
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 (biflöde till Ångermanälven) från Ormsjön till 
och med Lesjön 

Varning för mycket höga flöden: 
I Vindelälven 

Varning för höga flöden: 
I de nedre delarna av Torneälven, Kalixälven och 
Piteälven. 

I de nedre delarna av Indalsälven. 
 

Varning för höga flöden i Vindelälven med start i de övre delarna. Flödet i de 
små och medelstora vattendragen har på de flesta håll kulminerat. Svalare 
väder från och med söndag gör att snösmältningen minskar i intensitet. Varning 
för höga flöden i vissa större vattendrag (se karta).  
 

Vattenflödet kan öka lokalt i enstaka medelstora vattendrag i området där det varnats de senaste 
dagarna. Endast små mängder nederbörd väntas i området under de kommande 5 dygnen, förutom i 
delar av Norrbottens län där det kan komma 25-40 mm under perioden, möjligen i form av snö på 
grund av den lägre temperaturen. Flödena i Byskeälven och Skellefteälven har nu kulminerat. 
Under söndagen och början på nästa vecka blir det svalare väder i varningsområdet.  

 

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