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Fjellskredovervåkingen - ettermiddagsrapport 07.10.2017  
Seksjon for fjellskred, NVE 

 
  

Bevegelsene økte i går kveld som følge av vanntilførselen. Hastigheten hadde 

et maksimum i går kveld, men har fortsatt å avta utover dagen. Vi ser en klar 

effekt av vanningen, men vi vurderer at tank- og pumpekapasiteten var for 

liten til å løsne skred fra Veslemannen. 
 

Fjellpartiet Veslemannen er en liten del av det ustabile fjellet Mannen. Etter at hastigheten til 

Veslemannen økte den sist uka, ble farenivået høynet til rødt torsdag kveld og NVE startet med 

vanning av fjellpartiet. Vanntilførselen ga en markert økning i fjellets hastighet. Hastigheten nådde et 

maksimum i går kveld på over 20 cm/døgn i den mest aktive delen, og hastigheten økte i hele 

fjellpartiet. Det gikk i samme periode større steinsprang fra fjellpartiet. Etter den økte hastigheten i 

går kveld har bevegelsene nå avtatt, og ligger på 8 cm/døgn i øvre del. NVE ser dermed effekt av 

vanningen, men det lykkes ikke å løsne skred i deler av Veslemannen. Nedbøren kommer nå som snø 

og det er kaldt. Kommende værprognose varsler minusgrader de neste dagene. Fjellets bevegelser er 

fremdeles på ett nivå som gjør at NVE opprettholder rødt farenivå. Farenivået blir vurdert 

fortløpende.  

 

Neste rapport kommer kl. 21:00 

 

 

  

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.  
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The hazard level was set to red Thursday evening. Veslemannen, a small sector of the large unstable 

rockslope instability Mannen, experienced a large increase in movements after artificial supply of 

water since Thursday. The velocity is at present around 8 cm/day in the upper part. The supply with 

water has given higher velocities, but not the results we wanted.  The temperature is below zero. The 

forecast is colder for the next days and it is snowing. The movements is still high and the hazard level 

is red.  

 

Next report at 21:00. 

 

Dagens situasjon med måledata er vist i tabell 1. Kart over området med lokalisering av målepunkter 

som brukes i tabell og i kurver over bevegelse er vist i figur 1. Figur 2 viser bevegelsene siste uke på 

ekstensometer 8, som sammen med ekstensometer 9 og 10 gir totalbevegelsen i et punkt i øvre del.  

 

Tabell 1. Måledata oppdatert 07.10 kl. 14:00: 

Instrument Siste døgn Siste uke 

Sum for ekstensometer 8  122,6 234,3 

Radar - punkt 1 (mm) 137,1 243,5 

Radar - punkt 6 (mm). Nedre del 6,8 16,0 

Temperatur -1,6°C  

Nedbør (mm) 32,7 - 

Snødybde (cm) 51  



3 
 

 
Figur 1: Veslemannen er markert med stiplet omriss. Ellers viser kartet lokaliseringen av 
måleinstrumentene på Veslemannen – ekstensometre og radarpunkter (Pts). 

 

 
Figur 2: Bevegelser siste uke målt med ekstensometer 8. 

 


