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Fjellskredovervåkingen – 06.oktober 2017, kl. 21:00 
Seksjon for fjellskred, NVE 

          
 

Veslemannen er en avgrenset del av det ustabile fjellpartiet Mannen som har beveget seg med 

relativt store hastigheter de siste høstene. I forbindelse med kraftig regnvær de siste dagene har 

bevegelsene ved fjellpartiet økt, noe som har ført til at farenivået ble endret fra moderat (gult) til 

høyt (oransje) på mandag, og fra høyt til ekstremt (rødt) torsdag kveld. Etter at det underliggende 

området var evakuert har vann blitt tilført området i håp om å kunne utløse et skred i deler av 

området. Vann blir fremdeles tilført. Det har vært akselererende bevegelse med hastigheter opp i 

15 cm/døgn. Hastigheten er minket litt de siste timene og er nå rundt 10 cm/døgn i øvre del av 

området, og 4 mm/døgn i nedre del av området.  

Ny rapport publiseres i morgen kl. 09:00. 

 

Veslemannen, a small sector of the unstable rock slope Mannen, has experienced increased velocities 

the last falls. Due to heavy precipitation the last days, the movements have increased further and the 

hazard level changed from moderate to high on Monday, and from high to extreme on Thursday 

night. After the area was evacuated, water have been, and still are, supplied to try to trigger a rock 

slide in parts of the area. The movement have accelerated and the velocities reached 15 cm/day 

around midday. They have since then reduced slightly and are now about 10 cm/yr in the upper part 

of the area, and 4 mm in the lower part of the area.  

A new report will be published tomorrow morning at 09:00.  

 

Måledata er vist i tabell 1 og plassering av målepunkter er vist i figur 1. Figur 2 viser bevegelse 

registrert av ekstensometer 8 den siste uken. 

  

Overvåka objekt 

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 en skala på fire trinn: Lav (grønn), 

moderat (gul), høy (oransje) og ekstrem (rød) fare.  
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Tabell 1. Måledata oppdatert 06.10 kl. 20:30 

Instrument Siste døgn Siste uke 

Sum for ekstensometer 8 (mm)  97 156 

Radar - punkt 1 (mm) 88 146 

Radar - punkt 6 (mm). Nedre del 3 11 

Temperatur -1,5°C  

Nedbør (mm) 47 - 
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Figur 1 Oversikt over hvor ekstensometer og radarpunkt er plassert på Veslemannen. 

 

 
Figur 2 Bevegelsene på ekstensometer 8 i løpet av siste uke. Se figur 1 for hvor ekstensometer 8 er plassert på Veslemannen. 

 


