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Höga flöden
Det har legat mer snö än normalt i sydöstra Värmland. Snösmältningen har lett till att vattenföringen ökat i små
vattendrag. Där väntas flödena nu kulminera på en nivå runt den lägsta varningsnivån. Det väntas ingen nederbörd i
helgen, men i medelstora vattendrag ökar flödena ytterligare några dagar och väntas nå upp till varningsklass 1 i början
och mitten av nästa vecka. Flödet ökar även i den nedre delen av Klarälven, men bedöms inte nå upp till varningsnivån
under den kommande veckan. Även i Uppland och Gästrikland har snösmältning och regn gett höga flöden i små
vattendrag. Kulmen har nåtts på de flesta håll och flödena avtar. I Fyrisån fortsätter dock vattenföringen att öka
långsamt, men har inte nått varningsnivån.

1. Varning klass 1 höga flöden, Varning klass 1 höga flöden i medelstora vattendrag i sydöstra Värmland

I sydöstra Värmland har snösmältningen lett till att vattenföringen ökat i små vattendrag. Där väntas flödena nu kulminera
på en nivå runt den lägsta varningsnivån. Det väntas ingen nederbörd i helgen, men i medelstora vattendrag ökar flödena
ytterligare några dagar och väntas nå upp till varningsklass 1 i början och mitten av nästa vecka. Flödet ökar även i den
nedre delen av Klarälven, men bedöms inte nå upp till varningsnivån under den närmaste veckan.

Vädervarning klass 1: Högt flöde - vattenföring med återkomsttid på 2-10 år, vilket kan medföra mindre översvämningsproblem.
Vädervarning klass 2: Mycket högt flöde - vattenföring med återkomsttid på 10-50 år, vilket medför översvämningsproblem på utsatta ställen.
Vädervarning klass 3: Extremt högt flöde - vattenföring med återkomsttid på 50 år eller mer, vilket medför allvarliga översvämningsproblem.
Med återkomsttid för ett flöde 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, stora vattendrag: >2000 km2.
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