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Forord 
Håndtering og samhandling i beredskapssituasjoner er viktig i kriser, og hendelsen ved 

Mannen i Romsdalen høsten 2014 gir anledning til en evaluering av mange forhold 

knyttet til slike situasjoner. Prosjektet NIFS – «Naturfare, infrastruktur, flom og skred», 

som er et omfattende samarbeid mellom Statens vegvesen (SVV), Norges vassdrags- og 

energidirektorat (NVE) og Jernbaneverket (JBV), initierte et samarbeid med 

Åknes/Tafjord Beredskap (ÅTB) for å utnytte de erfaringene som ble gjort under og etter 

hendelsen. Utgangspunktet for denne rapporten er at man ønsket en beskrivelse av 

hendelsen, overvåkingen og hvilke aktører som var involvert som grunnlag for læring og 

til bruk i andre prosjekt i NIFS.  

 

Oslo, november 2015 

 

Anne Britt Leifseth 

Direktør for Skred og Vassdragsavdelingen  

NVE 
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Sammendrag 
Målinger utført av Åknes/Tafjord Beredskap (ÅTB) i september 2014 viste til dels store 

bevegelser i et mindre fjellparti ved Mannen i Romsdalen. Det ble etter hvert registrert 

økende bevegelser, og fjellpartiet var såpass stort at det kunne true bebyggelse og 

jernbane. Politiet iverksatte evakuering og stenging av jernbanen. Det ble også stor 

medieinteresse. Bevegelsen avtok utover i november og det ble etablert en bedre og mer 

robust overvåking av «Veslemannen» slik at de evakuerte kunne flytte tilbake med 

trygghet om en god og tilfredsstillende overvåking.  

Overvåkingen av bevegelsene og formidlingen av dette fra ÅTB ga et godt grunnlag for 

beredskapsaktørenes videre handling. Overvåkingen gjorde det også mulig å normalisere 

situasjonen når bevegelsene avtok. 

 

Det var noe uklarheter om hvilke planer som skulle følges, og i kommende hendelser er 

det viktig at dette avklares og formidles til alle aktører så tidlig som mulig.  

 

Det ble etablert god kontakt i Fylkesberedskapsrådet og kommunens kriseledelse. ÅTB 

og lensmannens deltakelse i kommunens kriseledelse, og senere i hendelsen også NVE, 

fungerte godt. Dette ga grunnlag for en god og samordnet handling. Imidlertid kunne det 

vært mer kontakt med og mellom etater som Statens vegvesen og Jernbaneverket. Det ble 

vurdert at kommunens kriseledelse og Fylkesberedskapsrådet var den rette arena for 

samordning.  

 

Medieinteressen ble mye større enn forventet og tok en stor del av de sentrale aktørenes 

ressurser. Ved neste hendelse må dette organiseres bedre, men uten at informasjonsflyten 

og tilliten til overvåkingen og beredskapen svekkes. 
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Etterord 
Etter en rolig vinter med små bevegelser begynte det å skje nedringer med økte 

hastigheter i forbindelse med snøsmeltingen i juni 2015. Det ble avklart at en skulle bruke 

farenivåene grønn, gul, oransje og rød i forbindelse med håndteringen av Veslemannen, 

selv om disse er definert for å håndtere store fjellskred med langt større 

beredskapsutfordringer. I juli begynte bevegelsen å øke ytterliggere og farenivået ble satt 

til gult for Veslemannen. Dette fortsatte til ut i september da hastighetene økte betraktelig 

i forbindelse med større nedbørsmengder. Faregraden ble den 4. september satt opp til 

oransje og senere samme dag til rødt. Rutinene for varsling som ble etablert i 2014 ble 

fulgt og det var en ryddig evakuering og informasjonsformidling til beredskapsaktører og 

media. Etter at nedbøren avtok stabiliserte fjellet seg også og farenivået ble satt ned til 

gult den 7. september. De evakuerte flyttet tilbake. Det har vært stor medieinteresse også i 

2015, men noe mindre enn høsten 2014. Mediehåndteringen ble koordinert lokalt av 

Rauma kommune i samarbeid med NVE.    
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1 Bakgrunn 
Høsten 2014 utførte Åknes/Tafjord Beredskap (ÅTB) målinger med bakkebasert radar i den 

nordvestlige delen av det ustabile fjellpartiet Mannen (Figur 1). Det ble i den forbindelse 

dokumentert til dels store bevegelser i et avgrensa fjellparti på 4000 m2 i 1100-1200 meters 

høyde. Det er dette området som heretter i rapporten benevnes som «Veslemannen». 

Fra 6. oktober ble det målt kontinuerlig med dette systemet, noe som bekreftet store bevegelser i 

et relativt stort område. Hendelsen utviklet seg videre med økte bevegelser frem til slutten av 

oktober, da Politiet iverksatte evakuering og stenging av jernbanen. Det ble også stor 

medieinteresse.  

Hendelsen førte til etablering av en bedre og mer robust overvåking av «Veslemannen» slik at 

de evakuerte kunne flytte tilbake med forsikringer om en god og tilfredsstillende overvåking. 

Det er utarbeidet en egen fagrapport som i mer detalj går gjennom hendelsen, de geologiske 

forholdene og den tekniske overvåkingen (NVE rapport 41-2015).  

Denne rapporten gir en kort gjennomgang av hendelsen og forhold knyttet til beredskapen. 

Rapporten gir også en oversikt over overvåkingen og beredskapen knyttet til en eventuell stor 

fjellskredhendelse fra Mannen, som inkluderer den tekniske overvåkingen og «Nasjonal 

beredskapsplanen for fjellskred». Rapporten gir videre en gjennomgang av mediehåndteringen 

og evalueringene som er blitt utført i etterkant. Rapporten setter spesiell fokus på samhandling 

og prosedyrer i forhold til kommune, de berørte, Fylkesmann og de statlige etatene SVV, JBV 

og NVE. 

 

Figur 1. Det ustabile fjellpartiet Mannen er lokalisert til en bratt NNØ-vendt fjellside i 

Romsdalen, Møre og Romsdal. Fra NVE rapport (Skrede m.fl., 2015). 
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2 Store scenario ved Mannen - 
overvåking og beredskap 

Mannen i Romsdalen er en del av det tre kilometer lange Børa-Mannen komplekset som er det 

største ustabile fjellpartiet i Møre og Romsdal og et av de største i Norge. Mesteparten av dette 

området er uten målbare deformasjoner, men ved Mannen er det bevegelser i en fjellformasjon 

(700-1300 moh.) på maksimalt 11-14 millioner m3. I øvre deler er bevegelsene i dag på et par 

cm pr år, men avtar nedover fjellsida. Overvåkingsutstyr ble installert 2009-2011. Boringer 

dokumenterer at fjellet er godt drenert, uten at det står vann i sprekker i bunn av borehullene 

(130 m under overflaten).   

Et skred fra Mannen truer noe bebyggelse, E-136 og Raumabanen. Et skred kan også føre til 

ned-demming av Rauma over en strekning på 5-6 km oppover dalen, og videre et påfølgende 

dambrudd med katastrofeflom nedover dalen. Et slikt flomscenario kan ramme bebyggelse med 

flere hundre mennesker.  

 

2.1 Teknisk overvåking 
Overvåkingstiltakene på Mannen ble ferdig etablert i 2011 og tilfredsstiller i dag krav i 

bygningsteknisk forskrift § 7-4 (TEK10) med veileder (Fig. 2). Overvåkingen består i dag av 

flere systemer for måling av sanntids bevegelse i overflaten. Dette inkluderer 8 GPS antenner, 2 

lasere, 7 strekkstag, 4 vinkelmålere og en bakkebasert radar som står ved Rønningen i 

Romsdalen. Videre er det etablert instrumentering i 2 dype borehull som registrerer bevegelse 

og temperatur for hver meter. Videre er det sensorer for måling av vanntrykk. Det er etablert en 

fullskala meteorologisk stasjon i samarbeid med Meteorologisk Institutt (Met.no) og 

Jernbaneverket (JBV).  

Området er svært bratt med mye sprekker og ustabilt fjell i overflaten, noe som har gjort 

instrumenteringen krevende, spesielt i nedre deler. Manglende kontroll på enkelte av disse 

partiene var bakgrunnen for etablering av en ny posisjon for bakkeradar-målinger høsten 2014. 

Det er etablert strømforsyning basert på aggregat og brenselceller, og flere 

kommunikasjonsveier for overføring av data fra overvåkingen. Disse systemene skal 

tilfredsstille krav til reserveløsninger og robusthet.   
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Figur 2. Oversikt over overvåking ved Mannen, inkludert nye systemer etablert høsten 2014 

knyttet til overvåking av Veslemannen. 

 

2.2 Nasjonal beredskapsplan for fjellskred 
Beredskap kan defineres som tekniske, operative og organisatoriske tiltak for å minimalisere 

skader av uønskede hendelser, i dette tilfellet fjellskred fra overvåkede fjell. En 

fjellskredhendelse stiller betydelige krav til samfunnets evne til krisehåndtering og omstilling.  

«Nasjonal beredskapsplan for fjellskred» beskriver rammene for hvordan beredskap mot 

fjellskred skal etableres og driftes. Planen gjelder for ustabile fjellparti som er kartlagt og 

klassifisert som høyrisikoobjekt gjennom det statlige kartleggingsprogrammet til NVE. Planens 

utgangspunkt er at et ustabilt fjellparti med høy risiko for fjellskred er identifisert, og at det er 

bestemt at det skal etableres beredskap i forhold til hendelser i dette fjellpartiet. 

«Nasjonal beredskapsplan for fjellskred» ble utgitt som en øvingsutgave i 2013 og ble ferdigstilt 

som en NVE rapport våren 2015 (Eikenæs, 2015). Planen beskriver ansvar og oppgaver til de 

mange beredskapsaktørene. Overvåking, varsling og evakuering utgjør hovedelementene i 

beredskapen. 
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 «Nasjonal beredskapsplan for fjellskred» beskriver hvordan beredskap mot fjellskred fra 

overvåkede fjell skal etableres og driftes. Planen skal sikre at beredskapen for de overvåkede 

fjellpartiene blir ensartet og gjenkjennelig for alle aktører. Det blir utarbeida egne objektplaner 

som skal samordne beredskapen og krisehåndteringen for det enkelte overvåkede fjell. Det er 

fylkesmannen som har ansvar for objektplanene, og for Mannen er denne ikke ferdig og var ikke 

tilgjengelig under Veslemannen-hendelsen høsten 2014.  

Det blir også utarbeidet aktørplaner der den enkelte beredskapsaktør (kommuner, Politiet, 

Fylkesmannen, sektormyndigheter m.fl.) beskriver hvordan de skal håndtere situasjonen under 

ulike farenivå. Aktørplanene skal være forankret i den nasjonale beredskapsplanen, aktuelle 

objekt-planer, og videre risiko- og sårbarhetsanalyser for egen virksomhet. Aktørplaner ble ikke 

brukt under den aktuelle hendelsen.  

I områder med lav jordskjelvaktivitet (som i Norge) varsler fjellskredene seg selv gjennom 

langvarige forstadier (årtier – århundrer) med sakte bevegelser (mm - cm pr år). I forkant av et 

fjellskred akselererer bevegelsen. Denne fasen varer fra noen uker til flere måneder. 

Bevegelsene i de ustabile fjellpartiene overvåkes fortløpende i «sann tid», det vil si uten særlige 

forsinkelser av måledataene. Ut fra internasjonale erfaringer med overvåkede fjell som har 

utviklet fjellskred, er det for hvert av de overvåkede fjellpartiene etablert kurver over forventet 

hastighetsutvikling fram mot et skred. I bygningsteknisk forskrift § 7-4 er det som vilkår for 

utbygging satt krav om at fjellskred skal varsles senest 72 timer på forhånd.  

Den nasjonale planen definerer fire farenivå gradert etter fjellets hastighet: lavt/grønt, 

moderat/gult, høyt/oransje, og ekstremt/rødt som utgjør selve skredvarselet, se figur 3. 

Farenivåene uttrykker økende sannsynlighet for et skred i nær framtid og gradvis kortere tid til 

et eventuelt skred. Overvåkingssenteret fastsetter til enhver tid farenivået for de overvåkede 

fjellpartiene og melder endringer i farenivå til alle beredskapsaktørene.  Det er fastsatt fire 

beredskapsnivå som følger farenivåene (Fig. 3). 
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Figur 3. Skjematisk framstilling av forventet utvikling av et fjellskred, hentet fra Nasjonal 

beredskapsplan for fjellskred (Eikenæs, 2015). 
 
 

Overvåkingssenterets (NVEs) beslutning om endret farenivå skal varsles til myndigheter med 

beredskapsansvar. Sammenhengen mellom geologisk situasjon, farenivå og beredskapstiltak er 

beskrevet i den nasjonale beredskapsplanen (Tabell 1). Farenivået og beredskapsnivået vil 

normalt følge hverandre, men dette krever at overvåkingstiltakene er tilfredsstillende og at 

dataflyten fra fjellet fungerer i tilnærmet sann tid.  

Beredskapsnivået blir ved redusert farenivå nedjustert til gul eller grønn. Beslutning om nedsatt 

farenivå kan komme uten at det er gått et skred, men mest sannsynlig etter at et skred har gått. 

Det er ganske vanlig at bare deler av det ustabile fjellpartiet går ut i et skred, og da vil det kunne 

ligge igjen ustabile fjellmasser igjen i fjellsiden. Da kan det være fare for ett eller flere 

påfølgende skred, som i Loen i 1936. Etter ulykkes-skredet den 13. september med 74 

omkomne, gikk det i løpet av de to neste månedene, tre nye og til dels like store skred.  

På grunn av denne risikoen, må fjellsiden etter en skredhendelse, undersøkes og evalueres, før 

man kan sette fare- og beredskapsnivået tilbake fra rødt til gult eller grønt nivå. Man skal da 

også være så sikker at man kan sette farenivået ned to trinn. Dette vil ta tid fordi store deler av 

instrumenteringen og infrastrukturen trolig er slått ut og ødelagt. Dessuten må man på grunn av 

sikkerhetshensyn utvise forsiktighet med personell i fjellsiden. Derfor er det viktig å ha tilgang 

til mobilt utsyr som hurtig kan installeres og måle fjellet fra trygge posisjoner. 
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Tabell 1. Sammenheng mellom geologisk situasjon, farenivå og beredskapsnivå og –tiltak (Fra 

Nasjonal beredskapsplan for store fjellskred, Eikenæs, 2015)). 

Geologisk situasjon Farenivå Beredskapsnivå og -tiltak 

Stabil bevegelse 

Lav fare 

Grønn beredskap: 
 Overvåking 

 Planlegging 

 Øving Stabil bevegelse, sesongvariasjon 

Økt bevegelse, utover 

sesongvariasjon 
Moderat fare 

Gul beredskap: 
 Intensivert overvåking 

 Gjennomgang av planverk 

 Aktivering av samordningsfora 

 Forberede komplekse tiltak 

 Informasjonstiltak 

Akselererende bevegelse Høy fare 

Oransje beredskap: 
 Intensivert beredskap 

 Flytting av sårbare objekt 

 Reduksjon av aktivitet og ferdsel 

Skred nær forestående 

Ekstrem fare 

Rød beredskap: 
 Evakuering 

 Redning 

Skred har gått, kan gå igjen 

Rød beredskap: 
 Opprettholdt evakuering 

 Reetablering av overvåking 

Ingen eller liten fare for skred Lav fare 
Grønn beredskap: 
 Normalisering 
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3 Veslemannen- hendelsen 2014 
Veslemannen-hendelsen var en liten hendelse som ble godt ivaretatt gjennom kriseledelsen i 

Rauma kommune, og i dialog med Fylkesmannen og ÅTB ble det avklart at det ikke var 

naturlig å følge alle prinsippene og rammene gitt i «Nasjonal beredskapsplan for fjellskred». 

Selv om det ustabile fjellpartiet ved Mannen er underlagt full overvåking, vil det imidlertid 

alltid kunne være mindre parti som ikke har overvåking. Det avgrensa ustabile området 

Veslemannen (Figur 4), ble oppdaget ved en ny målekampanje i september 2014, og hadde 

dermed ikke en fullgod og robust overvåking. Prinsippene i «Nasjonal beredskapsplan for 

fjellskred» forutsetter at overvåkingen tilfredsstiller kravene i TEK 10. Farenivå og 

beredskapsnivå kan derfor i slike tilfeller være forskjellig, for eksempel at varslet gult farenivå 

fra den geologiske overvåkingsgruppa resulterer i at det blir definert oransje eller rødt 

beredskapsnivå og politiet iverksetter evakuering.  Tabell 1 gir en kort oversikt over 

hendelsesforløpet i fjellet og ÅTB sine handlinger. 

 

Tabell 2. Oversikt over de viktigste hendelsene og fjellets utvikling under håndteringen av Veslemannen 

Hendelse Dato 

Radarkampanje Lyngheim startet 17.sep 

Radarkampanje Lyngheim avsluttet 24.sep 

Orientering til Rauma kommune om bevegelser i et fjellparti ved Mannen 02.okt 

Pressemelding fra Rauma kommune 03.okt 

Bakkeradar reetablert med nye målinger med fast rapportering fra ÅTB. ÅTB intensiverte den 
interne beredskapen 06.okt 

Økt bevegelse på grunn av nedbør 20.okt 

Geofaglig statusrapport med revidert scenario og fareområder. ÅTB innførte gul beredskap 22.okt 

Økte bevegelser og ÅTB varslet rødt farenivå og etablerte rød beredskap 26.okt 

Største bevegelser observert. Prognosen indikerte skred om kort tid 28.okt 

Bevegelsene stabilisert 29.okt 

Reduserte bevegelser 01.nov 

Farenivået satt ned til gult. ÅTB i gul beredskap 10.nov 

Spesialoppfølging for rapportering og informasjon til Jernbaneverket ble etablert 11.nov 

Etablering av ny overvåking November 

ÅTB og Rauma kommune har møte med de evakuerte 27.nov. 

Reduserte bevegelser, og farenivå satt ned til grønt. Tilfredsstillende overvåking er etablert 03.des 

Ytterliggere stabilisering og reduserte bevegelser Desember 2014 - mars 2015 
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Figur 4. Veslemannen er et avgrenset område (markert med gult) som ligg innenfor de store 

definerte scenario for det store ustabile fjellpartiet Mannen. Fra NVE rapport (Skrede m.fl. 

2015).   

 

 

3.1 Fjellets bevegelser, farenivå og geologiske 
vurderinger  

En radarkampanje med bakkebasert radar (InSAR) på Lyngheim, 17.09.14 - 25.09.14, avdekka 

at et parti ved det ustabile fjellpartiet Mannen var i unormal stor bevegelse. Arealet ble anslått å 

være ca. 4000 m2, med et volum på 10.000 – 40.000 m3. Utløpssonene for et skred fra dette 

området ble ikke vurdert til å kunne true bebyggelse, veg eller jernbane. Bevegelsene var på 

2,5mm/døgn i øvre del og 0,5mm/døgn i nedre del. Åknes/Tafjord Beredskap formidla dette til 

Rauma kommune som orienterte innbyggerne i området og la ut en pressemelding om saka. 

ÅTB innførte en intern heva beredskap for Mannen (intern blå beredskap), noe som inkluderer 

at alle data blir manuelt sjekka og kvalitets kontrollert 3 ganger i døgnet. ÅTB rapporterte etter 

dette daglig til Rauma kommune og NVE, og Fylkesmannen ble orientert.  Saken fikk relativt 

stor oppmerksomhet i media 

På bakgrunn av bevegelsene i området besluttet ÅTB å starte en ny radarkampanje den 6. 

oktober 2014. Den 9. oktober rapporterte ÅTB de første resultatene fra denne kampanjen, og 

konkluderte med at lokaliseringen og størrelsen av området med bevegelse samsvarte med 

målingene fra september. Bevegelsen var på 3-4 mm/døgn i øvre deler. ÅTB fikk raskt utført en 

steinsprangmodellering fra et fagmiljø ved Universitetet i Milano-Bicocca i Italia og en 

skredmodellering fra NGU. Dette støttet de tidligere konklusjoner om at et skred fra det aktuelle 

området ikke truer bebyggelse eller annen infrastruktur (Fig. 5). ÅTB fortsatte med daglig e-
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post rapportering til Rauma kommune, og etter avtale ble også NVE (Hovedkontor og Region 

vest) og Fylkesmannen i Møre og Romsdal inkludert som adressater.   

 

Figur 5. Kart som viser mulige utløpssoner for et skred på 10.000 – 40.000 m3 fra Veslemannen, 

rapportert til Rauma kommune, NVE og fylkesmannen 9. oktober 2014. 

Åknes/Tafjord Beredskap fortsatte en tett oppfølging med interne rapporteringer 3 ganger i 

døgnet og med en fast daglig rapportering til beredskapsaktørene. Fra den 13. oktober ble også 

Politiet mottaker av ÅTB sine daglige statusrapporter. Disse inneholdt en kort tekststatus og en 

kurve for bevegelser (Fig. 6). 

Fra den 20. oktober begynte bevegelsene å øke og scenario for størrelse og volum ble revidert i 

statusrapport 22. oktober. Rapporten konkluderte med at arealet og dermed volumet av området 

i bevegelse var større enn tidligere antatt. Arealet ble estimert til ca. 6.000 m2, og volumet til 

mellom 70.000 og 120.000 m3. Et slikt volum vil være et lite fjellskred, men kan også bli større 

dersom det tar med seg urene i fjellsida på veien ned. Utløpsområdene ble derfor også revidert, 

og en kunne ikke utelukke at gardsbrukene ved Lyngheim og Rønningen, jernbanen og 

høyspentlinjer/transformatorstasjon kunne ligge i faresonen for skred fra Veslemannen (Fig. 7).  

Bevegelsen var nå oppe i 6-7 mm/døgn i øvre deler og 1-2 mm i nedre deler. ÅTB understreket 

at fjellpartiet kun ble målt med bakkebasert radar (InSAR). Fjellskredovervåkingen til ÅTB er 

etablert for å kunne overvåke og varsle større skredhendinger med store konsekvenser. 

Overvåkingen og varslinga knytt til Veslemannen var dermed ikke av samme kvalitet som for 

de store scenario. Metoden som ble nyttet prosesserer måledata og gir et gjennomsnitt over 

4 timer, og oppdaterte data over bevegelsene i fjellet ble tilsvarende på etterskudd. 

 



 

 14 

 

Figur 6. Eksempel på en daglig statusrapport fra ÅTB. 

ÅTB innførte intensivert overvåking der alle data ble manuelt sjekket hver 4 time, noe som 

tilsvarer en intern gul beredskap. Bevegelsene som ble observert i denne fasen tilsvarer et 

internt farenivå på gult eller i overgangen til oransje. Det ble rapportert internt hver 4 time og 

med en ekstern rapportering til beredskapsaktørene en gang i døgnet.  
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Figur 7. Mulige utløpsområder for steinsprang, mindre fjellskred/jordskred og vannholdige og 

sediment førende masser. Fra ÅTB statusrapport 22. oktober 2014. 

 

På grunnlag av statusrapporten fra ÅTB iverksatte politiet evakuering av personer i de 

potensielle faresonene og stengte jernbanen den 22. oktober. Rapporteringen til 

beredskapsaktørene inkluderte etter hvert også NRK og Rauma energi. ÅTB fikk også 

spesialvarsel for Mannen fra met.no.  

Dataene viste en klar sammenheng mellom nedbør og bevegelser, der bevegelsene økte 10-12 

timer på etterskudd. Bevegelsene stabiliserte seg noe etter den 22. oktober, og gikk noe ned etter 

dette, men fra den 26 til den 27. oktober økte bevegelsen som følge av økt nedbør ved Mannen. 

Den økte bevegelsen førte også til at måleintervallet ble redusert til 3 timer om kvelden den 26. 

oktober og til en time natt til 27. oktober. Hastigheten økte til 2-3 cm/døgn i øvre deler. ÅTB 

oppgraderte farenivået til internt rødt nivå natt til den 27. oktober, og sendte melding om dette 

og om fjellets tilstand til Politiets operasjonssentral i Kristiansund og til Rauma kommune. 

Samme melding gikk til Fylkesmannen og NVE om morgenen den 27. oktober. ÅTB var da i 
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intern rød beredskap og hadde innført kontinuerlige vaktordninger der situasjonen ble fulgt 

fortløpende. 

Det ble registrert flere akselerasjonsfaser, men den mest markerte var tirsdag 28. oktober da 

deler av området hadde hastigheter på 7-8 cm pr. døgn i en kortere periode. ÅTB brukte i denne 

fasen en metode for å prognosere skredet ved å bruke den inverse av hastigheten (1/hastighet) 

og plotte dette opp mot tidsaksen. En akselerasjons-fase gir da en ganske rett linje som har en 

trend mot tidsaksen (Fig. 8). Dataene midt på dagen den 28. oktober indikerte et skred sent på 

kvelden natt til 29. oktober. 

Det var underveis en kontakt med Statens vegvesen vedrørende vurderinger av farenivå, og 

SVV vurderte at ÅTB sine vurderinger var tilstrekkelige. Videre ble det i samarbeid med SVV 

og prosjektet NIFS foretatt fotografering med helikopter for å dokumentere tilstanden i området. 

Resultater fra dette ble levert ÅTB den 29. oktober. 

 

Figur. 8. Invers hastighet (vertikal akse) plottet mot tidsaksen. Punktene viser dataene frem til 

pressekonferansen som kriseledelsen i Rauma kommune hadde kl. 15 den 28 oktober. Den stipla 

linjen viser trenden som indikerte at skredet kunne gå midnatt dersom situasjonen i det ustabile 

fjellpartiet fortsatte med tilsvarende akselerasjon.    

Utover kvelden den 28. oktober avtok imidlertid nedbøren, og det kom mye mindre enn 

værprognosene tilsa. Samtidig ble det kaldere, og nedbøren kom som snø i området oppe ved 

Mannen. Bevegelsen stabiliserte seg og ble etter hvert redusert, og var om morgenen den 29. 

oktober på 5 cm i øvre del og 1 cm i nedre del. Den 1. november var hastighetene ytterliggere 

redusert til henholdsvis 1 cm og 5 mm pr. døgn.  

ÅTB måtte raskt endre vaktordningen med hyppigere vaktskifte. Det var 4 geologer tilgjengelig 

for vaktordningene i tillegg til sjefsgeolog som koordinerte arbeidet. Det var til tider en 

utfordring å få dette til å gå rundt, i og med at resten av overvåkingen av de andre objektene 

også måtte utføres. 

Bevegelsen i fjellpartiet Veslemannen ble gradvis mindre, og ÅTB satte ned farenivået internt 

til gult den 10. november. I statusrapporten fra ÅTB ble det også anbefalt en forbedret 

overvåkningsløsning. Politiet åpnet jernbanen for godstrafikk på bakgrunn av denne rapporten.  
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Politiet og ÅTB hadde den 11. november et møte med Jernbaneverket der detaljer for 

rapportering til Jernbaneverket ble diskutert. Jernbaneverket ble del av rapporteringen til 

beredskapsaktørene som fikk en rapport hver mandag, og hver morgen ble det sendt en 

spesialmelding til Jernbaneverket om fjellets tilstand. Dette ble opprettholdt frem til 3 desember. 

Bevegelsen i fjellpartiet fortsatte å minke, og ÅTB arbeidet intensivt med forbedring av 

overvåkningsløsningen. Den 3. desember satte ÅTB ned farenivået internt til normalt (grønt), og 

en ny forbedret og mer robust overvåkningsløsning var etablert. Dette var bakgrunnen for 

politiets beslutning om å oppheve evakueringen og åpne jernbanen for normal trafikk. Rauma 

kommune og ÅTB hadde i denne perioden en god dialog med de evakuerte slik at de hele tiden 

var informert om fjellets tilstand og arbeidet som ble gjort i forbindelse med forbedringen av 

overvåkningsløsningen. Den 27. november hadde kommunen og ÅTB eget møte med alle 

evakuerte der situasjonen ble presentert. 

Bevegelsene og utviklinga i fjellpartiet er i figur 9 presentert sammen med nedbørsfordelingen 

og temperaturen ved Mannen. Den viser klart sammenhengen mellom nedbør og bevegelse og 

stabiliseringen av fjellet i forbindelse med lavere temperaturer i begynnelsen av november. 

 

Det var noe uklart om man skulle følge «Nasjonal beredskapsplan for fjellskred» eller ikke. 

Imidlertid ble dette en såpass stor hendelse med mange involverte og stort medietrykk, og det er 

naturlig å vurdere håndteringen i forhold til denne. I figur 10 er de ulike fasene med hastigheter 

vist sammen med den skjematiske skissen for et forventet forløp for et fjellskred. «Nasjonal 

beredskapsplan for fjellskred» presiserer at en nedsetting av farenivå blir gjort til enten gult eller 

grønt, og dette ble gjort i dette tilfellet. 

 

 

Figur 9. De totale bevegelsene for 5 punkter fra Veslemannen målt med bakkebasert radar. 

Disse er plottet sammen med nedbør og temperatur målt ved værstasjonen ved Mannen. Fra 

NVE rapport (Skrede m.fl. 2015). 
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Figur 9. Bevegelsen fra hendelsen på Veslemannen satt inn i den skjematiske kurven for et 

forventet fjellskred. 

 

3.2 Overvåkingssystemene    
Det ble under hendelsen arbeidet med å forbedre overvåkingssystemet for Veslemannen. 

Grunnen til dette var at de eksisterende radarmålingene kan bli utsatt for mange forstyrrelser 

eller «støy» og gi til dels urealistiske målinger vinterstid med mye snø. Utfordringen var å få 

etablert instrumentering i det bratte området ved Veslemannen. Dagens system er vist i figur 2, 

11 og 12, og er dokumentert i NVE rapport (Skrede m.fl. 2015) 

 

Overvåkingen for Veslemannen består i dag av følgende system: 

 

 Bakkebasert radar ved Lyngheim som dekker store deler av fjellsida, men som har 

utfordringer med «støy» pga snø på vinterstid. 

 En LIDAR ved Lyngheim som også måler avstand til naturlige fjellparti i fjellsida. 

Dette er foreløpig i en testfase. Det kan være problematisk å få gode målinger under 

dårlige værforhold, men vil kunne supplere radarmålingene. 

 Tre strekkstag i øvre deler som måler fra fast fjell til tre store fjellblokker i øvre del av 

Veslemannen. 

 To geofoner på sørsiden av Veslemannen som vil måle rystelser ved økt bevegelse. 

 En mikrofon på sørsiden i øvre deler som kan brukes til å fange opp lyd i forbindelse 

med økte bevegelser og steinsprang. 
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Det er vurdert at dagens system er tilstrekkelig og robust nok for en operativ overvåking for å 

skape trygghet for befolkning og annen infrastruktur i fareområdene. Målesystemene gir i dag 

gode måledata (Skrede m.fl. 2015). 

 

I tillegg til de permanente systemene ble det også utført fotografering fra helikopter 

(SVV/NIFS) og fra bakken i Romsdalen (Cautus Geo/ÅTB). Dette vil bli gjentatt til 

våren/sommeren for å kartlegge de totale bevegelsene i området, og vil supplere de eksisterende 

målingene.  

  

Figur 11. Kart over de øvre delene av Mannen med overvåkingssystem. Merk ekstensometrene 

8, 9 og 10 og geofonene ved GPS 4 og nedre borehull som er instrumentering etablert i 

november 2014. Se også oversiktskart i figur 2 og bilde i figur 12. 
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Figur 12. Bilde tatt ovenfor Veslemannen som illustrerer overvåkingen for Veslemannen som nå 

er fullt operativt og del av den faste overvåkingen ved NVE. 

 

 

3.3 Involverte parter og prosess 
Som de fleste andre beredskapssituasjoner startet også håndteringen av dette som et samarbeid 

mellom kommune, lokalt politi og fagetat, i samarbeid med Fylkesmannen. Kommunens 

kriseledelse ble den viktigste arena for håndteringen av hendelsen, og her deltok Lensmannen 

som Politiets liaison og ÅTB som rådgiver. I forhold til fremtidig læring for håndtering av slike 

og andre tilsvarende hendelser er det av interesse å se på hvem som involveres når, og av 

hvilken årsak, og hvilke muligheter for samspill og gode løsninger dette gir. 

 

3.3.1 Hendelsesforløp 

I denne hendelsen hadde ÅTB målt bevegelser i fjellpartiet i slutten av september og i 

begynnelsen av oktober. De orienterte Rauma kommune om dette første gang pr telefon i 

månedsskiftet september/oktober. Rauma kommune og ÅTB samarbeidet om innholdet i en 

første pressemelding som ble sendt ut 3. oktober. Før pressemeldingen gikk ut var innbyggerne 

og Fylkesmannen orientert om situasjonen. Denne praksisen med å orientere de berørte og 

Fylkesmannen før man gikk ut til pressen opprettholdt kommunen gjennom hele hendelsen. 

 

Kommunen satte beredskap den 3. oktober og opprettet da sak i CIM, som etter hvert fikk 150 

loggpunkter. I det første møtet i kommunens kriseledelse (telefonmøte) deltok kommunen, ÅTB 

og Politiet. Fylkesmannen ble orientert via situasjonsrapporter fra kommunen. Da hadde man på 

forhånd avklart med Fylkesmannen at kommunen skulle ta saken lokalt og at Fylkesmannen 
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skulle ta i bruk Fylkesberedskapsrådet. I denne fasen ble det diskutert om man skulle følge 

«Nasjonal beredskapsplan for fjellskred», men på bakgrunn av hendelsens størrelse og at 

hendelsen ble koordinert lokalt ble det enighet om å ikke følge planen. I praksis skulle det vise 

seg at mange prinsipper fra planen ble fulgt. 

 

Kommunens beredskapsgruppe bestod av ordfører, rådmann, beredskapsansvarlig og 

kommunikasjonsrådgiver. Kommunen la også ut informasjon på egen hjemmeside fra 6. 

oktober. 

 

Det ble gjort modellering av skredets mulige rekkevidde, og 9. oktober ble dette rapportert av 

ÅTB. Kommunen tok da for første gang kontakt med lokal Lensmann. En av utfordringene var 

den korte avstanden ned til fritidshuset på Ytre Lyngheim som bare lå noen titalls meter fra 

utløpssonen. Politiet tok kontakt med eier som bekreftet at huset ikke var i bruk om vinteren.  

 

ÅTB besluttet å følge sin egen interne beredskapsplan og opprettet intern beredskap til «Blått 

nivå», hvilket innebærer at alle data blir manuelt sjekket og kvalitets-kontrollert 3 ganger i 

døgnet. Etter dette rapporterte ÅTB daglig til Rauma kommune, NVE og Fylkesmannen. Fra 

den 13. oktober fikk også politiet disse rapportene. 

 

Fra den 20. oktober begynte bevegelsene å øke markert, og den 22. oktober reviderte ÅTB 

scenariet for antatt størrelse og volum, samt utløpsområde. 

 

Fylkesmannen etablerte faste møter i Fylkesberedskapsrådet fra den 22. oktober. Fylkesmannen 

hadde også orienterte Fylkesberedskapsrådet og andre i rapport pr 6. oktober. I møtet den 22. 

oktober deltok Rauma kommune, Lensmann, Politiets operasjonssentral i Kristiansund, ÅTB og 

SVV. Alle fikk referat fra møtet samme kveld, også JBV. Tilsvarende ble Statnett og Rauma 

energi kontaktet av kommunen den 22. oktober, også med et eget møte med Rauma energi.  

Politiets operasjonssentral i Kristiansund ble også koblet inn fra samme dato, de satte stab i 

Kristiansund og lokalt politi var på saken fortløpende. Politi, kommune og ÅTB samarbeidet om 

faste møter i kommunens kriseledelse på Rådhuset.  

 

SVV satte opp skilt med redusert hastighet forbi Lyngheim.  

 

Fra den 22. oktober iverksatte ÅTB gul intern beredskap med intensivert overvåking der alle 

data sjekkes hver 4 time. Politiet stengte jernbanen og evakuerte de berørte. Met.no leverte 

spesialvarsel for området til ÅTB og rapporteringen fra ÅTB ble oversendt til NRK og Rauma 

energi etter dette. NVE fikk de første skriftlige rapportene fra ÅTB fra denne dagen. 

 

NVE etablerte beredskap fra den 23. oktober etter å ha fulgt situasjonen tett i flere dager. DSB, 

POD, Hdir og NVE etablerte faste møter daglig og NVE rapporterte jevnlig til Olje- og 

energidepartementet (OED) både skriftlig og muntlig. Kopi av de skriftlige rapportene ble sendt 

til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Politidirektoratet (POD), JBV og 

Vegdirektoratet. 

 

NVEs regionsjef ankom Åndalsnes den 25. oktober for å bistå ÅTB på stedet og deltok deretter 

i Fylkesberedskapsrådet og i kommunens kriseledelse. I starten var kommunens kriseledelse 

usikre på NVEs rolle og basis for deltakelse, men dette ble avklart etter hvert. Kommunen tok 

kontakt med Statens vegvesen angående vurderinger av farenivå og SVV slo fast at ÅTBs 

vurderinger var tilstrekkelig for Vegvesenets vurdering av farenivå. Kontakt mellom SVV, JBV 

og NVE skjedde kun i Fylkesberedskapsrådet. 
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ÅTBs målinger av bevegelse og faglige vurderinger pr 28. oktober indikerte at skredet kunne gå 

i løpet av dagen eller den 29 oktober. Dette ble formidlet og varslet til alle deltakere, media og 

offentligheten. Men dagen etter var bevegelsen redusert og dette ble trenden i dagene etter. ÅTB 

satte ned sin interne beredskap til gult nivå den 10. november. Den 11. november ble politi, 

ÅTB og JBV enige om en forbedret varslings- og informasjonsprosedyre som gjorde det mulig 

for politiet å åpne linja for godstrafikk. 

 

Fjellets bevegelser ble stadig redusert og med en forbedret overvåkingsløsning opphevet politiet 

evakueringen og tillot å sette persontrafikken tilbake på jernbanelinja den 3. desember. ÅTB 

gikk etter hvert ned til et normalt internt beredskapsnivå. 

 

3.3.2 Vurdering 

Hendelsesforløpet som er beskrevet viser at flere og flere etater ble koblet på situasjonen etter 

hvert som den vokser i omfang og samfunnsinteresse. En av utfordringene med dette er at de 

som kobles på ikke uten videre er kjent med premissene som blir lagt av aktørene som deltar fra 

starten. For eksempel kan det være uklart hvilken og hvilke planer som legges til grunn. 

 

I evalueringene som etatene har foretatt i ettertid og i Fylkesmannens referat fra 

evalueringsmøte den 21.01.2015 om Mannen (Veslemannen) blir det påpekt at det var uklart om 

man fulgte «Nasjonal plan for fjellskred» eller ikke. ÅTB fulgte veldig tydelig sin egen interne 

beredskapsplan og vaktinstruks, og deres vurderinger ble naturlig nok førende for de andre 

etatenes kalibrering av egen innsats. Kommunen var aktiv tilstede i situasjonen med høyt fokus 

på de evakuerte og de eventuelle konsekvenser av en hendelse eller en langvarig stenging av 

jernbane og eventuelt veg. Etatene fulgte i hovedsak sine egne beredskapsplaner og de er i 

utgangspunktet ikke koordinert mot hverandre. Derfor blir kommunens ønsker, politiets styring 

og Fylkesmannens samordning i Fylkesberedskapsrådet meget viktig for å oppnå en koordinert 

og målrettet håndtering av en slik krise.  

 

Etater som kanskje kunne ha hatt nytte av å ta kontakt seg imellom for å avklare felles 

utfordringer som for eksempel samferdsel (SVV, JBV og Fylkeskommunen), ventet også med 

dette fordi man så kommunens kriseledelse og Fylkesberedskapsrådet som den rette arena for 

samordning. Dette er også korrekt, men bør ikke være til hinder for nyttig dialog underveis. 

 

 

4 Mediehåndtering 
Medias interesse for denne saken ble etter hvert svært stor (Fig. 13). Dette ble i hovedsak 

håndtert av kommunen, politiet og ÅTB. Kommunen hadde en egen informasjonsmedarbeider 

og ordfører har bakgrunn som journalist. Utgangspunktet for håndteringen var en enighet i 

kommunens kriseledelse om at man skulle gå ut med mest mulig ærlig og faktisk kunnskap om 

fjellets tilstand og de beredskapstiltakene som ble satt i verk. I forkant av pressekonferanser ble 

kriseledelsen enig om en felles situasjonsforståelse og hva som skulle kommuniseres. De 

enkelte aktører formidlet budskap innenfor sine respektive ansvarsområder.  

 

I startfasen ble situasjonen formidlet som pressemeldinger fra kommunen, men i den siste fasen 

ble det organisert egne pressekonferanser. Informasjonen ble forsøkt gitt ut så tidlig som mulig 

slik at media og innbyggerne fortløpende fikk tilsvarende kunnskap som beredskapsledelsen. 
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Hensikten med dette var å skape trygghet og troverdighet. Media har i ettertid vurdert dette til 

en meget god og interessant håndtering, og aktørene har fått mye skryt. Men for de involverte i 

beredskapsetatene og kommunen tok dette mer og mer av verdifull tid. 

 

ÅTB søkte å følge intensjonen i «Nasjonal plan for fjellskred», samt TEK10, som krever at 

fjellskred, basert på en fjellets bevegelser, skal varsles 72 timer i forkant (Fig. 3). Dette ble også 

gjort gjennom denne hendelsen, men skredets hastigheter endret seg etter hvert og fjellet roet 

seg ned og stabiliserte seg. Den «dramaturgien» dette skapte var et ideelt scenario å følge for 

media, både i forhold til at skredet kunne komme, og at det så viste seg at det ikke kom som 

varslet. Det ble svært mange spørsmål å svare på, og troverdigheten til de som uttalte seg ble 

satt på prøve. 

 

Det er svært sjelden man har mulighet til å varsle et kommende fjellskred med så stor kunnskap 

om bevegelser og akselerasjon. Dette førte til en svært stor interesse fra media også 

internasjonalt. Flere satte opp kamera som filmet kontinuerlig, og over flere dager var dette den 

nyheten som hadde flest «treff» på nett i de største media nasjonalt. I tillegg til fortløpende 

informasjon ble ansatte i kommunen og ÅTB profilert i nasjonale media og som 

lørdagsunderholdning. 

 

Medias interesse førte også til et stort oppbud av biler, trafikk, skuelystne og bobiler ved 

Lyngheim. Dette førte til at politiet måtte sette på ekstra oppsyn med plassen, be Sivilforsvaret 

om å sette opp telt med fast overvåking og SVV om å sette ned hastigheten forbi stedet. Det ble 

også et hardt press på de evakuerte og flere opplevde dette som ubehagelig. 

 

Første organiserte pressekonferanse var den 27. oktober. Etter hvert som fjellet roet seg gikk 

man over til færre og færre pressekonferanser og la større vekt på pressemeldinger som ble lagt 

ut på nett. Dette var et bevisst valg for å roe ned medietrykket, og få satt det til et mer korrekt 

nivå i forhold til at alvoret i situasjonen etter hvert også ble redusert. Dette fungerte etter 

hensikten og medias interesse ble gradvis redusert. 

 

Erfaringen fra denne hendelsen viser at det vil bli en svært stor interesse for senere hendelser 

knyttet til store fjellskred, og understreker viktigheten av utarbeiding av en god strategi og en 

konkret plan for håndtering av media. Det vil også være viktig å ha en bevisst holdning til 

risikokommunikasjon, og der hensynet til evakuerte må være et sentralt element. 

 

«Nasjonal plan for fjellskred» anbefaler at all mediehåndtering organiseres, samordnes og 

ivaretas av Fylkesmannen. Dette ville kunne ha redusert presset på kommunen og ÅTB. En 

forutsetning er da at Fylkesmannen hadde stilt med sine kommunikasjonsansatte på stedet i 

Åndalsnes og deltatt i kommunens kriseledelse. Hovedaktørene (kommunen, politiet og NVE) 

vil uansett også i fremtidige hendelser ha ansvar for formidling og mediehåndtering innenfor 

sine respektive ansvarsområder. 
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Figur 13. Medieinteressen var svært stor. 

 

5 Evalueringer 
Hendelsen er evaluert av flere av de partene som deltok, og samlet av Fylkesmannen i eget 

referat fra evalueringsseminar den 21.01.2015. Nedenfor gjengis oppsummeringen av denne 

evalueringen. 

 

Hendinga og erfaringane som er delte viser at samhandling er avgjerande for å lukkast. Og for å 

samhandle godt, må oppgåvefordelinga og roller vere tydelege og avklarte. 

 

Hendingane og erfaringane viser at mediehandteringa fort blir den største og mest krevjande delen av 

krisehandteringa. Slik er det og det må alle forhalde seg til. For å stå betre rusta til neste 

fjellskredhending, bør det utarbeidast ein mediestrategi og informasjonsberedskapsplan. Dette arbeidet 

er iverksett av arbeidsgruppa som reviderer fjellskredberedskapsplanane i Møre og Romsdal. 

 

I alle krisesituasjoner er det direkte berørte. Beredskapsstyremaktene skal alltid ha særskilt merksemd 

mot desse. Rutinar og verktøy for varsling og informasjonsdeling til de berørte er viktig. Både denne 

hendinga og tidligare hendingar viser at sms-verktøy er svært effektive. 

 

Telefonmøta i fylkesberedskapsrådet var nyttige og effektive. Her har vi funne ei god form for 

informasjonsdeling, bygging av felles situasjonsforståing og diskusjon av samhandling. 

 

Hovudsporet for oppfølging av læringspunkta er gjennom det pågåande arbeidet med revisjon av 

nasjonal beredskapsplan for fjellskred og fjellskredberedskapsplanverket for fjellskreda i Møre og 

Romsdal. 
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26. og 27. august 2015 blir det arrangert eit fagseminar om fjellskred. Seminaret er lagt til Geiranger. 

Målet er at både nasjonal beredskapsplan for fjellskred og reviderte objektplanar (inkludert 

informasjonsberedskapsplan) for Mannen, Hegggura og Åknes skal vere ferdige til dess. 

 

I det litt lengre perspektivet er det viktig at det blir starta planlegging av ei ny storøving med 

fjellskredscenario. Veslemannen var på mange måtar ei nyttig øving, også på den måten at behovet for 

god samhandling vart veldig tydeleg. Derfor er det starta planlegging av ei større samhandlingsøving der 

scenarioet tek utgangspunkt i skred frå Åknes. 

 

Evalueringene i etterkant av hendelsen viser altså at en vurderer håndteringen som generell god, 

men med noen konkrete forbedringspunkter. Dette inkluderer klarere bruk av planverk, bedre 

planlegging og bruk av geofaglig personell, planlegging og implementering av vaktordninger 

hos aktørene og en bedre organisering av mediehåndteringen (lokaler og ressurser).  

 

 

6 Oppsummering og anbefalinger 
I denne rapporten har vi særlig sett på hva som skjedde i forhold til overvåking, hvilke parter 

som ble involvert og tidspunktet for dette. 

 

Overvåkingen av bevegelsene ga et godt grunnlag for beredskapsaktørenes videre handling, og 

muligheten for økt instrumentering underveis bekreftet fortløpende de vurderinger som ble 

gjort. Overvåkingen gjorde det mulig å etablere trygghet og logikk i forhold til å kunne 

normalisere situasjonen når bevegelsene avtok. 

 

Informasjonen som kunne hentes ut av overvåkingen ga godt grunnlag for å kunne følge ÅTBs 

egen beredskapsplan og egentlig også for å kunne følge «Nasjonal plan for fjellskred» som i 

mange henseende ble fulgt. Utfordringa var at det ikke var tydelig nok avklart om denne planen 

skulle følges eller ikke for de aktørene som kom til underveis. I kommende hendelser av denne 

type må dette bedre avklares og formidles til alle aktører.  

 

Det ble etablert god kontakt mellom partene i Fylkesberedskapsrådet og kommunens 

kriseledelse. Lensmannens deltakelse i kommunens kriseledelse som politiets liaison og ÅTB 

som geofaglig rådgiver fungerte godt. Dette ga grunnlag for en god og samordnet handling. 

 

Medieinteressen ble mye større enn forventet og tok en stor del av de sentrale aktørenes 

ressurser. Ved neste hendelse må dette organiseres slik at dette unngås, men uten at 

informasjonsflyten og tilliten til overvåkingen og beredskapen svekkes. 
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