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Höga flöden
Höga temperaturer gör att snön smälter i fjällområden och bidrar till ökade flöden.

1. Varning klass 2 mycket höga flöden, Lainioälven
Lainioälven har för tillfället mycket höga flöden, som förväntas kulminera under helgen..

2. Varning klass 1 höga flöden, i Kalixälven
Flödet i Kalixälven ligger på varningsnivå 1 och förväntas kulminera närmsta dagarna.

3. Varning klass 1 höga flöden, Torneälven nedre samt Muonioälven
Flödet i Muonioälven ligger fortfarande på klass 1. I de övre delarna har flödet nu börjat minska. Längre ner i
Muonioälven samt i Torneälven, nedströms Lainioälven, ökar flödet igen, pga. att fjällfloden nu börjar nå hit. Kulmen nås
troligen under helgen och varningen ligger kvar tills flödena med säkerhet är på väg nedåt igen.

4. Varning klass 1 höga flöden, Fjällområden Jämtland och Lappland
Klass 1 flöden förekommer i flera vattendrag i fjällkedjan. Lokalt, i de översta delarna av Umeälven, likaså de översta
delarna av biflödet Juktån, i de små oreglerade vattendragen, förekommer just nu flöden som överstiger klass 1. Dessa
håller på att kulminera och flödet nedströms magasinen är inte i närheten av några varningsnivåer. Likaså förekommer
just nu höga flöden, som lokalt överstiger klass 1, i de allra översta delarna av Ångermanälven, även dessa är nu på väg
neråt.

5. Varning klass 1 höga flöden, Övre delen av Vindelälven
Flödet i övre delen av Vindelälven stiger fortfarande, men förväntas kulminera under helgen.

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.
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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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