


…med först en tillbakablick! 



Fysisk påverkan/hydromorfologi  
– inte helt nytt problem 

  
En av våra första miljölagar är relaterad till 
hydromorfologi! 

Äldre västgötalagen 
Från år 1228 



Hydromorfologi 

• John Playfair, 1802:  

• Grove Gilbert, 1875:  

• McGee, 1888:  



• Robert Horton: 1945:  

• Luna Leopold, 1953:  

• Åke Sundborg, 1956 



Vattendrag 

Vattendragsfåra 

Svämplan 

 



Två typer av vattendrag 
Vattendrag innesluten i sin dalgång 

Vattendrag med låg inneslutning av dalgången = svämplan 

Vattendragsfåran 
kan inte rör sig i 
sidled.  
Sediment 
kommer från 
sluttningar 

Vattendragsfåran 
kan röra sig i 
sidled.  
Sediment 
kommer från 
svämplanet 





Vattnets strömning i ett vattendrag 



Vattnets strömning i ett vattendrag 



Friktionsmotståndet varierar med 
vattenstånd 



Hydraulisk radie 
Tvärsnittsarean / våta kontaktytan 



Det laminära skiktets tjocklek och 
skjuvspänningen varierar 

Det laminära skiktets tjocklek beror på bottenstrukturernas 
storlek, avstånd men även turbulensen. 



Läeffekt bakom stenar 



Re = 400 Re = 2500 

Turbulens är också viktigt! 

Turbulens mäts med Reynolds tal 



Några exempel… 

Froudes tal = 1,2 
Flödesenergi = 16,2 W/m 
Reynolds tal = 45 000 

Froudes tal = 0,05 
Flödesenergi = 0,07 W/m 
Reynolds tal = 13 000 
 



Rasvinkeln 

Ett sedimentkorn börjar röra på sig 
när (lyftkraft+dragkraft) är större än 
(friktionskraft+gravitationskraft) 
 
Kan också utryckas som 
Skjuvspänning > kritisk 
skjuvspänning för sedimentkornen 

Erosion av sediment 





Block i finkorniga vattendrag 

Block och sten bör inte läggas i finkorniga vattendrag 
om dessa inte naturligt har förekommit på platsen. 
Kan orsaka instabilitet och leda till att 
åtgärden inte uppnår sitt syfte 



Hjulströms diagram 

Filip Hjulström 
1902-1982 
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Samband mellan  
hydrologin och morfologin 



Det finns olika typer av vattendrag 



Denna typ finns inte i naturen! 



Brant vattendrag med block och sten 

Förändras var 50:e år 

Olika typer av vattendrag har olika  
morfologisk känslighet 



Olika typer av vattendrag har olika  
morfologisk känslighet 

Vattendrag med växelvis riffle-pool system i grus och sand 

Förändras varje år 



Död ved och träd 





Cd = 1,98 Cd = 1,18 Cd = 2,3 Cd = 0,6 

Fannings friktionsfaktor 

Trädstammar i vattnet är som en golfboll. 
Skrovligheten ger ett tunt skikt som övrigt vatten 
strömmar mot =  Mycket lågt friktionsmotstånd 
 
Försök simma bröstsim med knuten näve! 



Träd i vattnet 



Träd längs kanterna 



Indata 
Mätstationer     Prognoser  

Hydrologiska 
och hydrauliska 
modeller 

Processer 
Hantering av 
in/utdata 

Resultat på webserver 
Flöden och nivåer 
Översvämningsytor 
Syrgashalt 
Näringsstatus 
Fiskvandring 

Larmfunktion 

Översvämningskarteringar kan  
användas för många fler ändamål än 
bara just översvämningar 
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