
Vädervarning klass 1: Högt flöde/vattenstånd – vattenföring/vattenstånd med återkomsttid på 2-10 år, vilket kan medföra mindre 
översvämningsproblem. 
Vädervarning klass 2: Mycket högt flöde/vattenstånd - vattenföring/vattenstånd med återkomsttid på 10-50 år, vilket medför 
översvämningsproblem på utsatta ställen. 
Vädervarning klass 3: Extremt högt flöde/vattenstånd - vattenföring/vattenstånd med återkomsttid på 50 år eller mer, vilket medför allvarliga 
översvämningsproblem. 

Storlek på avrinningsområde: Små vattendrag: <200 km2, medelstora vattendrag: 200-2000 km2, stora vattendrag: >2000 km2. 
Med återkomsttid för ett flöde menas den tidsperiod inom vilken ett flöde i genomsnitt inträffar eller överskrids en gång. 

 Meddelande nr: 1 2010-03-24 
Hydrologiska prognos- och varningstjänsten  Vädervarning klass 1 - den 
tel: 011-495 80 20 minst allvarliga varningen 
http://www.smhi.se/hydprog 
E-post: hydprog@smhi.se  
 

Varning för höga flöden: 
I Lidan och Tidan 

I små vattendrag i södra delen av Östergötlands län  

I små vattendrag i norra delen av Jönköpings län 

I små vattendrag i norra delen av Kalmar län 

I små vattendrag i nordöstra delen och delar av nordvästra 
delen av Västra Götalands län  

I små och medelstora vattendrag på Gotland och Öland 

I små vattendrag i sydligaste delen av Örebro län 
 

Fortsatt varmt väder gör att snön fortsätter att smälta av. Detta leder till att flödena i 
små vattendrag i stora delar av norra Götaland samt Gotland och Öland nu stiger och 
väntas nå upp i varningsklass ett, höga flöden, under de kommande dygnen. 

Under resten av veckan väntas inte några stora nederbördsmängder men till helgen kommer ett 
nederbördsområde in över det berörda området. Men de ökande flödena beror främst på att 
temperaturen nu har stigit och att snön smälter av.    

 

Denna varning gäller tills vidare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vädervarning klass 1: Högt flöde/vattenstånd – vattenföring/vattenstånd med återkomsttid på 2-10 år, vilket kan medföra mindre 
översvämningsproblem. 
Vädervarning klass 2: Mycket högt flöde/vattenstånd - vattenföring/vattenstånd med återkomsttid på 10-50 år, vilket medför 
översvämningsproblem på utsatta ställen. 
Vädervarning klass 3: Extremt högt flöde/vattenstånd - vattenföring/vattenstånd med återkomsttid på 50 år eller mer, vilket medför 
allvarliga översvämningsproblem. 

Storlek på avrinningsområde: Små vattendrag: <200 km2, medelstora vattendrag: 200-2000 km2, stora vattendrag: >2000 km2. 
Med återkomsttid för ett flöde menas den tidsperiod inom vilken ett flöde i genomsnitt inträffar eller överskrids en gång. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Område där varning för höga flöden gäller. 


