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BIOTOPKARTERINGSMETODEN 
HYDROMORFOLOGI



HUR FUNGERAR NATUREN EGENTLIGEN?







Viktigt att känna till

Område Exempel

Typologi Hydromorfologiska typer m m

”Ingenjörstänk” Dynamisk jämvikt och självreglering

Stream Power – vattendragets effekt

Lanes ekvation

Bankfullkonceptet

Morfologiska enheter, 

strukturer

Svämplan, sekundära svämplan, recenta 

terrasser

Bestämmande sektion/basnivå

”Icke-ingenjörstänk” Betydelsen av ändrad markanvändning 

på svämplan och i stranden

Betydelsen av bäver o död ved



Typologi/kategorisering 

- Supply-, transport limited-spektrumet

- Hydromorfologiska typer

- Dalgångens inneslutning







Vattendrag i torv
- Får inte vara med i konceptet med ”Supply-, transport 

limited-spektrum”

- Låg sedimenttillgänglighet

- Låg transportkapacitet



Dynamisk jämvikt och självreglering

Speciellt viktigt i TB-vatten

Förklarar bland annat:

- varför vattendraget ser ut som det gör 

- vilken effekt mänsklig påverkan har på lång sikt



Dynamisk jämvikt och självreglering



Exempel: Sänkt basnivå + omgrävt



Exempel: Sänkt basnivå



Exempel: Omgrävt, men inte sänkt basnivå



Samma slutprodukt om grundförutsättningarna är samma

Opåverkad basnivå Sänkt basnivå



Power/Effekt/”Antal hästar”

Effekt:

Energiomvandling per tidsenhet

Vanliga enheter:

J/s, Watt, kW, Hk, o s v….



Stream Power – vattendragets effekt

Flödeseffekt:  

Ω=ρgQS

Ω=Flödeseffekt (W/m)

ρ=Vattnets densitet (kg/m3)

g=Gravitationskraften (m/s2)

Q=Vattenföring (m3/s)

S=Vattenytans lutning (m/m)



Stream Power – flödeseffekt

Världens viktigaste ekvation:

Specifik flödeseffekt:

ω= ρgQS/b
ω=Specifik flödeseffekt (W/m2)

b=Vattendragsbredd (m)



Specific Stream Power

Specifik flödeseffekt ω= ρgQS/b

Ökad lutning

Ökade flöden

Ökad bredd



Exempel: Sänkt basnivå

Ökad lutning – ökad effekt – större möjlighet att ändra 

morfologin via erosion

Självreglering via erosion tills 

lutningen minskat

Specific Stream Power

Specifik flödeseffekt ω= ρgQS/b



Termodynamikens 1:a huvudsats

Termodynamikens 2:a huvudsats

Specific Stream Power

Specifik flödeseffekt 
ω= ρgQS/b



Exempel: 

Minskad lutning plus ökad förekomst av element som ger 

energiförluster

Specific Stream Power

Specifik flödeseffekt ω= ρgQS/b



Stream power

Lanes ekvation, Schumms ekvationer

ω= ρgQS/b

QsD50 ∝ QwS

Q ∝ b, d, λ, 1/S



Stream power

Lanes ekvation

Schumms ekvationer

ω= ρgQS/b

QsD50 ∝ QwS

Q ∝ b, d, λ, 1/S

Exempel
Qw 

+ → b+, d+, (b/d)+, λ+, S-

Qw 
+, Qs

+ → b+, d±, (b/d)+, λ+, P-, S±

Qs
+ → b+, d-, (b/d)+, λ-, P-, S+



Svämplan



Svämplan



Sekundära svämplan, recenta terrasser



Sekundära svämplan, recenta terrasser 

Svämplan
Recent terrassSekundärt svämplan



Sekundära svämplan, recenta terrasser 

Svämplan
Recent terrassSekundärt svämplan



Naturliga terrasser 

Svämplan

Naturlig terrass

Sekundärt svämplan



Bestämmande sektion

Basnivå



Exempel: sänkt basnivå 



Exempel: sänkt basnivå 



Knickzone eller knickpoint

Rensad bestämmande sektion



Bestämmande sektion



Bestämmande sektion



Bestämmande sektion

Exempel

https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=AE771AdF5dM


Bankfull concept

Konceptmodell/verktyg

Ej 100% verklighet



Bankfull concept



Bankfullkonceptet bygger på indikatorer

Recent terrass visar 

på vilken nivå 

bankfullnivån låg 

ursprungligen. 

Sekundärt svämplan 

indikerar här att 

bankfullnivån är lägre 

än vad den var tidigare

Exempel:



Bankfull concept



Bankfull concept



Bankfull concept



Förändrad markanvändning



Naturlig gräsmark Skog etablerar sig Skogen åldras Naturskog

Succession, ängsmark till skogsmark

Översvämningsfrekvens

LWD

Förändrad markanvändning



Kan ge effekter som påminner om sänkt 

basnivå. 

Effekten kan vara temporär (30-200 år?), 

men viktig på grund av att den är storskalig.

Förändrad markanvändning



Förändrad markanvändning



Förändrad markanvändning

Hypotetiskt koncept

Naturlig gräsmark Skog etablerar sig Skogen åldras Naturskog

Succession, ängsmark till skogsmark

Översvämningsfrekvens

LWD



Bäver



Bäver



Bäver
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Död ved



Död ved, bäver

- Påverkar lokal basnivå

- Lokalt förändrad lutning och därmed ändrad fördelning av 

flödeseffekt

- Friktionsförluster

- Ändrad planform

- Och så vidare…


