
Vårflodsprognos Dalälven
Det för årstiden varma vädret göra att vårfloden redan börjar komma igång i stora delar av landet. Detta gäller inte minst för Dalälven. En
märkbar konsekvens av den tidiga vårfloden är att nivån i flera sjöar börjat stiga tidigare än vanligt.

Flödet är i nuläget helt normalt för vårflodens start även om den är tidig. I dagsläget går det inte att inte säga när vårfloden blir som högst, det
beror helt på hur vädret utvecklas. Vi står nu inför en period med kallare väder och avtagande vattenflöden i Dalälven.

"Just nu vill vi nå ut till de som har bryggor eller andra anläggningar i sjön Runn. Den tidiga vårfloden göra att vi inte räknar med de
förhållandevis låga vattennivåer som är vanliga innan och under delar av vårfloden. I praktiken innebär detta att de som räknat med att utnyttja
låga vattennivåer till att utföra renovering och underhållsarbeten av exempelvis bryggor kan behöva tänka om, säger Claes Kjörk som ansvarar
för samordning av vattenregleringsfrågor inom Fortum.

Vårfloden utgör många år en utmaning för såväl närboende till älvar och vattendrag som för räddningstjänst och vattenkraftsföretag. Fortum
kommer liksom tidigare år regelbundet att gå ut med prognoser under vårflodsperioden.

För ytterligare information kontakta:

Claes Kjörk, ansvarig för samordning av vattenreglering på Fortums, tfn 019-603 06 42

Jens Bjöörn, kommunikationschef för Fortums kraftproduktion i Sverige, tfn  0702-98 41 25

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom
produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och
Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 9 900 personer.
Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors.   

Läs mer på www.fortum.com eller följ oss på Twitter och Facebook.


