
Morfologiska typer I vattendrag
Johan Kling

Verksamhetsområdeschef, vattenresurs

070 – 999 69 40

jnk@dhigroup.com



Varför behöver morfologiska typer i vattendrag?

© DHI

• Underlätta kommunikationen kring geomorfologi och fysiska habitaten i 

vattendrag

• Kunna förutsäga kommande morfologiska utveckling 

• Utveckla samband mellan hydrauliska/hydrologiska förutsättningar och 

sedimentsystemet.

• Underlätta extrapolering platsspecifik biologisk och morfologisk data till 

vattendrag med liknande egenskaper.

• Identifiera om vattendraget är i ett dynamiskt jämviktsförhållande eller i en 

övergångsfas för att bli stabilt eller instabilt.

• Att ge ett sammanhang för att utvärdera ett vattendrags ”hälsotillstånd”

• Sätta ramarna för åtgärder för att åtgärden ska vara kostnadseffektiv och inte 

åstadkomma negativ påverkan och ökad kostnadseffektivitet



.. men vi har ju typologier redan
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• Befintliga typologier ligger på en grov skala och fångar inte in den 

relativt stora variationen i habitat som förekommer i ett vattendrag. 

• Vi har inte motsvarande ”Vegetationstyper i Norden” i vattendrag

• Många typologier, fångar in den hydromorfologiska variationen

• Saknar koppling till hydromorfologisk statusklassning



Nyckelbiotoper i och runt vattendrag
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• Översilade klippor

• Källor och grundvattenmatade utströmningsområden 

• Strandbrinkar med blottade branter 

• Öppna stränder (orsakade av ishyvling, vattenståndsfluktuationer eller bete) 

• Sandstränder (minerogena stränder) 

• Hävdade strandängar, sjö- och åstränder 

• Översvämningsskog (alluvial skog) 

• Bäckraviner 

• Forsar och vattenfall 

• Kvillområden

• Blockrika vattendragssträckor 

• Mynningar och deltan 

• Småvatten och temporära vatten



Nyckelbiotoper i och runt vattendrag
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• Översilade klippor : Ab - vattendrag

• Källor och grundvattenmatade utströmningsområden  Vanligast i Cv och Ea-vattendrag

• Strandbrinkar med blottade branter. vanligt i Ea-vattendrag

• Öppna stränder (orsakade av ishyvling, vattenståndsfluktuationer eller bete) 

Sandstränder (minerogena stränder) vanligast i Cv och Ea-vattendrag

• Hävdade strandängar, sjö- och åstränder: uteslutande Cv och de flesta E-vattendragen

• Översvämningsskog (alluvial skog): uteslutande Cv och de flesta E-vattendragen

• Bäckraviner  

• Forsar och vattenfall Enbart Aa-vattendrag

• Kvillområden Dk-vattendrag. Borde även vara med anastomerande (Da)

• Blockrika vattendragssträckor B-vattendrag och Ct-vattendrag (vår vanligaste typ…)

• Mynningar och deltan, Dd-vattendag på deltan, G-vattendrag i kusten

• Småvatten och temporära vatten oftast kopplat till Cv och E-vattendrag



Restaurering av vattendrag – koppling till morfologiska typer
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Restuarering av vattendrag – koppling till morfologiska typer
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Är detta verkligen 

restuarering?

Vilka påverkanstryck 

avser man att minska?

Vad är 

referensförhållandet?



Indelning av vattendragstyper – många varianter
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• Biologi – hydromorfologi – fysikalisk-kemiska faktorer – klimat

− Omfattar allt som skapar habitaten, men… ger ofantliga många 

olika typer

• Biologi – fysikalisk-kemisk faktorer

− Fungerar bra på stor skala, men inte på lokal skala. Det fysiska 

habitatet saknas.

• Enbart hydromorfologi

− Bidrar till att fastställa referensförhållande för morfologi, men….

− Förklarar inte hela utbredningen av arter och habitat



Strömordning
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• Enklaste klassificering av vattendrag

• Ger en möjlighet att jämföra olika vattendrags/segments position i 

dräneringsnätet

• Ger lite information om de fysiska processerna

• Tar inte hänsyn till topografins inverkan

• Vattendrag med olika strömordning kan ha samma morfologi och 

domineras av likartade fysiska processer

• Kan tillämpas även för våtmarker och sjöar (Lake order)



Strömordning – olika metoder
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Från: GRASS GIS manual

GRASS GIS kan beräkna samtliga typer



Rosgens morfologiska typologi
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• Standard för myndigheter i USA

• Utgår från följande parametrar

– Vattendjup vid breddflöde

– Fårans bredd vid breddflöde

– Bredd på området som översvämmas vid högvattenflöde (kan 

översättas till 100-års flödet. Se MB)

– Fårans sinositet

– Vattendragets medellutning

– Fårans medelkornstorlek
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Ger 94 olika 

typer!

Styrande 

faktorer är 

entrenchment

ratio, sinositet 

och kornstorlek



Montgomery och Buffington
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• Bygger primärt på morfologin i 

vattendragsfåran

• Är i huvudsak utvecklat för 

bergsområden

• Saknar saltvattenpåverkade 

vattendrag och vattendrag i 

torvjordar

• Vattendrag i finkorniga jordarter 

behandlas knappast i systemet



FP7 REFORM typologi
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• 22 typer i ”extended version”

• Fokus på vattendragets planform, dalgångens slutenhet och 

kornstorlekar

• Saknar saltvattenpåverkade vattendrag och vattendrag i torvjordar

• Förutsätter att dagens morfologi styrs av dagens morfologiska 

processer, men en utvecklad typologi är på gång

• Kan tillämpas över hela Europa



REFORM extended typologi
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Svensk morfologisk typologi (SMT) för vattendrag
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• Förslag till HaV. Vägledning är framtagen

• Bygger både på Montgomery & Buffingtons och REFORMS typology

men även inslag från Rosgen, m.fl. 

• Utökad med vattendrag med fossil morfologi, vattendrag i torv samt 

saltvattenpåverkade vattendrag.

• Multithread-vattendragen (D) innehåller fler typer jämfört med 

REFORM typologin. 

• Likt REFORM:s typologi är planformen styrande tillsammans med 

dalgångens slutenhet. 

• Innehåller 31 morfologiska typer i 10 huvudtyper



Huvudtyperna

© DHI

A: Vattendrag i fast berg

B: Branta vattendrag med block och sten

C: Vattendrag med riffle – pool system (växlande hölja strömsträcka)

D: Vattendrag med flera parallella vattendragsfåror

E: Sinusformade till meandrande vattendrag i finkorniga sediment

F: Vattendrag med överfördjupad fåra i finkorniga sediment utan kontakt med 

svämplanet/översvämningsyta

G: Kustmynnande vattendrag påverkade av saltvatten

T: Vattendrag i torv

X: Kraftigt modifierade vattendrag

Z: Vattendrag av odefinerad typ 



A: Vattendrag i fast berg
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Typ
Under

typ
Namn

Fårans 

lutning

Fårans 

sinositet

bredd

/ djup

Typisk 

jordart

Botten-

material

A

Am

Branta vattendrag i 

fast berg över 10 % 

lutning

Vertikal till 

brant
< 1,3 < 12 Fast berg Fast berg

Ab

Flacka vatten i fast 

berg under 10 % 

lutning

Tämligen 

brant till 

nära 

horisontell

< 1,3 < 12 Fast berg Fast berg

Al

Vattendrag i fast 

berg bildat erosion 

och kemisk vittring i 

kalksten

Tämligen 

brant till 

nära 

horisontell

1,0 – 2,5 < 5
Fast berg, 

kalksten

Fast berg, 

kalksten



A: Vattendrag i fast berg
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• Domineras helt av erosion. Isprocesser kan vara viktiga!

• Morfologisk förändring sker vid extremflöden, 50-års flöden eller med 

länge återkomstperiod

• Skrapning, plockning och vittring dominerar processerna. Vattendrag 

med lutning över 10 % kan även påverkas av kavitation.

• Extremt stabila vattendrag, men mycket svåra att restaurera

• Ofta höga flödeshastigheter och kraftig turbulens. Vattenfall och 

forsande strömningsförhållande dominerar, förutom i Al som har 

lugnare strömningsförhållande.

• Utgör ofta bestämmande sektioner och naturlig diskontinuitet mellan 

olika habitat



Am: Branta vattendrag i fast berg över 10 % lutning
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Ab: Flacka vattendrag i fast berg under 10 % lutning
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Al: Vattendrag i fast berg bildat erosion och kemisk vittring i 

kalksten
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• Finns bara i 

kalkstensområden, tex 

Öland och Gotland

• Typiska karstvattendrag. 

Går delvis under marken.

• Kan börja abrupt men 

också sluta i doliner.

• Inte ovanligt med 

meandrande vattendrag i 

fast berg genom kemisk 

lösning.



B - Branta vattendrag med block och sten
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• Ofta branta vattendrag med lutning kring 2-4 m /100 m (förutom Bf).

• Högst lutning i Bk, sedan Bt, Bp, Bf

• Domineras av erosion och sedimentbegränsade

• Förändras vid extrema högvattenflöden annars stabila

• Ofta i dalgång med hög slutenhet

• Typiska vattendrag i morän och isälvsmaterial

• Strömningsförhållande för alla B-vattendrag förutom Bf är forsande 

till strömmande vatten
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Branta kraftigt turbulenta vattendrag med sten och block

K Namna Lutning Sinositet D/B Jordarter Substrat

B

Bk
Vattendrag med 

kaskadfåra

Tämligen 

brant till 

starkt 

sluttande

< 1,1 >12
morän, 

isälvsmaterial

block, 

sten

Bs

Vattendrag med 

trappstegsformad 

fåra

Tämligen 

brant
< 1,3 >12

morän, 

isälvsmaterial

block, 

sten

Bp
Vattendrag med 

planbottenfåra

Starkt 

sluttande 

till 

sluttande

< 1,3 >12
morän/isälvsmat

erial
Sten

Bf
Vattendrag med 

block och sten i låg 

lutning

Sluttande 

till flackt
< 1,3 >12

Morän/isälvsmat

erial

Sten och 

block



Bk: Vattendrag med kaskadfåra
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Oordnade stenar i hela fåran

Som bågar

Forsande till svagt forsande 

strömningsförhållande



Bs: Vattendrag med trappstegsformad fåra
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Trappsteg av block och sten eller död ved med efterföljande hölja

Trappstegen ligger ofta med jämna avstånd. Självorganisation!



Bs: Vattendrag med trappstegsformad fåra
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Död ved skapar i 

detta fall en del av 

trappstegen 



Bp: Vattendrag med planbottenfåra
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• Inga eller få stenar och 

block sticker upp över 

vattenytan vid MQ

• Ofta består ytan av 

jämnstora rundade stenar

• Svämplan kan förekomma!

• Oftast strömmande vatten

• Är starkt kopplad till 

isälvsmaterial

• Inte ovanligt med 

grustransport mellan 

stenarna.

• Sinusformad planform



Bf: Vattendrag med block och sten i låg lutning
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• Troligen den vanligaste typen av vattendrag i Sverige

• Fossil morfologi: den hydrologiska regimen idag kommer kan inte 

förändra morfologin.

• Beror på att det har utbildats naturlig stenpäls i morän eller på grund 

av extrema flöden under isavsmältningen

• Ofta påverkade av flottledsrensning. Måste mekaniskt återställas 

eftersom de är superstabila

• Ofta mycket liten sedimenttransport. Viktigt med tillförsel av död ved!



Bf: Vattendrag med block och sten i låg lutning
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• MQ idag är 1 m3/s  

(HQ50 = 39 m3/s)

• För att rubba 

blocken krävs ett 

flöde kring 200 –

300 m3/s.

• Extremt låg 

sedimenttransport



C - Vattendrag med riffle-pool system
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• Domineras av regelbundet växlande strömsträcka och hölja oftast 

med ett avstånd kring 5 – 8 gånger fårans bredd, något kortare i övre 

delen.

• Bildade genom komplexa hydrauliska förhållanden. Kan ses som 

vertikal meandring. Bildas ungefär som bilköer.

• Ska inte blandas ihop med vattendrag som rinner över regelbundna 

moränryggar! Dessa har oftast inte den regelbundenhet som RP-

system har och inte assymetrisk strömsträck

• Höljan är biologiskt mer intressant än strömsträckan!
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Breda vattendrag med regelbundet växlande strömsträckor och höljor

Kod Namn Lutning Sinositet D/B Jordarter Substrat

C

Ct

Vattendrag med 

transversellt riffle-

pool system

Starkt 

sluttande 

till 

sluttande

< 1,3 > 12
isälvsmaterial, 

morän

block, sten, 

grus

Cv

Vattendrag med 

växelvis hölja och 

strömsträcka

Tämligen 

brant till 

starkt 

sluttande

< 1,3 > 12
isälvsmaterial, 

morän
sten, grus

Cv är mycket dynamiska vattendrag med hög bottentransport!



Ct: Vattendrag med transversellt riffle-pool system
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• Ofta knivskarp uppströms sida 

och därefter en brant 

planbottenfåra

• Motsvarar antidyner i formen

• Går allt tvärs över fåran

• Kan förekomma i block - sten



Ct: Vattendrag med transversellt riffle-pool system
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Cv: Vattendrag med växelvis hölja och strömsträcka
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• Ofta som en 

sinusformad fåra i 

en den stora 

sinusformade 

fåran men ur fas

• Grusbankarna ofta 

dynamiska

• Inte ovanligt med 

högenergi 

svämplan

• Tål inte 

vattenreglering!



D: Vattendrag med flera parallella fåror 
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• Vattendragsfåran delas upp i flera parallella mindre fåror runt en 

sedimentbank för att åter flyta samman nedströms. 

• Fem olika typer:

− Vattendrag med flätflodsystem

− Vattendrag med instabila öar

− Vattendrag med anastomerande fåror

− Vattendrag med kvillsystem

− Vattendrag med solfjäderformade parallella fåror

• Förutom vattendrag med kvillsystem har dessa för hög 

sedimenttransport i förhållande till hydrologisk regim

• Domineras av deposition av sediment, förutom kvillsystem



Df: Vattendrag med flätflodsystem
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• Instabila öar med sediment utan vegetation!

• Stort överskott av sediment. Alla kornstorlekar i substratet.

• Mycket stor dynamik. Förändras ständigt.



Dw: Vattendrag med med anastomerande fåror
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• Delvis instabila öar med sediment viss vegetation, dock ej träd!

• Stort överskott av sediment. Alla kornstorlekar i substratet

• Kallas för ”wandering streams” därför att öarna rör sig långsamt



Dw: Vattendrag med instabila öar
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• Relativt stabila öar med vegetation. Träd kan förekomma

• Visst överskott av sediment med små sedimentbankar (sand, grus)

• Ofta med stabila sekundära fåror

• Har sitt ursprung i Df och Dw



Dk: Vattendrag med kvillsystem
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• Mycket stabila öar med vegetation. Träd kan förekommer ofta

• Begränsad sedimenttransport – Sannolikt erosionsform. Inga sedimentbankar

• Kvillarna (sekundära fåror) ofta oregelbundna

• Oftast i morän och i mindre grad, isälvsmaterial

Sannolikt en 

erosionsform alternativt 

stabiliserad grovt 

flätflodsystem



Ds: Vattendrag på alluvialkoner
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• Breder ut sig solfjäderformat på alluvialkonen

• Fler bifurkationer än sammanflöden

• Påminner om flätflodsystem



Ds: Vattendrag på deltan
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• Breder ut sig solfjäderformat på deltat (både sötvatten och marint)

• Fler bifurkationer än sammanflöden. Hög dynamik!

• Fungerar som flätflodsystem men sammanflöden sker sällan



E: Vattendrag i finkorniga sediment
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• Förekommer i sand till lera

• Vattendragets ålder kan ha stor betydelse för planformen

• Dalgångens slutenhet har stor betydelse för morfologin

• Typiska vattendrag i jordbruksområden

• Svämplanet är en förlängning av vattendragsfåran!

• Meandrande E-vattendrag (sinositet över 1,5) är mycket sällsynta, särskilt 

opåverkade

• Domineras av sedimentation och låg lutning. 

• Domineras av suspenderat material

• Ofta mycket stabila om vegetationen i kanter och närområde störs
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Vattendrag i finkorniga sediment (sand till lera)

E

Ea Naturligt raka till sinusformade vattendrag 

med sporadisk förekomst av svämplan i 

tydlig dalgång

Sluttande till 

mycket 

flackt

1,0 – 1,3 Postglacial sand-grus, 

moränlera, lera-silt

Sand

Eb Naturligt raka till sinusformade vattendrag 

med brett svämplan och tydlig dalgång

Sluttande till 

mycket 

flackt

1,0 – 1,3 Älvsediment, 

svämsediment, lera-

silt

Sand

Ec Naturligt raka till sinusformade vattendrag 

med brett svämplan utan tydlig dalgång

Sluttande till 

mycket 

flackt

1,0 – 1.3 Lera-Silt Sand

Ed Svagt meandrande till meandrande 

vattendrag med sporadisk förekomst av 

svämplan i delvis innesluten dalgång

Sluttande till 

mycket flack

1,3 – 2,5 Lera-silt Sand

Ee Svagt meandrande till meandrande 

vattendrag med breda svämplan och tydlig 

dalgång

Sluttande till 

mycket flack

1,3 - 2,5 Lera-silt Sand

Ef Svagt meandrande till meandrande

vattendrag med breda svämplan utan tydlig 

dalgång

Sluttande till 

mycket flack

1,3 - 2,5 Lera-silt Sand



Ea: Naturligt raka till sinusformade vattendrag med sporadisk 

förekomst av svämplan i tydlig dalgång
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• Ofta styrda av en rak 

dalgång i morän eller 

fast berg

• Kan vara unga 

vattendrag

• Relativt stabila med 

måttlig 

sedimenttransport

• Sinositet max 1.3

Eb skiljer sig genom att dalgången inte är begränsande

Eb oftare i kohesiva jordarter, tex mjäla och lera



Ec: Naturligt raka till sinusformade vattendrag med bred 

översvämningsyta och utan tydlig dalgång
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• Saknar svämplan

med svämsediment, 

men ofta 

översvämningar

• Kan vara unga 

vattendrag

• Vanligt i sandiga 

jordarter



Ec: Svagt meandrande till meandrande vattendrag med 

sporadisk förekomst av svämplan i delvis innesluten dalgång

© DHI

• Typisk för meandrande

vattendrag nedskurna i en 

ravin

• Ravinen styr vattendraget, 

tänk Gran Canyon

• Jordart ofta mo till mjäla

• Meandringen flyttas 

nedströms av skred i 

ytterkurvorna

• Hög transport av 

suspenderat material



Ec: Svagt meandrande till meandrande vattendrag med breda 

svämplan och tydlig dalgång
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• Typiska meandrande

vattendrag i 

jordbruksområden

• Ofta översvämningar, 

men ofta fördjupade

• Rikligt med korvsjöar och 

mindre vattensamlingar 

på svämplanet

• Oftast stabila

• Sinositet 1.3 -2.5

• Akut hotad typ



Ett helt opåverkat Ec – vattendrag i Kanada
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Ec: Svagt meandrande till meandrande vattendrag med breda 

svämplan utan tydlig dalgång 
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• Ofta i lera eller 

sand 

• Kan vara  unga 

vattendrag

• Svämplanet

övergår gradvis till 

omkringliggande 

jordarter

• Saknar tydlig 

dalgång



F: Överfördjupade vattendrag
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• Har ofta varit E-vattendrag, men är så djupt nedskurna i botten att de 

har tappat kontakt med svämplanet eller översvämningsytan

• Bottensubstratet kan i vissa fall vara stenpäls som stoppar fortsatt 

fördjupning

• Naturliga F-vattendrag är ofta en effekt av landhöjningen eller 

genombrott i en bestämmande sektion.

• Mycket vanlig typ i jordbruksåar

• Två typer

− Fd: Vattendrag med överfördjupad fåra i finkorniga sediment, 

D/B<12

− Fo: Djupt nedskurna vattendrag, D/B < 5



G: Kustmynnande vattendrag påverkade av saltvatten
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• Två typer

− Gs, Saltvattenpåverkade kustvattendrag

− Gt: Tidvattenpåverkade kustvattendrag

• Nästa alltid svämplan runt vattendrag

• Ofta sand runt fåran

• Påverkade av vågor i olika grad 

• Saltvattengräns/kil som flyttar sig upp en ned i vattendraget

• Saltvattnet leder till aggregering av lerpartiklar till större aggregat.



Gs: Saltvattenpåverkade kustvattendrag
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Hög dynamik pga vågor i nedre delen



Gt: Tidvattenpåverkade kustvattendrag
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Ofta ”feta” vattendrag som snabbt avtar i bredd. Många små fåror

• Karaktäriseras av 

marskområden

• Finns bara ett fåtal 

framförallt i Halland

• Mycket artrika 

system!

• Känsliga miljöer för 

påverkan

• Interaktion mellan 

saltvatten, sötvatten 

och grundvatten



T: Vattendrag i torv
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• Två typer

− Ts, Vattendrag i torv med enkel vattendragsfåra

− Tp: Vattendrag i torv med flera parallella fåror

• Sinusformad eller meandrande till flera parallella fåror

• Fårans bredd är ofta mycket ojämn.

• Mycket bakvattenfåror åt båda riktningar 

• Ofta mycket variabel bottentopografi i torv eller botten täckt av sten 

och block

• Balans mellan vattnets erosion och torvens hållfasthet

• Kraftigt grundvattenstyrda vattendrag



T: Vattendrag i torv
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Gt: Tidvattenpåverkade kustvattendrag
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Ofta ”feta” vattendrag som snabbt avtar i bredd. Många små fåror

• Karaktäriseras av 

marskområden

• Finns bara ett fåtal 

framförallt i Halland

• Mycket artrika 

system!

• Känsliga miljöer för 

påverkan



Z: Kraftigt modifierade vattendrag
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Typ Kod Beskrivning

Överdämda vattendrag Za Vattendrag som på grund av en damm har en 

väsentligt ändrad strömningsförhållande mot 

stillastående vatten och en väsentligt större 

vattenyta.

Vattendrag med kraftigt 

modifierad morfologi

Zm Vattendrag vars morfologiska karaktär är på 

ett betydande sätt förändrad genom mänsklig 

påverkan

Kulverterat vattendrag Zk Vattendrag som idag rinner genom ett slutet 

rörsystem



Tack!
JOHAN KLING
jnk@dhigroup.com
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