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Útdráttur 
Ógn af völdum skriðufalla hefur lengi verið til staðar víðs vegar um heiminn. Góð þekking 
á skriðuföllum er því mikilvæg til þess að hægt sé að sporna gegn því að náttúruváin valdi 
tjóni á mannslífum eða umhverfi. Þessi rannsókn bætir við þá þekkingu með kortlagningu á 
svæðum þar sem líklegt er að skriður falli. Það er gert með því að taka saman sex áhrifaþætti 
sem valda skriðum og bera þá saman við skriðuföll sem áttu sér stað í Eyjafirði í desember 
2006, en þá féllu 158 skriður í sunnanverðum Eyjafirði á tveimur dögum.  

Markmiðið með þessari rannsókn er að gefa innsýn í það hvernig Fuzzy Logic virkar sem 
kortagerðaraðferð til að kortleggja skriðuhættu. Reiknað var tíðnihlutfall fyrir hvern 
áhrifaþátt og með því að staðla tíðnihlutfallið var hægt að gefa hverjum þætti Fuzzy gildi. 
Til eru nokkrar mismunandi aðferðir til að reikna saman Fuzzy gildin. Í þessari rannsókn 
voru teknar fyrir sex aðferðir sem gáfu útkomu í formi korta sem sýndu skriðuhættuna á 
rannsóknarsvæðinu.  

Niðurstöðurnar sýna fram á nokkur fjölbreytt kort sem kemur þó ekki á óvart miðað við það 
hvernig áherslurnar eru mismunandi eftir hverri útreikningsaðferð. Ályktað er hvaða kort 
sýna fram á líklegustu niðurstöðuna og er skriðuhættan miðuð við þau kort. 

Abstract 
Landslides have been a threat around the world for a long time. Good knowledge of 
landslides is therefore important in order to be able to prevent natural hazards from causing 
damage to human life or the environment. This study adds to that knowledge by mapping 
areas where landslides are likely to occur. This is done by combining six influencing factors 
that cause landslides and comparing them with landslides that took place in Eyjafjörður in 
December 2006, when 158 landslides occurred in the south of Eyjafjörður in two days.  

The aim of this study is to provide insight into how Fuzzy Logic works as a method for 
mapping landslide hazards. Frequency ratios were calculated for each influencing factor and 
by normalizing the frequency ratio, Fuzzy values could be assigned to each factor. There are 
several different methods for calculating Fuzzy values. In this study, six methods were used 
that gave results in the form of maps that showed the susceptibility of landslides in the study 
area.  

The results show a number of different maps, which is not surprising considering how the 
emphases differ according to each calculation method. Lastly it is concluded which maps 
show the most probable result and the risk of landslides is based on those maps. 
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1 Inngangur 
Skriðuföll og önnur ofanflóð teljast sem náttúruvá og hafa haft mikil áhrif á samfélög um 
allan heim frá örófi alda. Skriður hafa valdið manntjóni, en hafa einnig eyðilagt mannvirki 
og umhverfi (Náttúrufræðistofnun Íslands, á.á.). Á Íslandi létu alls 27 einstaklingar lífið í 
skriðuföllum og grjóthruni á 20. öld (Tómas Jóhannesson & Þorsteinn Arnalds, 2001). Í ljósi 
þessa er nauðsynlegt að þekking á skriðuföllum og öðrum ofanflóðum sé sem allra best. Með 
því móti er hægt að bæta öryggi íbúa á hættusvæðum og einnig mögulega að spá fyrir um 
skriðuhættu sem gæti verið yfirvofandi. 

Leysingar eiga sér stað reglulega hérlendis þegar hlýna tekur í veðri og snjór bráðnar. 
Leysingar verða því einna helst á vorin og eru ein af mörgum orsökum þess að skriður falla 
(Þorsteinn Sæmundsson & Decaulne, 2008). Það var því talið fremur óvenjulegt þegar 
miklar leysingar hófust víðs vegar um landið yfir hávetur árið 2006. Fyrr um haustið þetta 
sama ár, hafði verið óvenju úrkomusamt í Eyjafirði og mikill snjór safnast fyrir víða um 
fjörðinn. Þann 18. desember gerði svo hvassa sunnanátt sem hafði í för með sér gífurlegar 
hitabreytingar á skömmum tíma. Þetta leiddi til þess að daganna 20.–21. desember urðu 
mikil skriðuföll á mörgum stöðum í firðinum sem ollu umtalsverðu tjóni (Halldór G. 
Pétursson, 2007). Unnið er út frá þeim skriðum í þessari rannsókn. 

Ein þeirra aðferða sem hægt er að nota til að spá fyrir um skriðuhættu er kortagerð sem segir 
til um viðkvæmni svæða gagnvart skriðum (e. Landslide susceptibility mapping). Hægt er 
að beita mörgum aðferðum sem heyra þar undir, en sú sem var notuð í þessari rannsókn 
kallast Fuzzy Logic og var einnig notast við tíðnihlutfall. Þar með var hverjum þætti sem 
hefur áhrif á það að skriða falli gefin einkunn á bilinu 0–1 með tilliti til þess tíðnihlutfalls 
sem reiknast út fyrir þættina. Í landfræðilegu upplýsingakerfi (e. Geographic Information 
System) var svo hægt að leggja saman þessa þætti og fá út kort af skriðuhættu. Þannig var 
hægt að áætla, miðað við fyrri skriður, hvar líklegt er að aðrar skriður gætu fallið í 
framtíðinni.  

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á notagildi Fuzzy Logic sem kortagerðaraðferð 
þegar kemur að því að kortleggja skriðuhættu. Það var gert með því að taka saman helstu 
þætti sem hafa áhrif á það að aurskriður falli og setja þá upp í landfræðilega 
upplýsingakerfinu Arcgis Pro, með tilliti til skriðufallanna sem áttu sér stað í Eyjafirði árið 
2006. Þessum þáttum var svo gefið Fuzzy gildi sem hægt var að nýta í að kortleggja líkurnar 
á því hvar skriður falla í sunnanverðum Eyjafirði. Þar með verður leitast við að svara 
rannsóknarspurningunni: 

„Hvernig nýtast aðferðir Fuzzy Logic til þess að greina skriðuhættu í sunnanverðum 
Eyjafirði, miðað við skriðuföllin sem urðu þar í desember 2006?“ 

Ritgerð þessi er byggð upp á þann hátt að henni er skipt niður í sex kafla. Á eftir inngangi 
kemur kafli um fræðilegan bakgrunn sem er skipt niður í þrjá undirkafla. Fyrsti undirkaflinn 
er um skriður þar sem fjallað er um flokkunarkerfi Varnes sem og helstu þætti sem hafa áhrif 
á það að aurskriður falli. Næsti undirkafli er um veður og loftslag og áhrif þess á skriður. 
Þriðji og síðasti undirkaflinn í fræðilega kaflanum fjallar um fjarkönnun og kortagerð þar 
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sem sagt er frá þeim aðferðum sem hægt er að nýta í tengslum við að kortleggja skriður. Þar 
eru tveir undirkaflar. Í öðrum þeirra er fjallað um fræðina á bak við Fuzzy Logic og hinum 
um tíðnihlutfall. Í þriðja kafla ritgerðarinnar er farið almennt yfir skriðuföllin sem áttu sér 
stað í Eyjafirði í desember 2006 og þeim kafla er skipt niður í veðuraðdraganda, atburðinn 
og skriðusögu. Fjórði kafli fjallar um gögn og aðferðir rannsóknarinnar. Þar er einnig fjallað 
um rannsóknarsvæðið, þar sem það er kortlagt og sagt er frá helstu örnefnum. Fimmti kafli 
sýnir svo fram á niðurstöður rannsóknarinnar í tveimur hlutum þar sem annars vegar eru 
settar fram niðurstöður tíðnihlutfalls og Fuzzy gilda í sambandi við áhrifaþætti og svo hins 
vegar niðurstöður kortlagningarinnar þar sem sýnt er fram á skriðuhættu á svæðinu. Sjötti 
kafli byggist á umræðum um niðurstöðurnar þar sem rannsóknarspurningunni verður svarað. 
Síðasti kafli ritgerðarinnar eru svo lokaorð þar sem fjallað verður um það hvernig rannsókn 
sem þessi gæti verið nýst til framtíðar og einnig farið yfir hverjar voru takmarkanir 
rannsóknarinnar. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 
Í upphafi þessa kafla er farið yfir það hvernig skriður eru flokkaðar og eru þar aurskriður 
teknar fyrir og þeir þættir sem valda aurskriðum. Veðurfar er þar einn þáttur og er fjallað 
sérstaklega um það hvernig veðrið á Íslandi getur leitt til skriðufalla. Þar næst er farið yfir 
það hvernig fjarkönnun og þær fjölbreyttu aðferðir sem hún býður upp á nýtist sem tól til að 
kortleggja skriður. Þá er farið yfir NDVI, stafræn hæðarlíkön sem og kortlagningu á 
viðkvæmni svæða fyrir skriðum. Eins er fjallað um fræðina á bak við þær aðferðir sem nýttar 
eru í þessari rannsókn, það er Fuzzy Logic og tíðnihlutfall. 

2.1 Skriður 
Skriða er fremur víðtækt hugtak, en í grunninn er skriða það þegar jarðefni hreyfist úr stað 
með hjálp þyngdarafls, sem togar efnið niður. Þó geta margir aðrir þættir spilað inn í eins og 
til dæmis jarðskjálftar eða eldgos (Highland & Bobrowski, 2008). Ásýnd landsins væri 
töluvert öðruvísi í dag ef það hefðu aldrei fallið neinar skriður, en skriður eru hluti af eðlilegri 
breytingu lands og þróun þess. Því eru áhrif þeirra á hina ýmsu náttúrulegu þætti mikil 
(Keller & Devecchio, 2019).  

Til þess að flokka skriður er einna helst notað flokkunarkerfi sem fyrst var sett fram af 
jarðfræðingnum David J. Varnes árið 1954. Það flokkunarkerfi hefur verið endurbætt 
nokkrum sinnum í gegnum tíðina eftir því sem fleiri rannsóknir hafa verið gerðar og 
framfarir hafa orðið á þekkingu á skriðum (Hungr o.fl., 2014). Útgáfa flokkunarkerfisins 
sem helst er notast við í dag er gerð af Hungr o.fl. (2014). Kerfið miðast við að skriður séu 
flokkaðar eftir því hvernig efni það er sem fer af stað, þá hvort sem það sé fast berg eða 
jarðefni og einnig á hvaða hátt efnið fellur. Með því er átt við hvort það falli (e. fall), velti 
(e. topple), renni eftir skriðfleti (e. slide), breiði úr sér (e. spread), flæði (e. flow) eða hvort 
um sé að ræða aflögun hlíðar (e. slope deformation). Eins og sjá má á mynd 1 eru þessar 
hreyfingar settar fram á einfaldan hátt, en til eru fleiri undirflokkar. 
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Mynd 1: Einföld flokkun á hreyfingu efnis; (1) falla, (2) velta, (3), renna eftir skriðfleti, (4) breiða úr sér, (5), flæða 

(Cooper, 2007) 

Hraði efnisins, þegar það fellur, hefur einnig áhrif á það hvernig skriður eru flokkaðar. Eins 
og sjá má á töflu 1 hefur hraðanum verið skipt niður í sjö flokka. Mesti hraði skriðna er að 
finna í flokki 7 og er ákaflega hraður (e. extremely rapid) þar sem að hraði efnisins er um 5 
metrar á sekúndu. Hraðinn fer svo niður í flokk 1 sem fer ákaflega hægt (e. extremely slow), 
en þar er þó ekki gefin upp nákvæmur hraði efnisins (Hungr o.fl., 2014). 

Tafla 1: Flokkun hraða skriðna samkvæmt Varnes (Hungr o.fl., 2014) 

Hraða flokkur Útskýring Hraði (mm/s) Hraði Viðbrögð 

7 Ákaflega hratt 5 × 10! 5 m/sek Ekkert 

6 Mjög hratt 5 × 10" 3 m/mín Ekkert 

5 Hratt 5 × 10#" 1,8 m/ klst Rýming 

4 Meðal hraði 5 × 10#! 13 m/mánuði Rýming 

3 Hægt 5 × 10#$ 1,6 m/ári Viðhald 

2 Mjög hægt 5 × 10#% 16 mm/ári Viðhald 

1 Ákaflega hægt   Ekkert 
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2.1.1 Aurskriður 

Það efni sem að einkennir aurskriður er fyrst og fremst blanda af grjóti, aur og lífrænu efni 
ásamt vatni. Hraði aurskriðna flokkast ýmist í flokk 6 eða 7 sem þýðir að þær flæða ýmist 
mjög hratt eða ákaflega hratt, eða 3 metra á mínútu til 5 metra á sekúndu. Eins þarf halli 
hlíðarinnar að vera meiri en 10–20° og getur það farið eftir honum hve hratt skriðurnar falla. 
Aurskriður flæða yfirleitt í slóða eða farvegi sem voru til staðar fyrir fram, eins og til dæmis 
í lækjarfarvegi eða í giljum. Það sem skilur aurskriður frá öðrum tegundum af skriðum er að 
þær geta fallið með reglulegu millibili á sama stað eða í sama farvegi. (Hungr o.fl., 2014). 

Samkvæmt Meyer o.fl. (2012) þurfa þrír þættir helst að vera til staðar til þess að aurskriða 
falli. Það eru setefni eða laus jarðefni, brattar hlíðar og mikið magn af vatni. Þar af leiðandi 
falla aurskriður einna helst á svæðum þar sem landslag einkennist af fjöllum. Mikið vatn 
hefur þau áhrif á jarðveginn að hann mettast. Í mettuðum jarðvegi eykst vatnsþrýstingur í 
holum jarðvegsins sem leiðir til þess að samloðun minnkar og efnið verður það þungt að 
jarðvegurinn nær ekki að halda efninu á sínum stað í hlíðinni og þar með fellur skriða (Meyer 
o.fl., 2012). Fleiri þættir hafa líka áhrif, til dæmis gróðurfar, en ef hlíð er vaxin gróðri minnka 
líkurnar á því að skriða falli. Rætur gróðursins binda jarðveginn betur saman og styrkur 
gróðurhulunnar verndar jarðveginn gegn rofi, hvort sem það er vind- eða vatnsrof og dregur 
þar með úr utanaðkomandi áhrifum sem geta valdið skriðufalli. Ef gróðurhula er til staðar 
síast vatnið frekar niður í jarðveg hlíðarinnar frekar en að renna beint niður hlíðina og valda 
rofi. Með gróðrinum eykst einnig þyngd fjallshlíðarinnar og helst hún því frekar í stað. Þar 
með eru minni líkur á því að skriða falli heldur en ef enginn gróður væri og hlíðin 
berskjölduð (Keller & Devecchio, 2019). Aurskriður geta einnig verið tíðar þar sem finna 
má eldfjallajarðveg, en eldfjallajarðvegur er jarðvegur með veika bindingu (Highland & 
Bobrowski, 2008). Viðmót fjallshlíða er einnig áhrifaþáttur skriðufalla þar sem hlíðar sem 
snúa í ákveðna átt geta til að mynda haft meiri snjósöfnun eða meira sólskin sem getur haft 
áhrif á til dæmis hve votur jarðvegurinn er (Cellek, 2021). Samkvæmt Cellek (2021) falla 
skriður oftast í hlíðum sem snúa annað hvort í norður eða suður sem er talið vera vegna þess 
að að norðurhlíðar fá minna sólarljós og þar er meiri raki. Á meðan fá suðurhlíðar meira 
sólarljós og þar er því meiri þurrkur og jafnvel minni gróður. Hins vegar nefnir Cellek (2021) 
einnig að ef skriður falla í suðurátt falla þær ekki í norðurátt á sama svæði. 

2.2 Veður og loftslag 
Veðurfar er það sem hefur hvað mest áhrif á það að aurskriður falli. Helstu veðurfarsþættirnir 
sem hafa þessi áhrif eru rakastig, hitastig og vindhraði. Þetta eru þættir sem geta leitt til þess 
að vatn komist í jarðveginn, til dæmis með því að bræða snjóhulu, eða ef að þeim fylgir mikil 
rigning (Sandersen o.fl., 1996). Samkvæmt rannsókn sem gerð var á aðstæðum í Noregi af 
Sandersen o.fl. (1996), tekur það yfirleitt ekki langan tíma fyrir veður að hafa þau áhrif að 
aurskriður falli. Oft tekur það aðeins um 4–10 klukkustundir. Þetta er tiltölulega stuttur tími 
ef borið er saman við grjóthrun, en áhrifa veðurs á grjóthrun tekur yfirleitt nokkra daga að 
verða vart áður en grjótið fellur. Munurinn þar á skýrist einna helst af því að úrkoma er sá 
veðurfarslegi þáttur sem hefur mikil áhrif á það að aurskriða fari af stað á meðan frost og 
þíða hefur meiri áhrif á grjóthrun. Annars hafa aðrir þættir, eins og til dæmis efnaveðrun, 
meiri áhrif á grjóthrun en veðurfarslegir þættir á meðan veðurfar spilar hvað stærstan þátt í 
að koma aurskriðum af stað (Sandersen o.fl., 1996). 
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Loftslagið á Íslandi flokkast sem kaldtemprað úthafsloftslag. Einkenni slíks loftslags er að á 
sumrin er meðalhitastigið um 10 °C og er það milt, á meðan veturnir eru kaldir og 
vindasamir. Nálægt Íslandi eru meginskil tveggja loftmassa sem gerir það að verkum að hér 
myndast reglulega lægðir, en þeim fylgja oft hvassviðri og úrkoma. Þegar tilfærsla verður á 
köldum loftmassa yfir haf, orsakar það ákveðinn hitamun sem knýr áfram loftstrauma í efri 
lögum lofthjúps og myndar kjöraðstæður fyrir myndun lægða (Barry & Chorley, 2010; 
Þorsteinn Sæmundsson o.fl., 2003). Snöggar veðurfarsbreytingar á Íslandi eru tíðar og hröð 
breyting í úrkomu og hitastigi getur átt þátt í því að koma skriðum af stað. Rigning er ein 
helsta ástæða þess að aurskriður falla hér á landi, en það er breytilegt eftir landsvæðum hve 
mikil rigningin þarf að vera og hve lengi hún þarf að standa yfir. Þetta er vegna þess að 
landslag og aðstæður geta verið ólíkar eftir landshlutum. Til þess að aurskriður falli á Mið-
Norðurlandi þarf rigning að vera frá 20 mm á sólarhring til 60 mm á sólarhring. Þessi 
þröskuldur er allt annar á Austurlandi, þar sem rigning þarf að vera í miklu meira magni og 
til lengri tíma svo að aurskriða falli. Á Mið-Norðurlandi er þó algengast að skriður falli af 
völdum bráðnun snævar og spilar þar rigning minna hlutverk sem orsakavaldur skriðufalla 
(Þorsteinn Sæmundsson & Decaulne, 2007).  

Með loftslagsbreytingum hafa öfgar í veðurfari orðið tíðari og þar af leiðandi hefur hætta á 
náttúruvá á borð við skriður aukist. Óstöðugleiki í fjallshlíðum er líklegur fylgifiskur 
loftslagsbreytinga, því að með meiri úrkomu og hitabreytingum er sennilegt að hætta á 
skriðum aukist (Gariano & Guzzetti, 2016). Í kjölfar loftslagsbreytinga er algengt að þrjár 
mismunandi aðstæður myndist sem geta valdið skriðuföllum. Fyrst má nefna skriður sem 
falla vegna þess að sífreri bráðnar og þar með minnkar samloðunin sem bindur jarðveginn 
fastan. Næst má nefna skriður sem falla þegar jöklar hopa sökum hlýnunar loftslags, en við 
það hverfur stuðningur jökulsins við fjallshlíðarnar. Síðastar má nefna skriður sem falla 
sökum þess að leysingar verða tíðari sem og aukning í úrkomu (Veðurstofa Íslands, 2018, 
20. júlí).  

2.3 Fjarkönnun og kortlagning skriðna 
Fjarkönnun og nýting landfræðilegra upplýsingakerfa eru hentug þegar kemur að 
kortlagningu á skriðuhættu. Besta aðferðin við að rannsaka skriður er að sjálfsögðu að fara 
á rannsóknarsvæðið og meta aðstæður út frá því. Það er hins vegar ekki alltaf hægt, meðal 
annars sökum þess að aðgengi að rannsóknarsvæðinu getur verið erfitt eða skoða þarf stór 
svæði, sem sömuleiðis getur reynst erfitt. Þá kemur fjarkönnun inn sem sterkt tól til þess að 
nýta í rannsóknir, en hægt er að nýta þá aðferð á margvíslegan máta, til dæmis með því að 
fylgjast með ákveðnum hlíðum þar sem vitað er af hættu eða til þess að spá fyrir um 
hugsanlega hættu á skriðum. Það er meðal annars hægt að gera með því að nota ómannað 
loftfar (e. umanned aerial vehicle) eða loftmyndir sem teknar eru úr flugvél eða af gervihnetti 
(Lissak o.fl., 2020). Þó getur reynst vandasamt að fá frían aðgang að gervihnattaloftmyndum 
í háum gæðum, sem eru að vissu leyti nauðsynlegar við rannsóknir á skriðum, þegar notast 
er við aðferðir fjarkönnunar. Hægt er að athuga margvíslega þætti skriðufalla í gegnum 
fjarkönnun, til að mynda stöðugleika fjallshlíða eða gróðurfar (Ray o.fl., 2020). Til þess að 
skoða gróðurfar er einna helst notað NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), en 
það sýnir greinagóðan mun á því hvar mikill eða lítill gróður er. Þetta er hægt sjá út frá því 
hvar ljóstillífun er virkari, sem gefur til kynna hvar er meiri gróður. Til þess að reikna út 
NDVI fyrir svæði eru notuð gildi nærinnrauða (NIR) og rauða (Red) bandsins. Næst er 
hlutfall á milli bandanna reiknað út, bæði samanlögðum og frádregnum. Niðurstaða NDVI 
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útreikningsins fellur á bilinu -1 til 1 þar sem jákvæðu gildin gefa til kynna að 
ljóstillífunarvirkni sé mikil og svæði þar með gróðurrík. Neikvæðu gildin sýna fram á 
gróðursnauð svæði (Myneni o.fl., 1995). 
 

!"#$ = !$& − &()
!$& + &() 

 
Einnig er hægt að kanna stöðu hlíða með gerð stafrænna hæðarlíkana (e. Digital Elevation 
Model). Stafræn hæðarlíkön eru rastagögn, sem þýðir að kortinu er skipt niður í raðir og 
dálka og eru einingar sem fylla þar upp í. Bak við hverja raster sellu (e. Raster cell) á kortinu 
eru svo upplýsingar sem segja, til dæmis, hver hæðin er akkúrat á þeim reit eða hve hallinn 
er mikill. Það fer svo eftir stærð sellunnar hve mikil gæði kortsins verða. Stafræn hæðarlíkön 
virka til að mynda á þann hátt að hægt er að bera saman líkönin bæði fyrir og eftir að skriða 
fellur og reikna þannig út hve mikið efni færðist úr stað, eða rúmmál skriðunnar. Einnig er 
hægt að búa til þrívíddarkort af svæðum með stafrænum hæðarlíkönum sem geta veitt skýra 
mynd af því hvernig svæði liggja (Lillesand o.fl., 2015).  
 
Til þess að fyrirbyggja það að skriður valdi tjóni er mikilvægt að geta spáð fyrir um á hvaða 
svæðum skriður eru líklegar til þess að falla. Þar með hefur kortlagning á viðkvæmni svæða 
fyrir skriðum verið nýtt til þess að finna út hvar skriðuhættu er helst að finna. Þar eru svæði 
flokkuð út frá því hve stöðug eða óstöðug þau eru (Ray o.fl., 2020). Þessa aðferð er þó ekki 
hægt að nýta til þessa að reikna út hvert umfang framtíðar skriðna getur orðið, né hver tíðni 
þeirra verði (Rossi o.fl, 2010). Aðferðin byggist á þeim skriðum sem vitað er að hafa fallið 
í fortíðinni og upplýsingar á bak við þær skriður nýttar til þess að spá fyrir um mögulega 
skriðuhættu (Guzzetti, 2005). Þar með er áætlað að skriður geti fallið í framtíðinni vegna 
svipaðra aðstæðna og mynduðust þegar skriður féllu í fortíðinni. Með þessari kortlagningu 
er hægt að nýta upplýsingarnar um skriðuhættu í það að skipuleggja svæði, til dæmis hvort 
öruggt sé að byggja á tilteknum svæðum eða ekki. Eins væru þessar upplýsingar nytsamlegar 
fyrir almannavarnir (Guzzetti o.fl., 2006). Til þess að ná fram niðurstöðu um hugsanlega 
skriðuhættu þurfa gögn um ýmsar breytur að vera til staðar, svo sem um gróðurfar, halla og 
jarðveg. Þessari aðferð hefur verið beitt á margvíslegan máta, meðal annars með því að 
reikna út tíðnihlutfall þeirra breyta sem unnið er með, sem og að finna út Fuzzy gildi þeirra. 

2.3.1 Fuzzy Logic 

Kenningin um Fuzzy Logic (loðin rökfræði) var fyrst þróuð af Zadeh (1965) sem tilbrigði 
við hina hefðbundnu Boolean Logic (bólsk rökfræði), sem gengur út á það að viðfangsefni 
sé annað hvort satt eða ósatt. Fuzzy Logic virkar á þann hátt að hverjum þætti sem hefur 
áhrif á viðfangsefni er gefin einkunn á bilinu 0–1. Ef að einkunnin er 0 eru engar líkur á að 
viðfangsefni muni eiga sér stað og ef hún er 1 eru allar líkur á því að viðfangsefni muni eiga 
sér stað. Á milli 0 og 1 eru svo alltaf einhverjar líkur á því að viðfangsefnið eigi sér stað, 
annað heldur en boolean Logic sem segir til um að viðfangsefni muni einfaldlega annað 



8 

hvort eiga sér stað eða ekki (Wikström, 2014). Á mynd 2 má sjá þessar tvær kenningar bornar 
saman.  

 

Mynd 2: Samanburður á Boolean Logic og Fuzzy Logic (Wikström, 2014). 

Fuzzy Logic er kenning sem hægt er að nota til þess að leysa ýmis vandamál er varða 
ákvarðanatöku á milli valkosta og hefur henni verið beitt í mörgum rannsóknum, til að 
mynda í tengslum við landnotkun, til þess að kortleggja hvar drykkjarhæft grunnvatn er eða 
til þess að kortleggja áferð jarðvegs (Lu o.fl., 2017; Malik o.fl., 2021; Nurfadila o.fl., 2020). 
Fuzzy Logic er hægt að nota í landfræðilegum upplýsingakerfum, til þess að reikna út hvar 
mestu líkurnar eru á að viðfangsefni geti átt sér stað. Í tilviki þessarar rannsóknar eru skriður 
viðfangsefnið og breyturnar eru þeir þættir sem eiga þátt í því að koma skriðum af stað. Gildi 
breytanna er svo lagt saman á mismunandi hátt og er þannig hægt að fá út niðurstöðu fyrir 
skriðuhættu á svæðinu. Samkvæmt Bonham-Carter (1994) eru fimm aðferðir helst notaðar 
til þess að reikna út Fuzzy; Fuzzy AND, Fuzzy OR, Fuzzy Product, Fuzzy Sum og Fuzzy 
Gamma. Fuzzy Convex sem er yfirleitt notað undir nafninu kúpt samantekt (e. Convex 
combination) eða vegin línuleg samantekt (e. Weighted linear combination), er svo önnur 
aðferð sem hefur einnig mikið verið notuð í ýmsar rannsóknir á hentugleika kortlagningu (e. 
Suitability mapping) (Aydi o.fl., 2016; Zoghi o.fl., 2014). Fuzzy AND virkar á þann hátt að 
breytan með lægsta Fuzzy gildið ákvarðar heildargildi samstæðunnar og er skilgreint með 
eftirfarandi formúlu, þar sem +!"#$%&'(%"& er útreikningur á heildargildinu og +), … er gildi 
ákveðinnar breytu: 

+!"#$%&'(%"& = .$!(+), +* , ++ , … ) 
 
Fuzzy OR er svo öfugt við Fuzzy AND þar sem breytan með hæsta Fuzzy gildið ákvarðar 
heildargildi samsetningarinnar og er því skilgreint með eftirfarandi formúlu: 
 

+!"#$%&'(%"& = .12(+), +* , ++ , … ) 
 
Fuzzy Sum er skilgreint með formúlunni: 



9 

 

+!"#$%&'(%"& =	4(1 − +%)
&

%,-
 

 
Fuzzy Sum virkar á þann hátt að allar breytur með gildi hærra en núll hafa þau áhrif að 
samanlagða heildar gildið hækkar, þannig að heildargildið er alltaf hærra en stærsta gildi 
breytu. Það verður þó aldrei hærra en 1. Fuzzy Product virkar öfugt á þann hátt að þar sem 
fleiri breytur eru að hafa áhrif, því meira lækkar heildar Fuzzy gildið. Þannig það er alltaf 
minna heldur en lægsta gildi breytu, en þó aldrei lægra en 0. Fuzzy Product er svo skilgreint 
með formúlunni: 
 

+!"#$%&'(%"& =	4+%
&

%,-
 

 
Fuzzy Gamma er svo samsetning af Fuzzy Sum og Fuzzy Product. Þannig ef Gamma er jafnt 
og 0 verður heildarúttakið það sama og Fuzzy Product, en ef það er jafnt og 1 verður það 
sama og Fuzzy Sum. Þar á milli er svo hægt að velja gildi þar sem Fuzzy Sum og Fuzzy 
Product eru tekin saman og verður niðurstaðan þá einhvers staðar á milli. Formúlan fyrir 
Fuzzy Gamma er eftirfarandi: 
 

+!"#$%&'(%"& = (67889	:;.). × (67889	=&>";?@)-/. 
 
Í Fuzzy Convex er fyrir fram ákveðið hve mikið vægi hver þáttur hefur í lokaútkomunni. 
Gallinn sem fylgir Fuzzy Convex er að það getur oft reynst erfitt að ákveða vægi fyrir hvern 
þátt hverju sinni. Eftirfarandi formúla er fyrir Fuzzy Convex: 
 

+)(A) =BC0+)0(A)
1

0,-
 

 

2.3.2 Tíðnihlutfall 

Með því að finna tíðnihlutfall (e. Frequency ratio) fyrir skriður er hægt að álykta hvert 
sambandið er á milli þeirra þátta sem koma skriðum af stað og þeirra svæða sem skriður hafa 
fallið. Þetta er hlutfall á milli þess hve líklegt það er að viðfangsefni eigi sér stað miðað við 
hve líklegt það er að viðfangsefni muni ekki eiga sér stað (Lee & Sambath, 2006). Tekið er 
saman hver dreifing af raster sellum er, sem annað hvort lendir  á svæði þar sem skriða hefur 
fallið eða á svæði þar sem skriða hefur ekki fallið (Shahabi o.fl., 2015). Útkoman er ákveðið 
hlutfall á milli svæða þar sem skriður féllu og heildarrannsóknarsvæðisins. Ef gildi 
tíðnihlutfallsins er minna en 1 eru litlar líkur á því að samhengi sé þar á milli og ef það er 
hærra en 1 eru miklar líkur á því. Ef gildið er 1 er það meðalgildi (Pradhan & Lee, 2010). 
Tíðnihlutfall er einnig lykilþáttur til þess að reikna út Fuzzy gildi fyrir hverja breytu þar sem 
Fuzzy gildið er staðlað tíðnihlutfall á milli 0 og 1 (Lee, 2007). 
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3 Skriðuföllin í Eyjafirði 2006 

3.1 Veðuraðdragandi 
Haustið 2006 var óvenju úrkomusamt í Eyjafirði. Úrkoma yfir síðustu mánuði ársins fór 
langt yfir meðalúrkomu í þeim mánuðum. Á Akureyri mældist úrkoman um 30% yfir 
meðalúrkomu í október, 75% í nóvember og 50% í desember. Allt til 18. desember hafði 
þessi úrkoma fallið að mestu leyti í formi snjókomu, þar sem það hafði einnig verið kalt í 
veðri. Það var því orðið gífurlega snjóþungt í Eyjafirði þegar hvöss sunnanátt reið yfir landið 
með tilheyrandi hlýindum og úrkomu (Halldór G. Pétursson, 2007).  

Hitabreytingarnar á veðurstöðinni Torfum í Eyjafjarðardal var um 21°C á einum sólarhring, 
frá því klukkan 21:00 þann 17. desember til kl. 21 þann 18. desember. Þá var hitastigið orðið 
7,5°C og hélst það fyrir ofan frostmark að mestu leyti út desember, að frátöldum tveimur 
skiptum en fyrra skiptið var 21. desember þegar það fór niður í -0,8°C og það seinna 31. 
desember þegar hitastigið fór niður í -0,2°C. Mesta úrkoma sem mældist á þessum tíma var 
á veðurstöðinni Gullbrekku og var 33 mm frá kl. 09:00 þann 19. desember til kl. 09:00 þann 
20. desember. Á þeirri veðurstöð eru þó aðeins gerðar mælingar á sólarhringsfresti svo þetta 
magn úrkomu gæti hafa fallið á skemmri tíma (Veðurstofa Íslands, 2006). Miðað við 
greinargerð Þorsteins Sæmundssonar og Decaulne (2007) fer þetta yfir þann 
rigningarþröskuld sem þarf að vera til staðar til þess að skriður fari að falla á Mið-
Norðurlandi.  

Miklar leysingar urðu í Eyjafirði því með rigningunni og hitanum fór það mikla magn af 
snjó, sem hafði safnast upp yfir haustið, að bráðna á skömmum tíma. Jarðvegurinn hafði ekki 
verið frosinn þegar það tók að snjóa fyrr um haustið og hafði það mikil áhrif á það að skriður 
fóru að falla, þar sem greið leið var fyrir vatnið niður í jarðveginn. Jarðvegurinn mettaðist 
við það og þar af leiðandi voru orðnar líkur á skriðuföllum. Leysingunum fylgdu einnig 
miklir vatnavextir í ám á Eyjafjarðarsvæðinu sem einnig ollu tjóni (Halldór G. Pétursson, 
2007; Halldór G. Pétursson og Höskuldur Búi Jónsson, 2007). 

3.2 Atburðurinn 
Skriðuföllin sem hér er fjallað um féllu einna helst í Hörgárdal, Öxnadal, Djúpadal og 
Eyjafjarðardal. Einstakar skriður féllu einnig víðs vegar um fjörðinn, eins og til dæmis í 
Glerárdal og í Möðrufellsfjalli, en skriðurnar í Eyjafirði voru í heildina 158 talsins (Halldór 
G. Pétursson, á.á.). Skriðuföllin og leysingarnar ollu þó nokkru tjóni á girðingum, landi og 
vegum, en vegurinn við brúna yfir Djúpadalsá rofnaði báðum megin við brúna og ók maður 
út af veginum án þess þó að alvarlegt slys yrði (Skapti Hallgrímsson, 2006, 21. desember). 
Mesta tjónið varð við Grænuhlíð og í Djúpadal. Við bæjarstæðið á Grænuhlíð féll skriða á 
íbúðarhús og útihús, en hún hreif með sér útihús þar sem 11 kálfar og 1 kýr drápust (Halldór 
G. Pétursson, 2007). Í Djúpadal var vatnsaflsvirkjun en stífla virkjunarinnar brast í kjölfar 
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þess að vatnsmagn hækkaði með þeim afleiðingum að það flæddi úr uppistöðulóninu 
(Halldór G. Pétursson & Höskuldur Búi Jónsson, 2007). 

3.3 Skriðusaga svæðisins 
Skriðusagan í Eyjafjarðardal og Djúpadal er ekki löng og eru skriðuföll þar sjaldgæf. Fyrir 
þennan atburð féllu skriður síðast í Eyjafjarðardal árið 1973 og voru aðstæður þá ekki 
ósvipaðar þeim sem ollu skriðunum 2006. Í báðum tilvikum hlýnaði snögglega í suðlægum 
áttum en úrkoma var þó ekki jafnmikil árið 1973. Fyrir árið 2006 var síðast vitað um skriður 
í Djúpadal árið 1989, en það voru þó bara spýjur eða minniháttar skriður (Halldór G. 
Pétursson, 2007: Halldór G. Pétursson og Höskuldur Búi Jónsson, 2007). Í Hörgárdal og í 
Öxnadal hafa ofanflóð verið mun tíðari, bæði snjóflóð og skriður. Í Hörgárdal höfðu fyrir 
þennan atburð síðast fallið skriður árið 2001 og í Öxnadal árið 2000 (Sveinn Brynjólfsson 
o.fl., 2016). Um miðjan júní 1995 urðu einnig mikil skriðuföll víða um Eyjafjörð í kjölfar 
svipaðs aðdraganda og átti sér stað 2006. Þá hafði veturinn verið óvenju snjóþungur og 
virkaði þá snjórinn eins og einangrun á ófrosna jörðina sem var undir. Snjór hafði safnast 
fyrir í vindáttum sem alla jafna safnaðist ekki snjór í og var kalt í veðri fram á sumar. Það 
var ekki fyrr en hitastig fór ört hækkandi um miðjan júni að snjó tók að bráðna og með þeim 
leysingum varð jarðvegurinn vatnsmettaður sem gerði það að verkum að skriður fóru að 
falla. Í þeim skriðuatburði er snjóbræðsla talin vera helsta orsökin þar sem ekki rigndi mikið 
þegar skriðurnar féllu, sem er frábrugðið atburðinum sem átti sér stað 2006 (Halldór G. 
Pétursson, 1997; Þorsteinn Sæmundsson o.fl., 2003; Þorsteinn Sæmundsson & Decaulne, 
2007).  
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4 Gögn og aðferðir 
Farið er yfir rannsóknarsvæðið í upphafi kaflans, hvernig það mótaðist og hvað einkennir 
það í dag. Gögnin sem nýtt voru í þessa rannsókn voru öll í formi korta þar sem fram komu 
upplýsingar um þá áhrifaþætti sem teknir voru fyrir. Gögnin voru öll til fyrir fram og þurfti 
því aðeins að finna þau og færa yfir í Arcgis Pro. Þá var hægt að greina þau og samræma við 
þær aðferðir sem notast var við í þessari rannsókn.  

4.1 Rannsóknarsvæði 
Rannsóknarsvæðið má sjá á mynd 3. Svæðið er á Mið-Norðurlandi, nánar tiltekið í Eyjafirði 
sunnanverðum á milli N65°47‘11" V18°47‘43“ og N65°17‘33“ V17°50’32. Eyjafjörður er 
lengsti fjörður Íslands, eða um 70 km og er um 20 km breiður (Ari Trausti Guðmundsson, 
2013). Lengsti dalur fjarðarins er Eyjafjarðardalur sem gengur um 50 km til suðurs frá sjó 
og er þar einnig að finna stærsta undirlendi svæðisins. Út frá honum liggja þó nokkrir dalir, 
til að mynda Djúpidalur sem gengur í SV átt og er um 15 km langur. Aðeins norðar í firðinum 
er Hörgárdalur sem liggur í SV-átt frá sjónum. Um miðjan dalinn skiptist hann í tvennt þar 
sem dalurinn norðan megin heitir áfram Hörgárdalur en dalurinn fyrir sunnan hann er 
Öxnadalur (Sveinn Brynjólfsson o.fl., 2016).  

Á milli Eyjafjarðardals og Hörgárdals liggur fjallgarður og við enda hans er að finna bæinn 
Akureyri, stærsta bæjarfélagið á Norðurlandi. Á rannsóknarsvæðinu eru einnig nokkur lítil 
þorp, svo sem Svalbarðseyri og Hrafnagil. Að öðru leyti er búið í dreifbýli á svæðinu, en 
margir sveitabæir eru víða um Eyjafjörð. Stór hluti af landnotkun í Eyjafirði fer því undir 
tún eða beitarland (Svæðisskipulagsnefnd Eyjafjarðar, 2013). Fjöllin umhverfis fjörðinn 
einkennast einna helst af bergi frá þremur fornum megineldstöðvum. Ein þeirra er staðsett í 
fjöllum og dölum innarlega í Hörgárdal og Öxnadal, önnur er við Torfufell í botni 
Eyjafjarðardals og sú þriðja á Flateyjarskaga. Berggrunnurinn einkennist aðallega af blágrýti 
en á stöku stöðum, eins og í fjallgarðinum á milli Eyjafjarðardals og Hörgárdals sem og í 
kringum Torfufell, er að finna líparít og andesít (Ágúst Guðmundsson & Giulian, 2007; 
Sveinn Brynjólfsson o.fl., 2016). Berggrunnur hlóðst upp á tertíer-tímabilinu og talið er að 
hann sé um 8–10 milljón ára gamall (Halldór G. Pétursson, 1997; Sveinn Brynjólfsson o.fl., 
2016).  

Á ísöld þöktu jöklar svæðið umhverfis Eyjafjörð og hafði það talsverð áhrif á mótun 
landslags þar. Stór skriðjökull lá frá miðhálendinu til norðurs út Eyjafjörð og sameinaðist 
öðrum skriðjöklum, meðal annars skriðjökli sem lá út frá Hörgárdal. Því er talið að aðeins ís 
hafi verið á svæðinu um nokkurt skeið, að frátöldum stöku fjallstindum sem stóðu upp úr 
jöklunum. Við lok ísaldar tóku jöklarnir að hopa og féllu við það berghlaup, eftir að 
stuðningur jöklanna hvarf. Landið var þá orðið bert fyrir roföflum og mynduðust við það gil 
og farvegir (Sveinn Brynjólfsson o.fl., 2016).  

Einkenni landslagsins á svæðinu í dag eru dalir og brattar fjallshlíðar sem ná sums staðar út 
í sjó. Jökulruðningar og laus jarðefni setja svip sinn á fjallshlíðarnar og nær gróðurhula víðast 
hvar upp í miðjar hlíðar. (Ágúst Guðmundsson & Giulian, 2007; Halldór G. Pétursson, 
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2007). Gróðurinn á rannsóknarsvæðinu hefur ekki fengið kjöraðstæður til þess að dafna og 
má sjá það í fremur gróðurvana fjallshlíðunum. Þetta er meðal annars sökum veðurfars og 
beitarálags, en landbúnaður hefur mikið verið stundaður í Eyjafirði. Sömuleiðis hefur 
gróðureyðing átt sér stað víðs vegar um svæðið sökum skriðufalla (Sveinn Brynjólfsson o.fl., 
2016).  

Jarðvegurinn í Eyjafirði ber einkenni eldfjallajarðvegs (e. Andosol), sem finna má víða um 
Ísland. Jarðvegur rannsóknarsvæðisins samanstendur einna helst af brúnjörð (e. Brown 
andosol) og svartjörð (e. Histic andosol) sem bæði flokkast sem eldfjallajarðvegur (Ólafur 
Arnalds & Hlynur Óskarsson, 2009).  
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Mynd 3: Staðhátttarkort af sunnanverðum Eyjafirði ásamt staðsetningu skriðufallanna 
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4.2 Gagnaöflun 
Til þess að ná fram kortlagningu á viðkvæmni svæða fyrir skriðum þurfti að finna gögn fyrir 
hvern þátt sem tekinn var fyrir í þessari rannsókn, sem hafði áhrif á að koma af stað skriðum. 
Þeir þættir voru sex talsins, það er halli fjallshlíða, hæð yfir sjávarmáli, viðmót fjallshlíða, 
jarðvegur, landgerð og svo gróðurfar.  

Flest gögnin voru fengin frá Landmælingum Íslands, en frá þeim var stafræna hæðarlíkanið 
og landgerðaflokkun svæðisins fengin. Hæðarlíkanið var hægt að nýta til þess að taka saman 
upplýsingar um hæð yfir sjávarmáli hjá hverri raster sellu, halla fjallshlíða og í hvaða átt 
fjallshlíðarnar sneru. Landgerðarflokkun svæðisins var svo nýtt til þess að kortleggja þá 
landgerð sem finna mátti á rannsóknarsvæðinu. Gróðurfar rannsóknarsvæðisins var fengið í 
gegnum Sentinel hub þar sem hægt er að fá frítt aðgengi að loftmyndum, meðal annars í 
gegnum Sentinel og Landsat gervitungl. Í þessari rannsókn voru fengnar myndir frá Sentinel 
7 þar sem tekin voru böndin NIR og Red, til þess að búa til NDVI fyrir svæðið. Gögn um 
jarðveg svæðisins voru fengin í gegnum ArcGIS gagnagrunn Landbúnaðarháskóla Íslands.  

Eins þurfti að kortleggja staðsetningu allra skriðnanna. Þau gögn voru fengin frá Halldóri G. 
Péturssyni, jarðfræðingi hjá Náttúrufræðistofnun Íslands, en hann var einn af þeim fyrstu á 
svæðið eftir að skriðurnar féllu 2006. Þegar þessi gögn voru komin heim og saman var hægt 
að hefja Fuzzy Logic kortlagninguna, en hún var unnin í landupplýsingaforritinu ArcGis Pro. 

4.3 Gagnagreining 
Byrja þurfti á því að samræma öll gögn svo að þau væru bæði í sömu sellustærð og öll í 
rastaformi. Hæðarlíkanið sem notast var við í rannsókninni var í sellustærð 2x2 m, en vegna 
þess að gögnin fyrir NDVI voru aðeins aðgengileg í stærð 57x57 m þurfti að stækka gögn 
hæðarlíkansins í 57x57 m. Gögnin fyrir jarðvegsgerð og landgerð voru aðeins aðgengileg í 
formi fláka, því þurfti að breyta þeim yfir í rastaform. Skriðurnar voru einnig teiknaðar inn 
í forritið í formi fláka. Til þess að finna út á hve mörgum pixlum var að finna skriður þurfti 
einnig að breyta þeim yfir í rastaform. Á rannsóknarsvæðinu voru pixlarnir í heildina 735926 
og af þeim pixlum féllu skriður inn á 859 pixlum.  

Til þess að finna út Fuzzy gildi fyrir hverja breytu þurfti fyrst að flokka breytunum niður í 
hvern þátt sem gæti haft áhrif á skriðuna. Hallanum á rannsóknarsvæðinu var flokkað niður 
í 10 flokka þar sem bilið á milli flokka voru 5 gráður allt upp í 45 gráður. Þá var síðasti 
flokkurinn fyrir halla frá 45 gráðum til 88 gráður, en mesti halli svæðisins var í 88 gráðum. 
Í viðmót fjallshlíða var flokkað niður í helstu áttirnar, það er norður, norðvestur, suður og 
svo framvegis. Eins var gefið gildi fyrir svæði sem voru flöt og snúa þar af leiðandi ekki í 
neina átt. Hæðin var flokkuð með 150 m millibili allt upp í 1300 m hæð yfir sjó. NDVI er 
almennt á bilinu -1 til 1 en á rannsóknarsvæðinu voru gildin frá -0,98 til 0,93 og eru þau 
flokkuð í sex flokka eftir því.  

Landgerðin var flokkuð eftir því á hvaða svæðum skriðurnar féllu þar sem ekki var talið að 
önnur landsvæði myndu hafa mikið að segja í niðurstöðunum. Þær landgerðir sem voru 
teknar inn í rannsóknina voru því útivistarsvæði; tún og bithagar; laufskógar; blandaðir 
skógar; graslendi; mólendi; mosi og kjarr; ógróin hraun og urðir; og hálfgróið land. Það sama 
var gert með jarðveginn, aðeins var tekinn sá jarðvegur sem skriðurnar féllu á. Jarðvegurinn 
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flokkast því niður í fjóra flokka sem eru bergjörð; brúnjörð, svartjörð og mójörð; brúnjörð, 
svartjörð og votjörð; og svo svartjörð. Þá var hægt að sjá hve mikið af heildar-pixlunum féllu 
inn í hvern flokk og bera það saman við þá pixla sem innihéldu skriður. Þegar prósentan af 
bæði fjölda pixla og fjölda af skriðu pixlum var fundin var hægt að reikna út tíðnihlutfall, 
hlutfallið á milli svæða þar sem skriður féllu og þar sem skriður féllu ekki. Þar næst var 
tíðnihlutfallið staðlað og þá fékkst Fuzzy gildið. Þetta var allt saman reiknað út í forritinu 
Microsoft Excel. Þá var hver þáttur kominn með einkunn fyrir það hve líklegt væri að hann 
hefði áhrif á það að skriður falli. Þegar þessu var lokið var hægt að setja allar breyturnar 
saman í Fuzzy Overlay þar sem reiknuð voru út kort miðað við Fuzzy AND, Fuzzy OR, 
Fuzzy Product, Fuzzy Sum, Fuzzy Gamma og Convex combination. Einkunnin sem gefin 
var hverri breytu fyrir sig í Convex combination útreikningnum var 30% fyrir halla, 10% 
fyrir átt, 10% fyrir hæð, 25% fyrir gróðurfar, 15% fyrir jarðveg og svo 15% fyrir landgerð. 
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5 Niðurstöður 
Í þessum kafla koma fram niðurstöður kortlagningarinnar og hvernig þær voru fengnar. Það 
er, hvernig reiknað var út bæði tíðnihlutfall og Fuzzy gildi sem leiddi svo til þess að hægt 
var að nýta útkomuna í að reikna út kortlagningu á skriðuhættu. 

5.1 Samband skriðuvaldandi þátta við Fuzzy gildi og 
tíðnihlutfall 

Skriðuhættan á rannsóknarsvæðinu var fundin með því að nota Fuzzy Logic og tíðnihlutfall. 
Niðurstöðurnar má sjá í töflu 2. Tíðnihlutfallið var fundið fyrir hvern flokk innan hverrar 
breytu sem hefur áhrif á það að skriða falli, sem leiddi svo til þess að hægt var að finna út 
hvert Fuzzy gildið væri. Fyrir halla breytuna má sjá það að hæsta tíðnihlutfallið var fyrir 
halla á bilinu 26 – 30°, eða 2,08, en lægsta tíðnihlutfallið var fyrir halla á bilinu 0 – 5°, eða 
0,11.  Tíðnihlutfallið fer þó hækkandi á bilinu 16 – 20° allt að hæsta tíðnihlutfallinu og fer 
svo aftur lækkandi eftir það og er á svipuðum stað eða í kringum 1,50 frá 31° og upp úr. Þar 
með fær 26 – 30° halla bilið Fuzzy gildið 1,00 og 0 – 5° halla bilið fær lægsta Fuzzy gildið 
eða 0,05. Flestir aðrir flokkar undir halla breytunni eru svo með Fuzzy gildi yfir 0,50.  

Fyrir viðmót hlíða eru það fjallshlíðar sem snúa í SA-átt sem hafa hæsta tíðnihlutfallið og 
falla flestar skriður í hlíðum sem snúa í SA. Þar á eftir eru það svo fjallhlíðar sem snúa til 
NV en sú átt hefur tíðnihlutfallið 1,64. Þannig fá fjallshlíðar sem snúa til SA Fuzzy gildið 
1,00 en þær í NV eru með gildið 0,91. Hlíðar sem snúa í SV-átt eru með lægsta Fuzzy gildið, 
eða 0,12, að frátöldum svæðum sem eru skilgreind sem alveg flöt en þau fá 0,00 í Fuzzy 
gildi. 

Fyrir hæðarbreytuna höfðu aðeins þrír flokkar af níu tíðnihlutfall yfir 1. Það voru flokkarnir 
í hæðinni frá 150 – 300 metrum með tíðnihlutfallið 4,13, 300 – 450 metra hæð með 
tíðnihlutfallið 3,86 og flokkurinn 450 – 600 metra hæð með tíðnihlutfallið 1,47. Tveir 
flokkar voru með tíðnihlutfallið 0,00 en það voru flokkar á bilinu 1050 – 1300 metra hæð. 
Flokkurinn sem fær hæsta Fuzzy gildið er því 150 – 300 og þar á eftir kemur flokkurinn 300 
– 450 metrar með Fuzzy gildið 0,94. Hjá þremur flokkum reiknaðist út Fuzzy gildið 0,00 en 
það var hjá öllum flokkunum sem voru í yfir 900 metra hæð. 

Helmingur flokkanna fyrir NDVI voru með tíðnihlutfall yfir 1, en það voru flokkar með 
NDVI gildið á bilinu 0,21 – 0,43, 0,43 – 0,67 og svo 0,67 – 0,93. Hæsta tíðnihlutfallið var 
2,29 á bilinu 0,43 – 0,67 en það lægsta var 0,00 fyrir flokkinn -0,98 – -0,15. Þar með fær 
flokkurinn 0,43 – 0,67 Fuzzy gildið 1,00. Flokkurinn 0,21 – 0,43 er svo með Fuzzy gildið 
0,50 og flokkurinn 0,67 – 0,93 er með Fuzzy gildið 0,80. 

Fyrir landgerðina var flokkurinn blandaðir skógar sem fékk hæsta tíðnihlutfallið. Það er 
vegna þess að heildar-pixlarnir fyrir það svæði eru 1238 talsins og skriður lenda á 7 af 
þessum pixlum og þar með er hlutfallið orðið svo hátt eða 4,76. Flestu skriðupixlarnir lenda 
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inni á flokknum mólendi, mosi og kjarr, eða um 523, en þar sem þessi flokkur er í heildina 
195313 pixlar er hlutfallið mun minna, eða 1,92. Ógróin hraun og urðir er svo flokkurinn 
með minnsta tíðnihlutfallið, eða 0,07. Flokkurinn blandaðir skógar er þar með með hæsta 
Fuzzy gildið og mólendi, mosi og kjarr er flokkurinn með næst hæsta Fuzzy gildið eða 0,49. 
Aðeins blandaðir skógar fara yfir Fuzzy gildið 0,50. Ógróin hraun, sem er með lægsta 
tíðnihlutfallið, fær lægsta Fuzzy gildið sem er 0,02. 

Tíðnihlutfallið skiptist nokkuð jafnt á milli jarðvegsgerðanna, að bergjörð frátalinni, en hún 
er með minnsta tíðnihlutfallið eða 0,15. Hinir þrír jarðvegsflokkarnir eru með tíðnihlutföll 
hærri en 1,40. Brúnjörð, svartjörð og votjörð eru með hæsta tíðnihlutfallið, eða 1,77. Sá 
flokkur fær þar með einnig hæsta Fuzzy gildið. Þar á eftir er flokkurinn brúnjörð, svartjörð 
og mójörð með Fuzzy gildið 0,87 og svo svartjörð með 0,79 í Fuzzy gildi. Síðast fær bergjörð 
Fuzzy gildið 0,09. 
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Tafla 2: Tengsl skriðuvaldandi þátta við tíðnihlutfall og Fuzzy gildi 

Breyta Flokkur Fjöldi af pixlum % af pixlum 
Fjöldi af skriðu 
pixlum 

% af skriðu 
pixlum Tíðnihlutfall Fuzzy gildi 

Halli 0 – 5  207892 28,25 27 3,14 0,11 0,05 
 6 – 10 128466 17,46 58 6,75 0,39 0,19 
 11 – 15 93804 12,75 124 14,44 1,13 0,54 
 16 – 20 71488 9,71 161 18,74 1,93 0,93 
 21 – 25 61916 8,41 148 17,23 2,05 0,98 
 26 – 30 60416 8,21 147 17,11 2,08 1,00 
 31 – 35 56768 7,71 98 11,41 1,48 0,71 
 36 – 40 31632 4,3 56 6,52 1,52 0,73 
 41 – 45 12907 1,75 22 2,56 1,46 0,70 
 <88 10637 1,45 18 2,1 1,45 0,69 
Viðmót 
hlíða Flatt 4 0,00 0 0,00 0,00 0,00 
 N 71508 9,72 90 10,48 1,08 0,60 
 NA 88911 12,08 50 5,82 0,48 0,27 
 A 124552 16,92 111 12,92 0,76 0,43 
 SA 103219 14,03 216 25,15 1,79 1,00 
 S 67136 9,12 63 7,33 0,80 0,45 
 SV 69812 9,49 17 1,98 0,21 0,12 
 V 112807 15,33 125 14,55 0,95 0,53 
 NV 97977 13,31 187 21,77 1,64 0,91 
Hæð 0 – 150 78587 10,68 90 10,48 0,98 0,24 
 150 – 300 62479 8,49 301 35,04 4,13 1,00 
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 300 – 450 63465 8,62 286 33,29 3,86 0,94 
 450 – 600 75943 10,32 130 15,13 1,47 0,36 
 600 – 750 76533 10,4 39 4,54 0,44 0,11 
 750 – 900 81063 11,01 10 1,16 0,11 0,03 
 900 – 1050 155851 21,18 3 0,35 0,02 0,00 
 1050 – 1200 117916 16,02 0 0,00 0,00 0,00 
 >1300 24122 3,28 0 0,00 0,00 0,00 
NDVI -0,98 – -0,15 8664 1,05 0 0,00 0,00 0,00 
 -0,15 – 0,03 153290 18,57 2 0,23 0,01 0,01 
 0,03 – 0,21 226944 27,49 50 5,82 0,21 0,09 
 0,21 – 0,43 116074 14,06 137 15,95 1,13 0,50 
 0,43 – 0,67 129433 15,68 308 35,86 2,29 1,00 
 0,67 – 0,93 191053 23,15 362 42,14 1,82 0,80 
Landgerð Útivistarsvæði 1912 0,25 2 0,23 0,92 0,19 
 Tún og bithagar 41796 5,57 32 3,73 0,67 0,14 
 Laufskógar 491 0,07 1 0,12 1,71 0,36 
 Blandaðir skógar 1238 0,17 7 0,81 4,76 1,00 
 Graslendi 44628 5,95 98 11,41 1,92 0,40 

 
Mólendi, mosi og 
kjarr 195313 26,04 523 60,88 2,34 0,49 

 
Ógróin hraun og 
urðir 340081 45,34 29 3,38 0,07 0,02 

 Hálfgróið land 124640 16,62 167 19,44 1,17 0,25 
Jarðvegur Bergjörð 292398 43,93 57 6,64 0,15 0,09 

 
Brúnjörð, svartjörð 
og mójörð 115619 17,37 229 26,66 1,53 0,87 
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Brúnjörð, svartjörð 
og votjörð 222689 33,46 510 59,37 1,77 1,00 

 Svartjörð 34908 5,24 63 7,33 1,40 0,79 
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5.2 Kortlagning á skriðuhættu 
Á mynd 4 má sjá skriðuhættu á rannsóknarsvæðinu miðað við aðferðina Fuzzy AND. Fuzzy 

gildin eru metin frá 0–1 og er skriðuhættan lita kóðuð þannig að svæði þar sem mestu líkur 

á því að skriður falli eru rauð á litinn og á grænum svæðum er engin hætta. Á gulum svæðum 

er hættan á skriðuföllum nokkur meiri en á grænum svæðum og svo ennþá meiri á svæðum 

sem eru appelsínugul á litinn. Langflest grænu svæðanna á þessu korti eru annað hvort 

fjallstoppar eða undirlendi. Á kortinu falla langflestar skriðurnar inn á rauð eða appelsínugul 

svæði. Þar eru þó ákveðnar undantekningar þar sem skriður, eða hluti af skriðum, falla inn á 

græn og gul svæði. Miðað við þetta kort virðist mesta skriðuhættan á rannsóknarsvæðinu 

vera í Hörgárdal og Öxnadal, þó svo að hún dreifist vissulega á fleiri svæði um Eyjafjörð. 

Hér má sömuleiðis sjá að engin skriðuhætta mælist á Akureyri. 

 

 

Mynd 4: Skriðuhætta miðað við Fuzzy And 
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Mynd 5 sýnir útreiknaða skriðuhættu miðað við aðferðina Fuzzy Convex. Þar var fyrir fram 

ákveðið vægi fyrir hvern þátt og var hallinn það gildi sem hafði mest áhrif. Þar með lítur 

kortið að einhverju leyti út eins og hæðarlíkan þar sem aukin skriðuhætta, eða rauðari litur, 

er á svæðum þar sem hallinn eykst. Hér falla langflestar skriðurnar inn á rauð svæði, en 

samanborið við mynd 4 virðist skriðuhættan vera dreifðari við útreikninga Fuzzy Convex. 

Þetta kort einkennist meira af gulum til rauðum lit og eru grænu svæðin ekki jafn áberandi 

og á mynd 4. Ef skriðuhættan er skoðuð nánar á Akureyri má sjá að svæðið er á heildina litið 

gult en þar eru þó nokkrir rauðir eða appelsínugulir punktar sem gefa til kynna að þar er 

einhverja skriðuhættu að finna. 

 

 

Mynd 5: Skriðuhætta miðað við Fuzzy Convex 

Kortið á mynd 6 sýnir skriðuhættuna á rannsóknarsvæðinu út frá Fuzzy Gamma aðferðinni. 

Kortið gefur ekki ósvipaða niðurstöðu og sýnd er á kortinu á mynd 4, að því leyti að bæði á 

fjallstoppum og á hluta af undirlendi er skriðuhætta lítil sem engin og þar með er sá hluti 
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litaður grænn. Skriðuhættan er dreifðari miðað við mynd 4, en þó ekki jafn dreifð og á mynd 

5. Hér falla langflestar skriður á rauðu eða appelsínugulu svæði. Á Akureyri mælist engin 

skriðuhætta. 

 

 

Mynd 6: Skriðuhætta miðað við Fuzzy Gamma 

Á mynd 7 má sjá útreiknaða skriðuhættu miðað við Fuzzy Product aðferðina. Á þessu korti 

kemur fram minnsta skriðuhættan á rannsóknarsvæðinu, miðað við öll hin kortin. Þannig er 

stærsti hluti svæðisins grænn og þau svæði þar sem einhverja skriðuhættu er að finna eru 

langflest gul. Skriðurnar falla því mest á gulum og grænum svæðum en lenda þó stöku 

sinnum inn á rauð svæði. Rauðu svæðin eru mest áberandi í Djúpadal og Öxnadal. 
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Mynd 7: Skriðuhætta miðað við Fuzzy Product 

Útreikningar Fuzzy Sum aðferðarinnar eru sýndir á mynd 8. Það kort sýnir mesta 

skriðuhættu en þar falla allar skriðurnar inn á rauð svæði. Þetta kort hefur örfáa græna fleti 

á fjallstoppum og er það eina svæðið sem laust er við skriðuhættu. Annars er allt kortið þakið 

rauðum, appelsínugulum eða gulum svæðum. 
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Mynd 8: Skriðuhætta miðað við Fuzzy Sum 

Mynd 9 sýnir fram á skriðuhættu miðað við Fuzzy OR aðferðina. Þetta kort svipar til 

niðurstöðunnar sem fram kemur á kortinu á mynd 8. Þar er skriðuhættu að finna á stærstum 

hluta rannsóknarsvæðisins og svæði þar sem enga skriðuhættu er að finna eru eingöngu á 

fjallstoppum. Niðurstöðurnar á kortinu á mynd 9 eru þó frábrugðnar þeim á mynd 8 að því 

leyti að appelsínuguli liturinn, sem gefur til kynna minni skriðuhættu, nær þar aðeins neðar 

í hlíðarnar en á mynd 8. Þetta gerir það að verkum að skriðurnar féllu ekki aðeins á rauð 

svæði heldur ná einnig inn á appelsínugul og stöku sinnum inn á gul svæði. 
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Mynd 9: Skriðuhætta miðað við Fuzzy Or 
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6 Umræður 
Markmiðið með rannsókninni var að varpa ljósi á notagildi Fuzzy Logic sem aðferð til þess 

að kortleggja skriðuhættu. Í upphafi ritgerðar var því lögð fram rannsóknarspurningin: 

„Hvernig nýtast aðferðir Fuzzy Logic til þess að greina skriðuhættu í sunnanverðum 
Eyjafirði, miðað við skriðuföllin sem urðu þar í desember 2006?“ 

Skriðurnar sem áttu sér stað í Eyjafirði í desember 2006 myndu flestar flokkast sem 

aurskriður. Þær féllu fyrst og fremst sökum þess að mikil rigning samfara umtalsverðri 

hitabreytingu átti sér stað yfir hávetur, eftir að mikið hafði snjóað fyrr um haustið. Við þessi 

snöggu umskipti í veðrinu tók snjór að bráðna hratt og jarðvegurinn varð við það mettaður 

af vatni (Halldór G. Pétursson, 2007).  

Þessir veðurfarslegu þættir hafa vissulega mikil áhrif á það að aurskriður falli og er þar með 

mikilvægt að þekking á veðuraðdraganda sé til staðar (Sandersen o.fl., 1996). Aðrir þættir 

eru þó einnig fyrir hendi sem ekki hafa bein ytri áhrif heldur eru stöðugt til staðar og breytast 

hægt eða lítið. Veður myndi teljast sem utanaðkomandi áhrif á skriðuföll á meðan til dæmis 

halli og gróðurfar er eitthvað sem hefur stöðugra ferli og er alltaf eða í lengri tíma til staðar, 

án þess að breytast neitt sérstaklega mikið.  

Sem dæmi um áhrif þessara þátta á skriðuföll þarf til að mynda halli að vera meiri en 10 – 

20° og miðast hraði aurskriðanna út frá því, en samkvæmt niðurstöðunum var hallinn 26 – 

30° með hæsta Fuzzy gildið og passar þar með við þessa lýsingu. Einnig falla aurskriður 

oftast í slóðum eins og til dæmis lækjarfarvegum, sem eru til staðar í landslaginu (Highland 

& Bobrowski, 2008; Hungr o.fl., 2014).  

Gróðurfar er sömuleiðis áhrifaþáttur þar sem gróðurinn verndar fjallshlíðarnar gegn rofi og 

gerir það að verkum að jarðvegurinn binst betur saman. Skriður eru þar með líklegri til þess 

að falla á gróðursnauðum svæðum (Keller & Devecchio, 2019). Á rannsóknarsvæðinu nær 

gróðurhulan á flestum stöðum rétt tæplega upp í miðja hlíð fjallsins. Almennt hafa 

gróðurskilyrði á svæðinu verið frekar léleg, meðal annars sökum veðurs og beitarálags, en 

einnig vegna þess að skriðuföll hafa í gegnum tíðina valdið gróðureyðingu (Halldór G. 

Pétursson, 2007; Sveinn Brynjólfsson o.fl., 2016). Aðstæður eru því þannig að gróðurinn 

hefur sennilega ekki hjálpað mikið til við að varna því að skriðurnar féllu. Hæsta Fuzzy 

gildið fyrir NDVI var hjá flokknum sem mældist með NDVI 0,43 – 0,67. Af því má áætla 

að skriðurnar hafa ekki aðeins fallið á gróðursnauð svæði heldur einnig náð inn á svæðin 

sem eru þakin gróðri.  

Jarðvegurinn í Eyjafirði flokkast fyrst og fremst sem eldfjallajarðvegur sem er jarðvegur 

með veika bindingu og er líklegra að skriðuföll eigi sér stað þar sem slíkur jarðvegur er til 

staðar (Highland & Bobrowski, 2008). Flestar skriðurnar féllu inn á svæði þar sem var að 

finna jarðveg sem myndi flokkast til brúnjarðar, svartjarðar og votjarðar, en þessar 

jarðvegstegundir teljast allar til eldfjallajarðar. Þessi flokkur var sömuleiðis með hæsta 

Fuzzy gildið.  
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Samkvæmt Cellek (2021) getur viðmót fjallshlíða verið áhrifaþáttur skriðufalla. Í 

niðurstöðunum kemur í ljós að SA-áttin er sú átt með hæsta Fuzzy gildið og féllu flestar 

skriður úr þeim hlíðum sem snúa til SA. Hins vegar falla einnig margar skriður í NV-átt og 

er sú átt með næst hæsta Fuzzy gildið, eða 0,91. Þetta fer gegn því sem Cellek (2021) fjallar 

um í sinni grein varðandi það að ef skriður eru tíðar í suðurátt sé ósennilegt að þær séu tíðar 

í norðurátt og svo öfugt.  

Eins og Meyer o.fl. (2012) nefna í grein sinni þurfa að vera til staðar laus jarðefni, sem og 

brattar hlíðar og mikið magn af vatni til þess að aurskriður falli. Laus jarðefni og brattar 

fjallshlíðar lýsir svæðinu í Eyjafirði vel en þar er einmitt að finna brattar fjallshlíðar sem 

þaktar eru lausu jarðefni og jökulruðningi (Ágúst Guðmundsson & Giulian, 2007). Eins og 

veðurfarsaðstæður í skriðuatburðinum sem tekinn var fyrir í þessari rannsókn gáfu til kynna, 

geta átt sér stað leysingar sem leiða til þess að mikið magn af vatni sé einnig til staðar í 

Eyjafirði (Halldór G. Pétursson, 2007).  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að Fuzzy Logic aðferðina er vissulega hægt að 

nýta til þess að reikna út skriðuhættu. Hins vegar urðu niðurstöðurnar það ólíkar á milli 

mismunandi aðferða Fuzzy Logic að erfitt er að segja til um nákvæmlega hvert notagildi 

hvers korts er.  

Kortin sem urðu til við það að nota Fuzzy Sum og Fuzzy OR gáfu til kynna að skriðuhætta 

væri á nánast öllu rannsóknarsvæðinu. Ósennilegt er að svo sé en kemur þó ekki á óvart 

miðað við þær aðferðir sem notaðar eru í útreikningana. Fuzzy Sum virkar á þann hátt að 

heildargildið hækkar ef breytur eru með gildi hærra en núll. Þannig er óhjákvæmilegt að 

lokaútkoman í þeirri aðferð sýni fram á niðurstöðu út frá Fuzzy gildi í hærri kantinum. Það 

sama má segja um Fuzzy OR, en þar er það breytan með hæsta gildið sem vegur mest. Það 

hefur þar af leiðandi þau áhrif að lokaniðurstaðan kemur alltaf til með að sýna fram á mikla 

skriðuhættu. Sem dæmi um þetta má nefna að hallabreytan sem hefur hæsta gildið er á bilinu 

26 – 30°. Sú breyta vegur þar með mest í þessum útreikningi. Varðandi hæðarbreytuna er 

það hæð á bilinu 150 – 300 metrar sem hefur mest vægi og þar með er skriðuhætta á öllu því 

svæði.  

Fuzzy Product sýndi fram á þveröfuga niðurstöðu sem gaf til kynna nánast enga skriðuhættu, 

sem er einnig ósennilegt. Heildargildi Fuzzy Product verður alltaf lægra en lægsta gildi 

breytu. NDVI breytan, þar sem lægsta Fuzzy gildið er 0, verður græn þar sem vægi hærri 

Fuzzy gildanna minnkar. Á meðan lægsta gildi hallabreytunnar er 0.05 mun þar með heildar-

Fuzzy gildið taka mið út frá því. Þess vegna eru nokkur svæði á Fuzzy Product kortinu í 

gulum til rauðum lit.  

Við útreikning á Fuzzy Convex er notuð aðferð þar sem fyrir fram eru gefin vægi á hverja 

breytu. Miðast skriðuhættan þar með út frá persónulegu mati þeirra sem gefa vægið. Það 

getur reynst flókið að ákveða hvert vægið á að vera og er það sennilega þess vegna sem þessi 

aðferð er ekki mikið notuð í kortlagningu á viðkvæmni svæða gagnvart skriðum. Fuzzy 

Convex kortið sýndi þó fram á niðurstöðu sem var ekki svo ósvipuð Fuzzy AND og Fuzzy 

Gamma. Skriðuhættan fyrir Fuzzy Convex miðaðist þó einna helst við halla fjallshlíðar, en 

það var breytan sem fékk hæsta vægið.  

Aðferðirnar Fuzzy AND og Fuzzy Gamma sýndu fram á svipaðar niðurstöður þar sem 

skriðuhættu var helst að finna í hlíðum en ekki á undirlendi og á fjallstoppum. Þessar 

niðurstöður virðast mun sennilegri en þær sem fengust út úr Fuzzy OR, Fuzzy Sum og Fuzzy 
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Product. Fuzzy AND virkar þannig að allir þættir innan breytu hafa vægi í lokaútkomunni. 

Sem dæmi í breytunni um áttir er það flati þátturinn sem hefur lægsta Fuzzy gildið en 

suðaustanáttin sem hefur hæsta gildið. Þannig er flatinn grænn á meðan suðaustanáttin er 

rauð. Allir aðrir þættir þar á milli fá síðan lit eftir því hvar þeir enda á bilinu 0–1. Með Fuzzy 

Gamma er hægt að finna jafnvægi á milli Fuzzy Sum og Fuzzy Product þannig að útkoman 

endar á bilinu milli þessara andstæðu póla. Þar með er hægt að áætla að kortin á mynd 4 og 

6 sýni fram á líklegustu niðurstöðuna og að skriðuhætta sé þá sennilega á þeim stöðum þar 

sem þessi kort sýna hættu. Aðferð Fuzzy Logic hefur þar með nýst til þess að álykta hver 

skriðuhættan í sunnanverðum Eyjafirði. 
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7 Lokaorð 
Með rannsókn þessari hefur orðið til þekking á ákveðnum svæðum í sunnanverðum Eyjafirði 

þar sem líklegt er að aurskriður falli. Það á þó fyrst og fremst við þegar miðað er við þau 

kort sem sýna fram á hvað sennilegastar niðurstöður, Fuzzy And og Fuzzy Gamma. 

Sambærilegar rannsóknir þar sem aðferðum Fuzzy Logic er beitt til þess að greina 

skriðuhættu á ákveðnum svæðum, hafa ekki verið gerðar áður hérlendis. Slíkar rannsóknir 

hafa þó vissulega verið gerðar víðs vegar um heiminn. Rannsókn þessi bætir þar með við 

fyrri þekkingu á fræðasviðinu á þann hátt að nú hefur skriðuhætta á svæðinu verið kortlögð 

með þeim aðferðum sem hér hefur verið lýst. Það er, að teknir eru fyrir áhrifaþættir 

aurskriðna og þeir bornir saman við fyrri skriðuföll til þess að meta hvar líklegt er að skriður 

falli. Niðurstöðurnar sýndu fram á að rannsóknarsvæðið er mjög viðkvæmt fyrir aurskriðum 

og þá sérstaklega í dölum og á þeim svæðum þar sem brattar fjallshlíðar eru að finna. 

Niðurstöðurnar geta þar með verið hagnýtar fyrir til dæmis skipulagsfræðinga og 

verkfræðinga sem sjá um skipulag og byggingu á svæðinu, svo ekki sé byggt á svæðum eða 

gerðar áætlanir um landnotkun þar sem hætta er á að aurskriður falli. Sömuleiðis gætu 

niðurstöðurnar verið hagnýtar fyrir almannavarnir í tengslum við varnir og viðbúnað. 

Fræðilegt gildi rannsóknarinnar gefur innsýn í það hve hentug notkun á Fuzzy Logic er sem 

aðferð til þess að geta spáð fyrir um hættusvæði út frá gögnum og með nýtingu á fjarkönnun 

og landfræðilegum upplýsingakerfum.  

Nokkrar takmarkanir má finna á rannsókninni. Þar má nefna að það eru sannanlega mun 

fleiri þættir sem geta haft áhrif á skriðuföll en þeir sem voru teknir fyrir í þessari rannsókn. 

Meðal annars má nefna áhrif af völdum úrkomu, hvernig jarðfræðin er á svæðinu og fjarlægð 

frá frárennsli í hlíðunum, svo sem lækjarfarvegum. Einnig voru niðurstöður rannsóknarinnar 

nokkuð misvísandi. Við frekari rannsóknir á viðkvæmni svæða fyrir skriðum þyrfti þess 

vegna að gera útreikninga á því hvaða kort það er sem gefur raunhæfustu niðurstöðuna. 

Annað sem þyrfti að hafa í huga er að ef nýta ætti kortin við skipulagsvinnu þyrfti sennilega 

að gera þau í meiri gæðum svo þau sýni nákvæmari og afmarkaðri svæði en ekki jafn stórt 

svæði og tekið er fyrir í þessari rannsókn. Þessa aðferð væri einnig hægt að nýta fyrir önnur 

svæði á Íslandi og kortleggja þannig skriðuhættu víðar um landið, eða til þess að vinna að 

annars konar rannsóknum þar sem taka þarf ákvörðun um skipulag, svo dæmi sé tekið.  

Víða á Íslandi eru aðstæður í náttúrunni þannig að skriðuhætta er fyrir hendi. Þess vegna 

getur þekking á því hvar skriður eru líklegar til þess að falla verið mikilvæg, ekki síst þegar 

kemur að því að koma í veg fyrir hugsanlegt tjón á umhverfi og mannslífum. Þannig hefur 

þessi rannsókn opnað sýn inn í þá möguleika sem Fuzzy Logic býður upp á til þess að styðja 

enn betur við þá þekkingu. 
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