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Fjellskredovervåkingen – 07.oktober 2017, kl. 21:00 
Seksjon for fjellskred, NVE 

          
 

Veslemannen er en avgrenset aktiv del av det ustabile fjellpartiet Mannen. Farenivået har vært 

ekstremt (rødt) siden torsdag kveld på grunn av høye hastigheter. Vann har blitt tilført i håp om at 

det vil bidra til å utløse et skred i deler av området. Dette har, sammen med nedbør, ført til økte 

hastigheter. Tilførselen av vatn har hatt en effekt, men har ikke vært tilstrekkelig til å utløse større 

skred. Nedbøren har også avtatt og kommer som snø. På bakgrunn av dette bestemte NVE seg for 

å avbryte vanntilførselen, og det er nå reduserte hastigheter. I øvre del av området er hastigheten 

72 mm/døgn og nedre del er hastigheten rundt 7mm/døgn. På bakgrunn av at hastighetene 

fremdeles er store opprettholdes rødt farenivå.   

Ny rapport publiseres i morgen kl. 10:00. 

 

Veslemannen, is a small active sector of the unstable rock slope Mannen. The hazard level has been 

extreme (red) since Thursday due to high velocities. Water has been supplied to contribute to trigger 

a rock slide in parts of the area. This has, together with rainfall, led to increased movement, but the 

precipitation have decreased and comes as snow. The water supply had an effect in form of marked 

increased velocities, but has not been enough to initiate larger slides. The water supply has on this 

background been stopped, and the velocities have decreased. The velocity is 72 mm/day in the upper 

part of the area, and 7 mm/day in the lower part of the area. Red hazard level is sustained.  

A new report will be published tomorrow morning at 10:00.  

 

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.  

  



2 
 

Tabell 1. Måledata oppdatert 07.10 kl. 20:00 

Instrument Siste døgn Siste uke 

Sum for ekstensometer 8 (mm)  109 254 

Radar - punkt 1 (mm) 128 262 

Radar - punkt 6 (mm). Nedre del 9 18 

Temperatur -2,6°C  

Nedbør (mm) 23 - 
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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. 

 


