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Vanntiltak Veslemannen:

Effekt av forsøk med ekstra vanntilførsel i
2017 og vurdering av fremtidige tiltak

Siden 2014 har beboerne under Veslemannen i Romsdalen vært
evakuert fem ganger på grunn av store bevegelser i det ustabile
fjellpartiet. NVE sitt ansvar er å overvåke og varsle store
fjellskred. For å redusere belastningen for beboere og togtrafikk
ble det i 2017 tilført ekstra vann i et forsøk på å utløse et større
skred fra Veslemannen. Vanntilførselen førte til økt hastighet,
men det løsnet ikke noe større skred. En evaluering av tiltaket
viser at dette har svakheter og det må gjøres betydelige
forbedringer. Dette har resultert i at NVE ikke vil videreføre
vanntiltaket i 2018. Fokus vil være å forbedre eksisterende
overvåkingssystem.

Innledning
Veslemannen er en liten del av det ustabile fjellpartiet
Mannen i Romsdalen, som er definert som et
høyrisikoobjekt for fjellskred og er derfor permanent
overvåket. I 2014 ble det påvist bevegelser i Veslemannen
som er 50 – 100 ganger større enn den øvrige del av
Mannen. Siden 2014 har NVE varslet rødt farenivå for
Veslemannen fem ganger. To ganger i oktober 2017. Med
rødt farenivå følger evakuering av flere bolighus og gårder i

NVE har ansvar for å forvalte landets vann- og
energiressurser, utvikle samfunnets evne til å
håndtere flom- og skredfare og varsle om naturfare.
NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i
Narvik, Trondheim, Hamar, Førde og Tønsberg. I
tillegg har vi senter for fjellskredovervåking i Stranda
og Kåfjord.
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faresonen. Bevegelsene i Veslemannen har vist seg å være
nært knyttet til nedbørshendelser.
Dette notatet beskriver kort den tekniske løsningen,
effekten og det skisseres aktuelle forbedringer av tiltaket.

NVE hovedkontor
Middelthunsgt. 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 Oslo
Telefon: (+47) 22 95 95 95
nve@nve.no
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Tilførsel av vann - effekt ved
hendelser i 2017
Som et eksperimentelt tiltak for å redusere belastningen for
beboerne i området og for togtrafikken, ble det i 2017
forsøkt å utløse et skred fra Veslemannen ved å tilføre
ekstra vann til fjellpartiet. Forsøket med å pumpe vann ble
avklart internt i NVE og med Rauma kommune, politiet,
fylkesmannen og Jernbaneverket. Det var knyttet store
usikkerheter til effekten av tiltaket. En forutsetning var at
tiltaket skulle gjennomføres i perioder med rødt farenivå,
og etter at evakuering var gjennomført.
To ganger i løpet av oktober 2017 ble det varslet rødt
farenivå for Veslemannen, som følge av store bevegelser i
fjellpartiet. I begge tilfeller ble det tilført vann til øvre delen
av fjellpartiet i håp om å utløse et skred av hele, eller deler
av fjellet.

Figur 1. Skisse over pumpe, tanker og lokalisering av fjellpartiet
Veslemannen

TEKNISK INSTALLASJON I FJELLET

En prinsippskisse av installasjonen er vist på Figur 1. En
pumpe ved vannet Børtjørna (1071 moh.) pumpet vann opp
til en 20.000 liter tank på Mannen i 1290 meters høyde. Fra
denne øvre tanken viderefordeles vannet ned til to blå
tanker på hver 9.000 liter. Fra hver tank førte en slange ned
til den mest aktive øvre sprekken i Veslemannen. Det var
utfordringer knyttet til dårlig vær som begrenset transport
av utstyr, og kulde som skapte ising i slanger. Den totale
kontinuerlige kapasiteten på systemet var 5400 l/time.
HENDELSE 2.-8. OKTOBER

Den 2. oktober ble det varslet oransje farenivå, basert på
værvarsel om store nedbørsmengder. Det var meldt
temperaturer nær 0 ℃ og usikkerhet om hvor mye som
ville komme som snø. Regnet satte først inn på
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ettermiddagen 5. oktober, samtidig som temperaturen steg.
Bevegelsene i fjellet økte kort tid senere. Klokken 21:00 ble
det meldt rødt farenivå og NVE satte i gang vanntilførsel
like etter midnatt, etter at evakuering var gjennomført.
Vi tilførte vann i 30 timer, og totalt 202.000 liter vann ble
tilført. To ganger ble det sluppet vann samtidig fra alle tre
tankene på toppen og tre ganger ble det bare tilført fra den
største (grå). I perioder ble det tilført vann til fjellet med
direkte overløp fra pumpe. På grunn av kulde og reduserte
bevegelser ble vanntilførselen avsluttet kl. 06:30 på
morgenen 7. oktober. Den 8. oktober ble farenivået satt
ned til gult.
Figur 2 gir en oversikt over bevegelsen i øvre del i fjellet
(vist som hastighet i cm/døgn), tilført vann og
værforholdene (nedbør og temperatur).

Figur 2. Effekten av tiltaket under første hendelse. Sort kurve
øverst er hastigheten målt med strekkstag, bjelkene øverst er
tilført vann differensiert på de ulike tanker og nederst vises
temperatur og nedbør.

Etter første vanntilførsel økte bevegelsen kraftig. Dette
skjedde samtidig med mye regn. Den eksakte effekten av
det kunstig tilførte vannet er derfor vanskelig å skille fra det
naturlig tilførte. På ettermiddagen 6. oktober avtok
hastigheten fra 14 cm/d til 11 cm/d på tross av vanntilførsel
både fra den store tanken og direkte med overløp fra
pumpa. Dette skjedde samtidig med at det ble kaldere i
fjellet og nedbøren kom som snø. Kl. 21:30, 4 timer og 10
minutter etter samtidig slipp fra alle tanker, doblet
hastigheten seg kortvarig og hastigheter på over 20 cm/d
ble målt (toppen av kurven på Figur 2). Fra kl. 02:00-03:00
på natten var hastigheten nede i 14 cm/d, og på tross av
ytterligere to vannslipp fra den grå øvre tanken avtok
hastigheten ytterligere. Figur 2 indikerer at de to tilførslene
med vann fra alle tre tanker ga mest effekt. Effekten ser ut
til å være mindre de gangene vi tilførte vann fra bare den
grå tanken på toppen.
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Figur 3 viser hastigheten målt i ulike deler av fjellpartiet
med radar (punktlokalisering i Figur 4). Det er støy på
radarmålingene, men det er eneste data tilgjengelig i midtre
og nedre del av fjellpartiet. Vi ser at hastigheten i flere deler
i fjellpartiet øker noen timer etter de ulike tankslipp. Dette
er tydelig etter de to siste slipp på natten til 7. oktober.
Radarpunkt 2 i øvre del (rød kurve) har en kortere
reaksjonstid etter tankslippene enn ekstensometer 8 og
radarpunkt 1 i øvre del av fjellpartiet. Radarmålingene viser
at slippet fra alle tanker 6. oktober kl. 17:30 førte til
samtidig økt bevegelse i hele fjellpartiet.
Selv om vi ser økt bevegelse i fjellet noen timer etter
vanntilførselen, er det tydelig at vanntilførselen ikke var
tilstrekkelig til å opprettholde de store hastighetene etter
at det ble kaldt på kvelden 6. oktober (Figur 2 og Figur 3).
Dette var bakgrunnen for at vanntilførselen ble avsluttet
7. oktober, og farenivået ble satt ned dagen etter. Kort tid
etter dette var ekstensometer 8 utstrakt og ute av drift, og
den bakkebaserte radaren ble dermed eneste datakilde for
bevegelse i fjellet.

Figur 3. Bevegelsene under første hendelse målt på ulike
radarpunkt. Se lokalisering av punkter i figur 4.
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Figur 4. Plassering av punkter for tidsserier i radarbildet (Figur
3). Fargene viser bevegelse i mm målt med radaren i 4 måneder.

ANDRE HENDELSE 12.- 18. OKTOBER

Torsdag 12. oktober varslet NVE igjen om oransje farenivå,
basert på et usikkert værvarsel om mye nedbør og varme.
Det lå allerede omkring 40 cm snø på Mannen, noe som
kunne gi betydelig vanntilførsel ved smelting. Det kom først
mindre regn enn meldt, men søndag morgen, 15. oktober,
ble det mildt og det kom noe regn. Hastigheten i fjellet
økte raskt og det ble varslet rødt farenivå. Siden første
hendelse var det oppstått problemer med frosne
vannslanger, og det var nødvendig å fly opp nytt utstyr for å
starte vanntilførsel fra tankene. På grunn av sterk vind var
det ikke mulig å få folk og utstyr opp på Mannen, og
vanntiltaket ble forsinket. Natten til tirsdag 17. oktober ble
vanntilførselen startet, og frem til tirsdag ettermiddag ble
det sluppet 82.400 liter i fjellpartiet. Vannet ble sluppet fra
de to blå tankene fire ganger og siste gangen med den grå
tank i tillegg (simultanslipp). Det kjørtes også en periode
med overløp fra pumpa. Ekstensometer 8 var som nevnt
ute av drift og det var data fra to radarsystemer under
denne hendelsen.
Figur 5 og Figur 6 viser bevegelsene, værdata og
vanntilførselen under hendelsen. Søndag 15. oktober steg
temperaturen på klimastasjonen til 8,4 ºC, det var kraftig
vind og det forsvant 18 cm snø som følge av smelting og
sammensynking. Hastigheten i øvre del av fjellpartiet nådde
over 20 cm/d denne søndagen, og i et lite område var
hastigheten over 30 cm/d. Mandagen økte bevegelsene til
over 50 cm/d i forbindelse med regn (som siden ble til snø).
Dette var betydelig høyere hastigheter enn hva vi tidligere
har målt.
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Fra tirsdag ble det kaldt, bevegelsene avtok, og det ble
besluttet å avslutte vanntilførselen. Onsdag 18. oktober ble
farenivået igjen satt ned til gult.

Diskusjon av tiltaket, aktuelle
forbedringer og ressursbehov ved
nye forsøk

Figur 5 Hastigheten i fjellpartiet målt ulike radarpunkter,
klimadata og vanntilførsel under andre hendelse.

De to hendelsene med store bevegelser i 2017 skjedde
senere på året enn tilsvarende hendelser i 2015 og 2016,
men litt tidligere enn første hendelse i slutten av oktober
2014. Våre målinger og modeller gjennom disse årene har
vist at sensitiviteten til nedbør øker fra sommeren og frem
mot senhøsten. Responsen på nedbør, i form av fjellets
økte bevegelser, blir stadig kraftigere i løpet av høsten. Vi
antar det skyldes at frost i fjellpartiet forhindrer noe av
vannet i å nå glideplanet tidligere på året. I 2017 var
værforholdene slik at vi også uten kunstig vanntilførsel ville
ha fått mer bevegelse enn tilfellet har vært i de to
forgående år.
Vi ser at vanntiltaket hadde en effekt, siden kunstig tilførsel
av vann var med på å øke bevegelsene i fjellpartiet, og i et
enkelt tilfelle ble hastigheten nesten doblet. Samtidig er det
tydelig at vi var langt fra å utløse et større skred, og at
tilførselen var ikke nok til å opprettholde store hastigheter
i fjellpartiet når den naturlige vanntilførsel stoppet opp på
grunn av kulde. En kontinuerlig vanntilførsel med dagens
kapasitet ligger på 5400 l/time (6 m3). Den maksimale
tilførselen til Veslemannen var nært opp til 40.000 l på om
lag 20 minutter (40 m3). Disse forsøkene ga størst økning i
bevegelser.
Tekniske forbedringer av tiltaket

Figur 6 Hastigheten i fjellet under andre hendelse, der y-aksen er
skalert til punktene i midtre og nedre del av fjellpartiet.

På grunn av de utfordrende værforholdene på Mannen kom
ikke vanntilførselen i gang før tirsdag 17. oktober, og da var
hastigheten i fjellet allerede avtatt til 1/3 av hastigheten på
mandagen. Etter vannslippene observerte vi noe økning i
hastighet, men hastighetene nådde ikke opp i nærheten av
det som var målt søndag og mandag. Størst effekt hadde
siste vannslipp, der det ble sluppet vann fra alle tre tanker.
Dette vises særlig godt i Figur 6, som viser bevegelsene i
nedre del av fjellpartiet.
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For å få tilstrekkelig effekt av vanntilførsel må
vannmengdene økes mye og vannet fordeles over et større
område. Dette vil bidra til å øke det totale vanntrykket i
fjellpartiet og dermed bidra til redusert stabilitet, større
bevegelser, og større sannsynlighet for et større skred.
Tilført vannmengde kan økes ved større pumpekapasitet,
større diameter på slanger fra pumpe og opp til tanker, og
fordelingen i fjellpartiet kan bedres ved at flere slanger går
fra tanker/pumper og ut til Veslemannen. Det er mulig å
legge ut slanger noe lenger ned i fjellpartiet, men det er
likevel begrenset av terrenget som er svært bratt og
utfordrende. Vi ser imidlertid at bevegelsen i nedre del av
fjellpartiet er styrt av press fra den øvre delen, slik at en
større vanntilførsel i øvre deler vil føre til større press på
nedre fronten. Nesten samtidig økt hastighet i hele
fjellpartiet etter noen av vannslippene tyder også på at
vannet fordeles raskt internt i fjellpartiet. Det bør også
tilføres vann helt øverst ved den store baksprekken. Figur 7
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viser hvordan vannfordelingen til Veslemannen kan
forbedres.
Erfaringene fra høsten 2017 indikerer at vanntilførselen bør
økes betydelig dersom tiltaket skal fortsette. Vi vurderer at
kapasiteten bør opp til den maksimale tilførselen som ble
foretatt i en kort tidsperiode i 2017, det vil si opp i en
kontinuerlig kapasitet på anslagsvis 40 m3/time.
Dimensjoner og antall slanger må økes, i tillegg til ekstra
pumpe. Videre vil det bli kostander knyttet til mye
helikopterbruk. Totalkostnadene for å få tilrettelagt et nytt
forsøk med økt kapasitet vil være i størrelsesorden 2,5
millioner kroner. Etableringen og utførelse av selve
forsøket vil videre kreve økt innsats fra fagpersonell.
Effekten av et tiltak med betydelig større vannmengder vil
fremdeles være usikkert.

på 2-3 millioner kroner. I tillegg vil det kreve økt innsats fra
fagpersonell. Effekten av økt tilførsel av vann vil fremdeles
være usikkert.
På grunn av de store bevegelsene på Veslemannen i 2017
mistet vi flere strekkstag som har vært en del av
overvåkingen av Veslemannen og det kan være risikofylt å
få disse erstattet. NVE må derfor prioritere å få etablert en
revidert overvåking for høsten 2018. Dette kan være nye
faste installasjoner som kan supplere radarmålingene, eller
flere radarsystem slik det ble gjort senhøsten 2017.
Evaluering av tiltaket slik det ble gjennomført i 2017 viser
flere svakheter og det må gjøres betydelige forbedringer.
Dette har resultert i at NVE ikke vil videreføre vanntiltaket
i 2018. Fokus vil være å forbedre eksisterende
overvåkingssystem.

Figur 7. Bilde av Veslemannen sett fra siden inn mot nord.
Vanntilførselen i 2017 var konsentrert til den mest aktive
sprekken i midtre områder. For å få en forbedret fordeling av
vann bør det tilførsel vann også i den bakre snøfylte baksprekken
og i et større område videre nedover.

Konklusjon og oppsummering
Veslemannen er en liten del av det ustabile fjellpartiet
Mannen i Romsdalen. Flere ganger har det vært nødvendig
for NVE å varsle rødt farenivå, og 4 bolighus og en gård i
faresonen ble evakuert. For å redusere belastningen for
beboere og togtrafikk ble det i 2017 tilført ekstra vann for
å få utløst mindre eller større deler av Veslemannen.
Vanntilførselen førte til økt hastighet, men det løsnet ikke
noe større skred. Begrenset pumpekapasitet og for dårlig
fordeling av vann i fjellpartiet er antatt å være
hovedgrunnene til at vi ikke klarte å opprettholde
bevegelsene etter at den naturlige vanntilførselen avtok.
For å få utløst en større del av Veslemannen må det
sannsynligvis gjøres en del forbedringer av tiltaket i form av
større pumpekapasitet og en bedre fordeling av vann i
fjellpartiet. Dette inkluderer ekstra pumpe, større
slangedimensjoner, og flere slanger ut til Veslemannen. Det
er vurdert flere alternativer for en forbedring av
eksisterende system. Vannkapasiteten vil med det beste
alternativet kunne komme opp i 40 m3/time, noe som er 7
ganger større enn kapasiteten i 2017. Det antas at en slik
forbedring og bedre tilrettelegging vil kunne få en kostnad
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