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Enligt sändlista

Sammanställning av höga flöden i landet
vecka 22, 2021
Sammanfattning av läget
Läget bedöms fortfarande vara lugnt i landet.
SMHI har utfärdat en klass 1 varning för höga flöden i små vattendrag utmed
Västerbottens och Norrbottens fjällkedja. För närvarande innebär det inga större
problem.
Det är barmark i större delen av landet förutom fjälltrakterna i Västerbottens och
Norrbottens län. Efter den 26/5 uppdateras inte snödjupskartan då det inte längre
finns någon mätbar snö vid mätstationerna. För snödjup fram till dess 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.
________________________________________________________
Uppsala län
Under föregående vecka var det lokalt höga flöden pga regn i vattendrag i den södra
delen av länet, vilket hade påverkan på järnvägstrafiken mellan Uppsala och
Stockholm under ett par dagar. Länsstyrelsen avslutar rapporteringen för
säsongen.
Östergötlands län
Under veckan har mindre vattendrag i länets nordöstra del svämmats över.
Problem förekom i Söderköping, Norrköping och Finspång. Inga åtgärder har
behövt vidtas och förmågan att hantera översvämningarna var god.
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Värmlands län
Länsstyrelsen rapporterar att det varit lokalt ökande flöden under veckan vilka
börjar numera avta. Problem förväntas inte uppstå.
Dalarnas län
Länsstyrelsen meddelar att vårfloden har kulminerat utan att några problem har
uppkommit. Länsstyrelsen avslutar härmed sin rapportering för säsongen.
Gävleborgs län
Vårfloden har kulminerat även om det förekommer höga flöden och lokala problem
med översvämningar i Varpen, Ljusnan. Nivåerna fortsätter att sjunka. Fortum har
minskat på tappningen i Laforsen till normala nivåer. Ytterst lite nederbörd
förväntas den kommande veckan. Förmodligen avslutar länsstyrelsen sin
rapportering i samband med nästa veckas rapportering.
Norrbottens län
Fjällfloden har startat och det varma vädret ger snabbt stigande flöden. Det finns
inga varningar utfärdade för tillfället. Viss risk finns för att vattenflöden ska nå
klass 1-varning i de små vattendragen längs hela fjällkedjan. Förhandstappning
pågår.

Rapporter för nästa vecka, om höga flöden förekommer eller om Länsstyrelsen
bedömer att problem kan uppstå, önskas senast tisdagen den 8 juni 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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