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Höga flöden
Varning för fortsatt stigande vattennivå i Hulingen samt stigande vattenföring i Emån mellan Målilla och havet. Varning

även för höga flöden i enstaka delar av medelstora vattendrag i Dalarna

1. Varning klass 2 mycket höga flöden, till sjön Hulingen

Vattenföringen i Silverån uppströms Hultsfred har passerat kulmen men är fortfarande mycket höga. Därför kommer

vattennivån i Hulingen att fortsätta stiga åtminstone fram till veckoslutet. Dock avtar vattennivåns stigningstakt

2. Varning klass 1 höga flöden, i Emån nedströms Målilla

Vattenföringen i Emån vid Målilla är högt och inom nivån för varningsklass 1. Denna flödestopp håller successivt på att

fortplanta sig nedåt i Emån mot havet. Vattenföringarna längs med åsträckan väntas nå nivåerna för varningsklass 1

men inte varningsklass 2. Det kan dröja till en bit in i nästa vecka innan flödestoppen når havet.

3. Varning klass 1 höga flöden, i enstaka delar av Dalarna

De senaste regnen som lokalt varit stora har skapat besvärligt höga flöden i små vattendrag och nu håller de flödena på

att rinna ut i de lite större vattendragen. Därför kan det i enstaka delar av de medelstora vattendragen och vissa stora

vattendrag såsom Vanån uppkomma höga flöden som når upp till varningsklass 1. Regnen som väntas under de närmsta

dygnen kan komma att öka antalet sträckor inom vattendragen där flödena når varningsklass 1.

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

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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