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21. november ble Tunnel-
boremaskinen (TBM) som 
skal arbeide ut det nye løpet 
til Nedre Røssåga Kraftverk 
døpt og testet i Korgen. Det 
kan bety en ny æra for bruk 
av TBM i Norge. Ikke helt 
tilfeldig, så har monster-
maskinen fått navnet Jern-
Erna.

 - Det er 20 år siden sist det ble be-
nyttet TBM i Norge, og Leonhard 
Nilsen & Sønner AS (LNS), som har 
fått Røssåga-oppdraget fra Statkraft, 
vil med dette skape en kompetanse i 
bedriften for slikt utstyr. Gründer og 
styreleder i LNS, Malvin Nilsen, fi kk 
det ærefulle oppdrag å døpe maski-
nen, og sammen med byggeleder Erik 
Dahl Johansen i Statkraft foresto han 
en prøvestart av TBM-en. Begivenhe-
ten ble direkteoverført fra tunnelen i 

Korgen til Fjellsprengerkonferansen i 
Oslo, hvor administrerende direktør 
Frode Nilsen i LNS holdt et foredrag 
for 1000 tilhørere. 
Det var Se Nor AS som sto for direk-
teoverføringen. (SeNor har lokaler i 
Mo Industripark.)

Store dimensjoner
Jern-Erna er en fjellspiser av rang. Bo-
rekronen har en diameter på 7,23 me-
ter, hele maskinen er 125 meter lang, 
og veier 900 tonn. For aller første gang 
i Norge skal det bygges fortløpende et 
transportbånd for å ta unna massen 
bak TBM-en, og dette transportbån-
det, med en kapasitet på 600 tonn i 
timen, blir 7,5 km lang. Maskinen 
greier opp til 3 meter fjell i timen, og 
det er beregnet at det vil ta et år å bore 
ut den 7,5 km lange tunnelen.

Gründer og styreleder Malvin Nilsen i Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS), og byggeleder Erik Dahl Johansen i Statkraft foran Jern-Erna.

Les nyheter på vår hjemmeside: www.mip.no
Sjekk vår Facebookside: Mo Industripark AS

Jern-Erna

Caroline Andreassen 
er ansatt som trainee i Kunnskapsparken 
Helgeland AS i perioden fra august 2013 
til august 2014 gjennom traineeprogram-
met Kandidat Helgeland. Caroline har en 
mastergrad i samfunnsøkonomi fra Nor-
ges teknisk-naturvitenskaplige universitet 
i Trondheim. (NTNU)
- Jeg bodde fem år i Trondheim hvor jeg 
tok en mastergrad i Samfunnsøkonomi på 
NTNU før jeg begynte her, sier hun.

 Nye fjes


