
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, samt i små och 
medelstora vattendrag i norra Bohuslän 

 

Vattenståndet i Stora Lee beräknas imorgon eller på lördag nå den gräns då även 
dammluckorna i Lennartsfors kraftverk behöver öppnas. I sjön Lelången kommer då 
vattenståndet att öka markant. Tappningen från Bengtsfors kraftverk kommer också 
att behöva ökas men till att börja med inte lika mycket som i Lennartsfors.  
I norra Bohuslän är det mycket blött i markerna och de regn som förväntas där de 
närmsta dygnen kan ge höga flöden i små och medelstora vattendrag. 

 

Vattenståndet i Stora Lee idag uppmättes till 2,76 m i det lokala höjdsystemet. Tappningen var ca 
40 m3/s. När vattenståndet uppnår 2,80 m ska 80 m3/s tappas. Det blir sjön Lelången som till att 
börja med får fånga upp det mesta av den ökningen då utflödet från sjön begränsas av en trång 
passage vid Bengtsfors.  

 

Se Figur 1  
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Figur.1 Område där varningar gäller. 

 

 

 


