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Åfjordsfirmaet Tore Løkke AS har skrevet under en kontrakt på
129 millioner kroner med Hammerfest havn. Det skal bygges et
nytt terminalområde. – Dette er arbeid til 30 til 35 mann til oktober
neste år, sier daglig leder Terje Bratberg.

Nyheter
Hammerfest opplever et stort oppsving i aktiviteten for tida. Det er
bakgrunnen for at Bratberg på vegne av Tore Løkke AS og
havneleder Per Åge Hansen og styreleder John Wahl fra
Hammerfest havn i dag underskrev avtalen.
– Vi har opsjon på bygging for ytterligere 30 millioner, sier
Bratberg. Om det blir noe av denne ekstra utbygginga, vil de altså
få arbeid for 159 millioner kroner.
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Sprenging
Bratberg forteller at de skal sprenge ut i underkant av 500 000
kubikkmeter berg. Dette skal brukes til å fylle ut et areal i sjøen
som etter hvert blir industriområde. I tilknytning til dette
industriområdet bygges det ei eiga kai.
– Bygginga av kaia er en egen entreprise oss kal ikke utføres av
oss, sier bedriftslederen. Han forteller at Tore Løkke har utført
denne typen arbeid tidligere.
Gravemaskin
Foruten dumpere og hjullastere vil entreprenøren skysse
gravemaskiner nordover. Sprenginga og sjøarbeidet er det leid
inn eksterne krefter til å ta seg av. Til å legge ut massen i sjøen
blir det brukt en splitlekter. Denne blir slept ut til området det skal
fylles ut, og så tømmes den ved at den deler seg. Når dette
arbeidet er gjort unna, vil Tore Løkke AS gå på med dumpere for
å fullføre utfyllinga.
Eget personell
Arbeidsstokken til Tore Løkke AS skal legges inn på et motell i
arbeidsperioden. Arbeidsfolket går 14 dager på og 14 dager av.
– Det er en turnus som arbeidsfolket trives bra med, sier
Bratberg. En 14-14-turnus gir god utnyttelse av arbeidsperiodene
samtidig som arbeidsfolket får rimelig lange friperioder.
Tore Løkke er i dag rundt 110 ansatte. Det vil ikke bli noen
endringer i arbeidsstokken i forhold til dette oppdraget. Firmaet vil
gjennomføre med det personellet de har.
Utenbygds
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Fosen opplever den reine Bonanza i forhold til arbeidsoppdrag for
entreprenører. Tore Løkke AS er involvert i bygginga av veger på
Storheia, i bygginga av fylkesveg 710 mellom Brekstad og
Krinsvatn. Fremdeles har også åfjordsentreprenøren oppdrag i
samband med bygginga av Ørland hovedflystasjon. De har også
fått jobben med vassledninga mellom Ervik og Lerberen. Både
Løkke og de andreentreprenørene har vasset i arbeid de siste år.
Imidlertid går disse prosjektene mot slutten.
– Vi får neppe oppleve en slik aktivitet igjen på Fosen, sier
Bratberg.
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