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Höga flöden

1. Varning klass 1 höga flöden, Byälven

Den passerade nederbörden har gjort att flödet i Byälven nedströms Jössefors är uppe på varningsklass 1. Flödet

väntas fortsätta stiga innevarande vecka för att sedan plana ut och även minska något. Vid förändrat väderläge med

mer nederbörd kan minskningen avstanna.

2. Varning klass 1 höga flöden, i små, medelstora och stora vattendrag i sydöstra delen av Norrbottens län

Den senaste tidens regnväder har gjort att det är mycket blött i markerna i sydöstra delen av Norrbottens län. De blöta

markerna i kombination med föregående dygns nederbörd har gett ökande flöden som nått upp i varningsklass 1 i små,

medelstora och stora vattendrag. Lokalt kan mindre vattendrag även nå upp i varningsklass 2. Vattendrag utan sjöar

med dämpande effekt är speciellt utsatta. Flödena väntas kulminera i slutet av veckan för att därefter minska.

3. Varning klass 1 höga flöden, Piteälven, södra delen

På grund av det kraftiga regnet föregående dygn är vattenföringen i södra delarna av Piteälven över varningsklass 1.

Flödet väntas kunna öka något för att sedan minska i takt med minskad tillrinning från sydliga tillflöden.

4. Varning klass 1 höga flöden, Luleälven, södra delen

Det kraftiga regnet har även gjort att vattenföringen i södra delarna av Luleälven är över varningsklass 1. Flödet väntas

kunna öka något för att sedan minska i takt med minskad tillrinning från sydliga tillflöden.

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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