
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 Upperudsälven mellan Lennartsfors och Bengtsfors 

Varning för höga flöden: 
I Upperudsälven nedströms Bengtsfors 

 

Vattennivån i sjön Stora Le i Upperudsälven har minskat något och fortfarande 
tappas 80 m3. I sjön Lelången är vattennivåerna stigande. 

 

Tappningen av 80 m3 i Lennartsfors har gett effekt och vattenståndet i sjön Stora Le har nu minskat. 
För Lelången däremot stiger vattennivån och det gör även flödet nedströms Bengtsfors. Till helgen 
väntas måttlig nederbörd och plusgrader vilket ger fortsatt höga tillrinningar. 
 
Risken för mycket höga flöden (klass 2) de närmaste dygnen nedströms Bengtsfors beräknas till ca 
25 %. Om SMHI beräknar att denna risk överskrider 50 % kommer även denna sträcka vara med 
som klass 2 i kommande varningar. 

 

I figur 1 visas de områden där varningarna gäller. 
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