Bland annat var två av schakten, 
Chai Wan och To Kwa Wan, som var placerade i bostadsområden inbyggda i en ljudbarriär av containrar, se Figur 8. 
Två av arbetsplatserna fick endast tillstånd att ha full verksamhet nattetid, tre fick bedriva begränsad verksamhet och 
en arbetsplats fick inget tillstånd för nattligt arbete. Stämning har förekommit då tidpunkten överskridits med endast 
10 min. 

Riskanalysen tas fram av Mines Departmertt och gränsvärdena för betongkonstruktioner låg på 25 mm/s och för 
slänter på 12 mm/s. En godkänd bergsprängare måste finnas vid varje sprängarbetsplats. Denne är utsedd av Mines 
Department och har tillstånd att använda vissa produkter. 

Höga priser, långa leveranstider och förseningar är något som tillhör byggentreprenörernas vardag i Hong Kong. På 
grund av de höga hyreskostnaderna håller leverantörerna inga lager vilket kan orsaka problem med 
leveransförseningar. 

Väderlek som ger upphov till förseningar i produktionen är också relativt vanligt i Hong Kong. Regn och tyfon 
perioden inträffar mellan Juni och September. 
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Figur 8. Ljudbarriär i form av tomma containrar vid Chai Wan för att minska bullret från 
schaktaktiviteterna 

Säkerhetsbestämmelsema har främst varit relaterade till sprängämneshantering och då gällt: 

Typ av sprängämne 

Leveranser 

Förvaring 

Utrustning 

Tidpunkt för sprängning 

Nitroglycerinbaserade sprängmedel tillåts ej i Hong Kong. 

Exakt mängd av tändare och sprängmedel måste beställas kl. 0800 dagen före för att 
sedan levereras vid en förutbestämd tidpunkt för direkt placering i borrhål. 
Inga sprängmedelsleveranser tilläts på söndagar. 

Patronerade sprängmedel fick ej förvaras i anslutning till arbetsplatsen men icke 
flirdigblandad bulksprängmedel fick förvaras. Följden blev att bulksprängmedel var 
det enda användbara sprängmedlet för sprängning på söndagar. 

Tillgång på pumputrustning för laddning med bulkemulsionsprängämnen var 
begränsad då den tillhandahölls av leverantören, !Cl. 

Sprängning fick bara utföras dagtid. 

Sist men inte minst viktigt när man tar upp ämnet "speciella förhållanden" i Hong Kong är den klausul, nummer 13, i 

anbudshandlingama som berör "lnspection of site". Den lyder som följer- och detta är ett citat: 

"(I) The Contractor shall be deemed to have examined and inspected the Site and its surroundings and to have 

satisfied himself, before submitting his Tender, as regards existing roads or other means of communication with and 
access to the Site, the nature ofthe ground and sub-soil, the form and nature ofthe Site, the risk of injury or damage 

to property, the nature ofmaterials (whether natural or otherwise) to be excavated, the nature ofthe work and 

materials necessary for the execution ofthe Works, the accommodation he may require and generally to have 

obtained his own information on all matters affecting his Tender and the execution ofthe Works. 
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(2) No claim by the Contractor for additional payment shall be allowed on the ground of any misunderstanding in 
respect of the matters referred to in sub-clause (I) of this Clause or otherwise or on the ground of any allegation or 
fäet that incorrect or insufficient information was given to him by any person whether in the employ ofthe Employer 
or notor ofthe fäilure ofthe Contractor to obtain correct and sufficient information, nor shall the Contractor be 
relieved from any risk or obligation imposed on or undertaken by him under the Contract on any such ground oron 
the ground that he did not or could not foresee any matter which may in fäet affect or have affected the execution of 
the Works". 

Detta innebär i korthet att entreprenören är ansvarig för allt, även bergets beskaffenhet, oavsett vad beställaren har 
gjort, skrivit eller sagt. 

Det kan alltså stundtals vara ganska tufft att vara entreprenör i Hong Kong. 
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