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Varsel om oransje farenivå for Veslemannen  
Seksjon for fjellskred, NVE 

  

Veslemannen er et relativt lite, men svært aktivt parti av det ustabile fjellpartiet Mannen i 

Romsdalen. De årlige bevegelsene i Mannen (utenfor Veslemannen) utgjør noen få cm i året, har 

den mest aktive delen av Veslemannen forskjøvet seg omtrent 1 m 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 av Veslemannen. I år, som tidligere, har 

det vært et sesongmessig minimum i hastighet til starten av mai, i underkant av 0,1 mm pr døgn. 

Etter dette har hastigheten økt, men også variert utover sommeren, med en typisk 

døgnhastighet mellom 1 og 2 cm.  

 

NVE har fått på plass en modell som viser antatt bevegelse framover i tid. Denne er basert på 

tidligere bevegelser og effekten av nedbør. På bakgrunn av denne og den senere tids økning i 

bevegelse ved lite nedbør har vi sett at det skal svært lite nedbør til før bevegelsene øker.  

 

Det er varslet relativt store nedbørsmengder fra i morgen formiddag. NVE forventer derfor en 

markant økning i bevegelse i løpet av kvelden i morgen.   På denne bakgrunn har NVE funnet det 

riktig å heve farenivået til oransje for Veslemannen. Det vil bli publisert dagsrapporter på 

www.nve.no. 

 

Objekt: Veslemannen 
Faregrad: ORANSJE 

NVE overvåker kontinuerlig og i  sann tid syv ustabile fjellparti som 

alle utgjør en høy risiko for fjellskred.  Hvert fjellparti har ti l  

enhver tid et farenivå etter skala på fire trinn: Lav (grønn), 

moderat (gul), høy (oransje) og ekstrem (rød) fare.  

  

Overvåka objekt 

http://www.nve.no/


 

Dette kan utvikle seg til et skred.  Vi er usikre på hvor store deler av Veslemannen dette vil 

omfatte - om det avgrenses til den mest aktive øvre delen av Veslemannen, eller om det vil 

kunne utløse et vesentlig større skred som også inkluderer den nedre delen. 

 

Ved rødt farenivå vil NVE forsøke å utløse deler av Veslemannen ved bruk av vanntilførsel. 

Tiltaket er på plass og vanntankene er fylt. Vannet blir tilført fra tre tanker ned i sprekker i det 

øvre området hvor bevegelsene er størst.  Vi understreker at det er en stor usikkerhet til 

hvordan vannet vil fordele seg i fjellet og hvilken effekt dette vil få.  

 



 
Figur 1 Oversikt over hvor ekstensometer og radarpunkt er plassert på Veslemannen som er 
avgrenset med stiplet omriss. 

 
Figur 2 Bevegelsene på ekstensometer 8 den siste uka. En har enda ikke sett tegn til akselerasjon i bevegelsene. Figur 1 viser 
hvor ekstensometer 8 er plassert. 
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