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Höga flöden

Snön har smält i de låglänta delarna av Västerbottens och Norrbottens län men den fortsatta snösmältningen i skog- och
kustlandens höglänta områden leder till ökande flöden.

1. Varning klass 3 extremt höga flöden, i Sangisälven
Varning klass 3 extremt höga flöden i Sangisälven. Flödet i Sangisälven har stabiliserat sig men är fortfarande extremt
högt och väntas börjar sjunka senare under söndag eller måndag.

2. Varning klass 2 mycket höga flöden, i Råneälven
Varning klass 2 mycket höga flöden i del av Råneälven. Flödet i Råneälven kommer att fortsätta att stiga långsamt under
dagen och väntas kulminera senare idag eller i morgon.

3. Varning klass 1 höga flöden, i Torneälven och Kalixälven, samt medelstora vattendrag i Norrbottens och
Västerbottens kustland och inland
Varning klass 1 höga flöden i Torneälven samt biflödena, Kalixälven, och vissa medelstora vattendrag. Kulmen väntas
under de närmaste dagarna. De höga vattenstånden i Pajalaområdet orsakades av en ispropp som lossnade igår och
situationen har nu återvänt till den normala för årstiden. I Byskeälven och de flesta små och många medelstora
vattendrag har flödet stabiliserat sig och börjar nu sjunka.

4. Varning klass 1 höga flöden, i Öreälven
Varning klass 1 höga flöden i Öreälven. Flödet i Öreälven kommer att fortsätter att stiga långsamt under dagen och
väntas kulminera under söndag-måndag.

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