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Höga flödenHöga flödenHöga flödenHöga flöden    
Mycket nederbörd väntas under helgen över delar av Norrbottens län och det kan ge höga flöden små och 
medelstora vattendrag i speciellt de övre delarna av Torneälvens, Kalixälvens och Luleälvens 
avrinningsområden. Det är fortfarande stigande vattenföring över varningsklass 1 på några platser i Emån mellan 
Målilla och havet men det väntas inte nå varningsklass 2. Höga flöden kvarstår även i Vanån i Dalarna 
nedströms Venjansjön  

1. Varning klass 1 höga flöden, i Emån nedströms Må lilla 
Vattenföringen i Emån från Målilla till Blankaström har nått varningsklass 1 och är nu sjunkande. Det kan dröja 
ytterligare några dagar innan flödet kulminerar vid utloppet i havet 
2. Varning klass 1 höga flöden, i Vanån nedströms V enjansjön 
Vattenföringen i Vanån nedströms Venjansjön är uppe i varningsklass 1 
3. Varning klass 1 höga flöden, i små och medelstor a vattendrag inom Torneälvens, Kalixälvens och 
Luleälvens avrinningsområde 
Det är osäkert var de största nederbördsmängderna kommer att falla och därmed osäkert vilka vattendrag som 
berörs mest. Det är främst de små och medelstora vattendragen i de nordvästra delarna av Norrbottens län som 
kan beröras men även de mellersta delarna kan få höga flöden 

Vädervarning klass 1: Högt flöde - vattenföring med återkomsttid på 2 - 10 år, vilket kan medföra översvämningsproblem på utsatta ställen. 
Vädervarning klass 2: Mycket högt flöde - vattenföring med återkomsttid på 10 - 50 år, vilket kan medföra allvarliga översvämningsproblem på utsatta 
ställen. 
Vädervarning klass 3: Extremt högt flöde - vattenföring med återkomsttid på 50 år eller mer, vilket kan medföra mycket allvarliga 
översvämningsproblem på utsatta ställen. 
Med återkomsttid menas den tidsperiod inom vilken ett flöde i genomsnitt inträffar eller överskrids en gång. 
Storlek på avrinningsområde: Små vattendrag: <200 km2, medelstora vattendrag: 200-2000 km2 och stora vattendrag: >2000 km2 
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