
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 extremt höga flöden: 
I Fjällsjöälven från Ormsjön till och med Lesjön (biflöde till 
Ångermanälven)  
I delar av Hårkan (biflöde till Indalsälven). 

Varning för mycket höga flöden: 
I nedre delarna av Skellefteälven och Piteälven. 

I medelstora och stora vattendrag i de sydligaste delarna 
av Norrbottens län, i de västra delarna av Västerbottens 
län samt i delar av norra Jämtlands län (se karta). 

Varning för höga flöden: 
I vattendrag i norra Norrlands inland och i delar av 
kustlandet och fjälltrakterna samt i större delen av 
Jämtlands län. 

I de nedre delarna av Torneälven, Kalixälven och 
Byskeälven. 

I Ljungan uppströms Holmsjön. 

I Ljusnan. 

I Österdalälven uppströms Trängseldammen. 

(se karta) 
 

Vårfloden fortsätter för fullt i större delen av Norrland. Lokalt inom 
Ångermanälvens- och Indalsälvens avrinningsområden har flödena kommit upp i 
varning för extremt höga flöden. I delar av skogslandet håller flödena på att 
kulminera. 

De kommande dygnen väntas kallare väder i varningsområdet. Flödesökningarna beräknas avta i de 
små och medelstora vattendragen. 

 

Varningen gäller till vidare. Följ situationen på www.smhi.se 
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