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Fjellskredovervåkingen – 06.oktober 2017, kl. 14:45 
Seksjon for fjellskred, NVE 

          
 

Fjellpartiet Veslemannen er en del av det ustabile fjellpartiet Mannen.  Oransje farenivå ble satt 

mandag ettermiddag basert på nedbørsprognoser. Fjellet er i stadig bevegelse, og tirsdag 

ettermiddag og natt til onsdag denne uka økte hastigheten betydelig som følge av nedbør. Siden 

stabiliserte bevegelsene seg, men etter en ny nedbørsrunde og smelting av snø begynte 

bevegelsene å øke igjen i går kveld. Rødt farenivå ble satt, og evakuering gjennomført. Etter at 

evakueringen var fullført ble det igangsatt vanntilførsel av Veslemannen. Det er store hastigheter 

ved Veslemannen, og den øker noe fremdeles. Hastigheten er nå om lag 15 cm/døgn i øvre del, og  

2-4 mm/døgn i nedre del. Værprognosene fremover melder nedbør, men mest sannsynlig i form av 

snø og kaldere temperatur. Vanntilførselen vil fortsette som planlagt. Farenivået er rødt. 

 

 Ny rapport publiseres i kveld kl. 21:00 

 

The hazard level was set to red yesterday evening at 22. Veslemannen, a small sector of the large 

unstable rockslope failure Mannen, has experienced a large increase in movements after extra supply 

of water started this night. The velocity is at present about 15 cm/day in the upper part and in the 

lower part about 2-4mm/day. NVE will continue to supply water.  The hazard level is red. 

New report will be published 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 og figurer neste side viser utvalgte, oppdaterte målinger.   

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 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. 14:45 

Instrument Siste døgn Siste uke 

Sum for ekstensometer 8 (mm)  67,6 120 

Radar - punkt 1 (mm) 59,2 113,1 

Radar - punkt 6 (mm). Nedre del 4 11 

Temperatur 0,2°C  

Nedbør (mm) 36,2 - 
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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. 

 


