
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 höga flöden: 
I nedre delen av Byskeälv 

I små och medelstora vattendrag i kustlandet av 
Norrbottens län 

I små och medelstora vattendrag i sydvästra delen av 
Västerbottens län 

I nedre delarna av Oreälven och Vanån 

I små och medelstora vattendrag i sydöstra delen av 
Jämtlands län 

 

Det varma vädret över norra Sverige gör att snön där smälter av vilket ger ökande flöden i 
vattendragen. I små och medelstora vattendrag i kustlandet av Norrbottens län fortsätter flödena att 
stiga och små vattendrag är nu uppe i varningsnivå klass ett. Flödena i medelstora vattendrag samt 
nedre delen av Byske älv väntas nå upp i varningsnivå, höga flöden, inom det kommande dygnet. 
Även flödena i små och medelstora vattendrag i sydvästra delen av Västerbottens län stiger och 
väntas nå varningsnivå klass ett inom de kommande dygnen. På grund av snösmältningen och 
isproppar kan lokala översvämningsproblem uppstå i södra delen av fjälltrakterna. Fortsatt varning 
för höga flöden i Oreälven och Vanån samt i små och medelstora vattendrag i sydöstra delen av 
Jämtlands län. 

Under dagen väntas mellan 10-20 mm nederbörd över nordvästra delen av Jämtlands län, lokalt 
mer. Övriga varningsområden får måttliga mängder. Under början på nästa vecka fortsätter 
tyngdpunkten på nederbördsområdet att ligga över samma område. Fortsatt varmt väder gör att snön 
fortsätter att smälta av och i kombination med nederbörd smälter den fort.  

Denna varning gäller till vidare. Följ situationen på www.smhi.se 



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. 

 

 

 

 

Områden och vattendrag där varning för höga flöden gäller. 


