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Fjellskredovervåkingen - 5. oktober 2017  
Varsel om rødt farenivå for Veslemannen  
Seksjon for fjellskred, NVE 

  

Veslemannen er et relativt lite, men svært aktivt parti av det ustabile fjellpartiet Mannen i 
Romsdalen. Mens de årlige bevegelsene i Mannen (utenfor Veslemannen) utgjør noen få cm i 
året, har den mest aktive delen av Veslemannen forskjøvet seg noe over én meter det siste året. 
Veslemannen har et volum på 120 000 - 180 000 m3, det vil si rundt én prosent av det totale 
volumet av Mannen. 
 
Det er store sesongmessige variasjoner i bevegelsene i Veslemannen. Både i år og i fjor hadde 
hastigheten et sesongmessig minimum i begynnelsen av mai, i underkant av 0,1 mm pr døgn. 
Etter dette har hastigheten øket, men også variert utover sommeren, med en typisk hastighet 
mellom 1 og 2 cm. Mandag 2. oktober ble det satt oransje farenivå, basert på at det var meldt mye 
nedbør tirsdag og onsdag. Det kom en del nedbør, men en del som snø. Hastigheten i fjellpartiet økte 
markant tirsdag ettermiddag og natt til onsdag. Siden har bevegelsene stabilisert seg, men etter ny 
nedbør og smelting av snø begynte bevegelsene å øke igjen i går kveld og natt. Hastighetene er nå 
over 42 mm/d som er over vår interne terskelverdi til rødt. En ser også en akselererende trend i 
hastigheten.  
 
Resultatet av den økte hastigheten kan resultere i et skred. Vi er usikre på hvor store deler av 
Veslemannen dette vil omfatte - om det avgrenses til den mest aktive delen, eller om det vil 
kunne utløse et vesentlig større skred fra Veslemannen. 
 

Objekt: Veslemannen 
Faregrad: Rødt 
NVE overvåker kontinuerlig og i sanntid syv ustabile fjellparti som 
alle utgjør en høy risiko for fjellskred.  Hvert fjellparti har til 
enhver tid et farenivå etter skala på fire trinn: Lav (grønn), 
moderat (gul), høy (oransje) og ekstrem (rød) fare.  
  

Overvåka objekt 
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På bakgrunn av de store bevegelsene, nedbørsprognosene og usikkerhetene om utløsing av et 
større skred fra Veslemannen har NVE funnet det riktig å heve farenivået til rødt. NVE vil etter at 
Politiet har foretatt evakuering sette i gang tilførsel av vann til området som er i bevegelse. NVE 
følger situasjonen og bevegelsene på fjellet tett videre.  
 
Det vil bli publisert dagsrapporter på www.nve.no. 
 

http://www.nve.no/
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Figur 1 Oversikt over hvor ekstensometer og radarpunkt er plassert på Veslemannen. 
 

 
Figur 2 Bevegelsene på ekstensometer 8 det siste 1 ½ døgnet. Figur 1 viser hvor dette er plassert. 
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