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Enligt sändlista

Sammanställning av höga flöden i landet
vecka 10, 2021
Lägesbeskrivning
Läget bedöms vara lugnt i hela landet. SMHI har inte utfärdat några varningar
för höga flöden. Flera länsstyrelser i södra Sverige bedömer att vårfloden har
passerat med måttliga flödestoppar.
För närvarande råder barmark upp till norra Svealand med undantag för
Värmland och södra Dalarna samt del av Smålands inland där det fallit några
centimeter snö de senaste dagarna. I fjällen ligger det normala mängder snö
medan det ligger mer snö än normalt längs kusten mellan Umeå och Luleå.
Markvattenhalten är över det normala i större delen av Norrland och norra
Svealand, och under det normala i västra och norra delen av Götaland samt
nordligaste Norrland utanför fjället.
För aktuellt snödjup hänvisas till http://www.smhi.se/vadret/vadret-isverige/snodjup.
SMHI uppdaterar kontinuerligt sina meteorologiska och hydrologiska
varningar. För aktuell varningssituation hänvisas till SMHI:s hemsida
http://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/Varningar.
Rapporter för nästa vecka, om höga flöden förekommer eller om Länsstyrelsen
bedömer att problem kan uppstå, önskas senast tisdagen den 16 mars, kl.
14.00 under händelsen ”Rapportering höga flöden 2021” i WIS. Tänk på att ge
MSB läsrättighet för er notering när ni laddar upp rapporten i WIS.
Om inte någon rapport inkommer utgår MSB från att inga höga flöden
förekommer i ert län.
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Denna rapport finns även på vår hemsida, https://www.msb.se/hogafloden
samt i WIS under händelsen ”Rapportering av höga flöden 2021”.
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