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Enligt sändlista

Sammanställning av höga flöden i landet
vecka 19, 2021
Sammanfattning av läget
Läget bedöms fortfarande vara lugnt i landet. Inga varningar finns utfärdade för
tillfället. Generellt sett så börjar vattennivåerna stiga i landets nordliga delar, från
Härjedalen och norrut p.g.a. varmare väder och nederbörd. Varningsnivåer
förväntas dock inte uppnås under innevarande vecka.
För närvarande är det barmark i större delen av landet förutom fjälltrakterna samt
Västerbottens och Norrbottens inland. För aktuellt snödjup hänvisas till
http://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/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.

Dalarnas län
Länsstyrelsen meddelar att tillrinningarna väntas öka under veckan och kan
möjligen komma orsaka lokala problem längs Västerdalälven. Flödena kan komma
att avstanna då kallare väder återigen förväntas. Dalälvens älvgrupp är informerad
om situationen och länsstyrelsen följer läget.
Västerbottens län
Länsstyrelsen meddelar att flödena stiger i både Umeälven och Skellefteälven. För
Skellefteälven kan den kulminera redan mot slutet av veckan. Vårfloden i
Umeälven förväntas börja under nästa vecka. Vårfloden låter vänta på sig
ytterligare en tid i Vindelälven.
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Rapporter för nästa vecka, om höga flöden förekommer eller om Länsstyrelsen
bedömer att problem kan uppstå, önskas senast tisdagen den 18 maj 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. 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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