
Vädervarning klass 1: Högt flöde/vattenstånd – vattenföring/vattenstånd med återkomsttid på 2-10 år, vilket kan medföra mindre 
översvämningsproblem. 
Vädervarning klass 2: Mycket högt flöde/vattenstånd - vattenföring/vattenstånd med återkomsttid på 10-50 år, vilket medför 
översvämningsproblem på utsatta ställen. 
Vädervarning klass 3: Extremt högt flöde/vattenstånd - vattenföring/vattenstånd med återkomsttid på 50 år eller mer, vilket medför allvarliga 
översvämningsproblem. 

Storlek på avrinningsområde: Små vattendrag: <200 km2, medelstora vattendrag: 200-2000 km2, stora vattendrag: >2000 km2. 
Med återkomsttid för ett flöde menas den tidsperiod inom vilken ett flöde i genomsnitt inträffar eller överskrids en gång. 
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Varning för mycket höga flöden: 

I Upperudsälven mellan Lennartsfors och Bengtsfors 

Varning för höga flöden: 
I Upperudsälven nedströms Bengtsfors 

 

Tappningen från Stora Lee har idag ökats till det dubbla jämfört med igår och 
beräknas vara så åtminstone några dagar till. Vad som sen händer beror på hur 
mycket vattenståndet i Stora Lee kommer att påverkas av regnfronten som kommer  
in över västra Sverige på måndag.  

I övriga delar av Dalsland och norra Bohuslän sjunker nu vattnet undan. De 
kommande regnen beräknas inte ge upphov till nya höga flöden. Möjligen kan nu 
mycket blöta eller översvämmade områden fortsätta att vara det. 

 

Se Figur 1  
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Figur.1 Vattendrag där varningarna gäller. 

 

 

 


