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Höga flöden
Det har kommit mycket regn under helgen över delar av Norrbottens län och det har orsakat höga flöden i små och
medelstora vattendrag i speciellt de övre delarna av Torneälvens, Kalixälvens och Luleälvens avrinningsområden. Även
flödet i Torneälvens huvudfåra nedströms Torneträsk till sammanflödet med Lainioälven har nått varningsklass 1. Det är
fortfarande stigande vattenföring över varningsklass 1 på några platser i Emån mellan Högsby och havet men det väntas
inte nå varningsklass 2.

1. Varning klass 1 höga flöden, i Emån nedströms Högsby

Vattenföringen i Emåns huvudfåra har nått kulmen fram till Högsby och är svagt sjunkande. Det kan dröja ytterligare
några dagar innan flödet kulminerar vid utloppet i havet.

2. Varning klass 1 höga flöden, i små och medelstora vattendrag inom Torneälvens, Kalixälvens och

Luleälvens avrinningsområde

Flödet i små och medelstora vattendrag har nu kulminerat men vattenföringen är fortsatt hög ytterliggare några dagar

3. Varning klass 1 höga flöden, i Torneälven mellan Torneträsk och sammanflödet med Lainioälven

På grund av regnet som föll under helgen så är nu övre delen av Torneälven mellan Torneträsk och sammanflödet med
Lainioälven över varningsklass 1. Flödet förväntas vara fortsatt ökande några dagar men med avtagande ökningstakt

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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