
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. 
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Varning för mycket höga flöden: 
I medelstora vattendrag i nordostligaste Skåne och övre 
delarna av Emåns avrinningsområde 

Varning för höga flöden: 
I Tidan 

I små vattendrag:  
     i större delen av Östergötlands län 
     i större delen av Jönköpings län  
     i norra delen av Kalmar län  
     i centrala delarna av Västra Götalands län (söder om 
     Vänern) 
     i sydligaste delen av Örebro län  
     i centrala delarna av Kronobergs län 
 
I medelstora vattendrag:  
     i norra delen av Kalmar län  
     i östra delen av Västra Götalands län  
     i centrala delen av Jönköpings län 

 

Snösmältningen fortsätter i södra Sverige. I Skåne och södra Småland, Öland, Gotland och 
Västkusten är snön så gott som slut, och flödena har kulminerat i de små vattendragen.  

I medelstora vattendrag i norra Skåne och södra Småland kommer vattenföringen att ligga kvar på 
en hög nivå. De större sjöarna kan fortfarande svälja mer vatten, och därmed är det i sjöfattiga 
vattendrag samt uppströms större sjöar som de högsta flödena kommer att uppstå.  

Från Småländska Höglandet och norrut finns det fortfarande gott om snö och flödesökningarna 
fortsätter, men i en ganska måttlig takt. I sjöfattiga vattendrag på Sydsvenska höglandet kan flödena 
inom de närmaste dagarna komma upp i mycket höga (Klass 2) men inte extrema nivåer. I övriga 
vattendrag in norra Götaland och delar av sydligaste Svealand beräknas flöden på den lägsta 
varningsnivån.  
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Områden och vattendrag där varning för höga och mycket höga flöden gäller. 


