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Fjellskredovervåkingen - 8. oktober 2017  
Nedsetting av farenivå til gult Veslemannen  
Seksjon for fjellskred, NVE 

  

NVE har besluttet å sette ned farenivået til gult for Veslemannen. 
Hastighetene i fjellpartiet har avtatt, og det er varslet kaldt vær fremover. 
 
Veslemannen er et relativt lite, men svært aktivt parti av det ustabile fjellpartiet Mannen i 
Romsdalen. Veslemannen har et volum på 120 000 - 180 000 m3, det vil si rundt én prosent av 
det totale volumet av Mannen. 
 
Etter store bevegelser i Veslemannen som følge av naturlig nedbør og ekstra tilførsel av vann, 

ble vanntiltaket avsluttet i går tidlig. Etter dette har bevegelsene avtatt mye. Nå er det en sakte 

avtagende trend i hastighet, og det er varslet kaldt og tørt vær fremover. Hastighetene er nå 

rundt 5 cm/døgn i øvre del, og under 1 cm/døgn i nedre del.   

 

Selv om hastighetene i Veslemannen fremdeles er relativt høye, er det en tydelig trend med 

sakte reduserte bevegelser. Med kaldt og tørt værmelding fremover forventer en at bevegelsene 

fortsetter å minke. På bakgrunn av dette har NVE funnet det riktig å sette ned farenivået til gult. 

Rapportering fra NVE vil fremover komme som dagsrapporter kl. 09, og legges ut på 

www.nve.no.  

 

 

Objekt: Veslemannen 

Faregrad: Gult 
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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The hazard level was set to red Thursday evening and have experienced a large increase in 

movements after extra supply of water. The movement have decreased after NVE ended the water 

supply yesterday morning. Based on a continued decreased velocities and cold weather, NVE has 

decided to reduce the hazard level to yellow. Daily reports will be at 09:00 at www.nve.no.  

 

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 08.10 kl. 09:20: 

Instrument Siste døgn Siste uke 

Sum for ekstensometer 8  68 284 

Radar - punkt 1 (mm) 78 299 

Radar - punkt 6 (mm). Nedre del 8,9 23 

Temperatur -1,7°C  

Nedbør (mm) 9 - 
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Figur 1 Oversikt over hvor ekstensometer og radarpunkt er plassert på Veslemannen. 

 

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