
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 

 

Vattenståndet i sjön Stora Le i Upperudsälven är oförändrat sedan tappningen ökades 
till 80 m3. I sjön Lelången har vattennivåerna passerat dämningsgränsen och är 
fortfarande stigande. 

 

Onsdag och torsdag väntas inte något regn och temperaturen kommer att falla under noll. Till 
helgen är prognoserna fortfarande osäkra men troligen blir det måttliga mängder nederbörd samt 
någon plusgrad.  

Vattenståndet väntas fortsätta att stiga i Lelången de närmaste dagarna. Fortsättningen beror på 
vilka nederbördsmängder som kommer till helgen. 

Denna varning gäller tills vidare. 

I figur 1 visas de områden där varningarna gäller. 
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