
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 Vindelälven 

Varning för höga flöden: 
I nedre delarna av Torneälven och Kalixälven 

 

Flödena i de delar av Fjällsjöälven som varit upp på extremt höga nivåer har nu 
kulminerat.  
De övre delarna av Vindelälven beräknas kulminera inom de kommande 
dygnen, medan de nedre delarna beräknas kulminera mot slutet på nästa vecka 
(vecka 21).   
 

I de övre delarna av Kalixälven har flödena kulminerat, medan de i den nedre delen håller på att 
kulminera.  

Flödena i Torneälven beräknas kulminera de kommande dygnen. 

I Piteälven har flödet i de nedre delarna kulminerat. I de övre delarna stiger flödena men väntas inte 
nå upp i klass 1 nivåer de kommande dygnen.  

Nedre delen av Indalsälven har kulminerat. 

 

De kommande tre dygnen väntas runt 20 mm i Torneälvens och Kalixälvens avrinningsområde, 
medan det endast väntas små mängder nederbörd runt Vindelälven. 

 

Meddelandet gäller tillsvidare. Följ situationen på www.smhi.se. 
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