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Abstract 

Landslides are among the most common types of nature hazards (Lee, 2005), and are widely 

spread globally (Coch, 1995). It is important to map potential areas with susceptibility for 

landslides, because of their consequences on socioeconomic values in society (Gokceoglu & 

Ercanoglu, 2002). The aim of this study is to construct a model in GIS (geographical 

information system) for landslide susceptibility mapping for Cuenca del Arga in Navarre, 

Spain, to identify potential areas for landslides. The model is based on fuzzy logic approach 

and the parameters are overlaid with WLC (weighted linear combination). The model that was 

developed in this study proved to be successful after being validated by calibration.  

Keywords: Fuzzy logic, GIS, Landslides, Navarre, Landslide susceptibility mapping 

 

 

 

Sammanfattning 

Skred är en av de farligaste typerna av naturolyckor (Lee, 2005), och de är en allmänt spridd 

form av massrörelse (Coch, 1995). Det finns två huvudsakliga anledningar för 

skredriskkartering, det ena är medvetenhet om skreds betydelse för socioekonomiska värden i 

samhället, och det andra är det ökande trycket på oexploaterad mark (Gokceoglu & 

Ercanoglu, 2002). Globalt ger skred upphov till omfattande skador i samhället i form av 

materiella skador och dödsfall (Tangestani, 2009). Detta gör att det blir viktigt att kunna 

förutspå potentiella områden där skred kan ske. 

Målet med denna studie är att framställa en modell för sannolikheten för skred i Cuenca del 

Arga i Navarra, Spanien, med hjälp av GIS och oskarp logik. Utifrån denna modell framställs 

en karta som visar områden där det finns sannolikhet för skred. Övergripande har metoden 

skett i fyra steg. Först har en skredindexkarta framställts, sedan har medlemsfunktioner 

skapats utifrån dessa med hjälp av skredriskparametrar. De ingående parametrarna har varit 

sluttningsvinkel, topografisk fuktighetsindex, avstånd till vattendrag, jordmån och 

markanvändning. Sedan har medlemsfunktionerna applicerats på parametrarna, som sedan 

slutligen kombinerats genom WLC (weighted linear combination). Detta resulterade i en 

sannolikhetskarta för skred med fem klasser. 

I sin helhet har modellen för sannolikheten av skred uppnått sitt syfte och identifierat 

potentiella platser för skred. Studien visar även att det finns potentiella skredområden i 

Cuenca del Arga i Navarra, dessa områden är främst i de norra och centrala delarna samt 

längs med floderna. Slutligen har resultatet kalibrerats och intygat att en analys för 

sannolikheten av skred med hjälp av oskarp logik är passande för Cuenca del Arga. 

Nyckelord: Oskarp logik, GIS, Skred, Navarra, Skredriskkartering 
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1. Inledning 

De finns få platser på jorden som är helt horisontella, större delar av jorden är präglad av 

sluttande terräng i varierande vinkel. Långt ifrån alla sluttningar anses vara stabila och ger 

därmed upphov till massrörelser i varierande storlek och hastighet. Massrörelser är ett 

begrepp som syftar till transport av sten, regolit, snö och is till följd av gravitation. Större 

massrörelser kan uppfattas som en typ av naturkatastrof, vilket betyder att ett naturligt förlopp 

ger upphov till skada för människors liv samt infrastruktur (Marshak, 2012). Skred är en av de 

farligaste typerna av naturolyckor, regeringar och forskningsinstitut världen över har i flera år 

försökt att förutspå områden som har förutsättningar för skred (Lee, 2005).  

Internationellt sett finns det två huvudsakliga anledningar för skredriskkartering. Det första är 

en ökande medvetenhet om skreds betydelse för socioekonomiska värden i samhället, och det 

andra är det ökande trycket på oexploaterad mark i samband med den ökande urbaniseringen 

(Gokceoglu & Ercanoglu, 2002). Skred ger upphov till omfattande skador i samhället i form 

av materiella skador och dödsfall, detta gör att det är viktigt att kunna förutspå områden där 

framtida skred kan ske (Tangestani, 2009). Det finns ett flertal grupper av specialister som är 

intresserade av skredriskkartering, några av dem är geologer, ingenjörer, samhällsplanerare 

och lokala samt regionala administrationer. Detta kan ses som en följd av den ökande 

korrelationen mellan frekvensen av skred och urbanisering och andra aktiviteter av 

socioekonomiska företeelser i skredkänsliga områden (Ilanloo, 2011).  

Till följd av komplexiteten av vad som utlöser skred är det svårt att framställa realistiska 

skredriskkartor. Därför har ett flertal olika typer av modeller används i tidigare studier 

(Ilanloo, 2011). Många studier har främst varit baserade på stokastiska och statistiska 

modeller. Det finns dock endast ett fåtal studier där vikter har appliceras baserat på hur 

faktorer i landskapet påverkar sannolikheten för skred. Studier med ett geologiskt och 

geoteknologiskt tillvägagångssätt är inte heller vanligt förekommande, och än mindre är det 

med processbaserade studier som till exempel med hjälp av oskarp logik (Gokceoglu & 

Ercanoglu, 2002). Oskarp logik är fortfarande en relativ ny metod inom skredriskkartering. En 

av fördelarna med att genomföra studier med hjälp av oskarp logik är att potentiella skred 

baseras på frekvensen och data av tidigare skred (Lee, 2005).  

I större delen av västra Europa, förutom Frankrike, är frekvensen av skred relativt låg. Detta 

jämfört med Medelhavets avrinningsområde i Europa, där det är en hög frekvens av skred 

speciellt i södra Italien och i östra Spanien. Tektonisk aktivitet och en hög förekomst av sand, 

silt och lera bidrar till denna skredkänslighet. Ökad urbanisering samt dålig skogshantering 

antas även vara en bidragande faktor till denna utveckling. I Spanien förmodas även den 

ekonomiska situationen med lågkonjunktur under 90-talet ha påverkat den ökade frekvensen 

av skred. År 2012 kom IPCC fram till att det är med stor sannolikhet att reträtter av glaciärer 

och värmeböljor kommer att påverka geomorfologiska företeelser i bergsregioner som till 

exempel skred och jökellopp, ökad nederbörd kommer troligtvis också bidra positivt till denna 

utveckling (Centre for Climat Adaptation, 2012). 
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I denna uppsats kommer att oskarp logik tillämpas som metod för skredriskkartering i Navarra 

i norra Spanien. I Navarra har det skett ett flertal skred under 2013, troligtvis till följd av hög 

nederbörd (Equísaoin Iraizoz, 2013; Luz, 2013; Izko, 2013). 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Målet med denna studie är att framställa en modell för sannolikheten av skred i Cuenca del 

Arga i Navarra, Spanien, med hjälp av GIS och oskarp logisk. Kartan kommer att produceras i 

ESRIs mjukvara ArcMap 10.1, och modellen kommer att konstrueras i ModelBuilder i 

ArcMap 10.1. Kartan kommer vara uppdelat i 5 klasser; mycket låg sannolikhet, låg 

sannolikhet, medel sannolikhet, hög sannolikhet, mycket hög sannolikhet. Som metod 

kommer oskarp logik tillämpas, 5 parametrar kombineras för ett resultat genom WLC 

(weighted linear combination). Syftet är att ta fram en modell för analys av sannolikheten för 

skred med hjälp av oskarp logik för Cuenca del Arga i Navarra. För att kunna utvärdera om 

oskarp logik är en relevant metod för kartering av sannolikheten för skred i studieområdet 

kommer modellen att kontrolleras genom kalibrering. Detta undersöks genom 

flygbildstolkning genom att se om det finns fler skred i områdena med mycket hög 

sannolikhet för skred. Uppsatsens frågeställningar är; 

 Vilka områden i Cuenca del Arga har potential att utsättas för framtida skred? 

 Hur har den utarbetade modellen i studien fungerat för att identifiera skredområden? 

1.1.1 Avgränsningar 

Studiens avgränsning ytmässigt är som tidigare nämnt Cuenca del Arga i Navarra, Spanien. 

Cuenca del Arga är floden Argas avrinningsområde. Majoriteten av detta avrinningsområde 

ligger i (den autonoma) regionen Navarra, dock i väster sträcker sig avrinningsområdet några 

kilometer in i Baskien och då i regionerna Álava och Gipuzkoa genom floden Arakil och dess 

biflöden. Storleken för studieområdet är 2684 km2, och täcker ca 25 % av Navarras yta. 

Den geografiska data som har använts i modellen har kommit från varierande källor, den 

främsta källan har dock varit IGN (Instituto Geográfico Nacional). En fullständig lista av data 

som använts finns i tabell 1. 

Skred utlöses beroende på dess lokala förutsättningar samt förhållanden som råder vid just 

den tidpunkten. Landskap är dynamiska och är i ständig förändring, förändringarna sker i 

varierande tidskala, och skred är en förändring i landskapet som sker i ett kort tidsperspektiv 

(Hugget, 2011). Detta gör att valet av data för studier av skred är av relevans både spatialt och 

temporalt. Data som har använts i denna studie är från år 2000 och framåt, detta för att 

analysen ska vara baserad på så aktuell data som möjlig. 

1.2 Områdesbeskrivning 

Navarra är en autonom region tillika provins i norra Spanien, och har en population på ca 606 

000 invånare. Landarean är 10 414 km2, och största staden i regionen är Pamplona, för 

Navarras läge i Spanien se figur 1. Navarra delas normalt in i tre subregioner, dessa är 

bergsområdet i norr, mellanzonen i de centrala delarna av regionen och flodbankszonen med 

flodbanker vid floden Ebro i söder (Gobierno de Navarra, 2013). Enligt Köppens 
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klimatklassificeringssystem har Navarra i nordväst ett marint västkustklimat och i söder ett 

Medelhavsklimat (Christopherson, 2012).  

Grovt generaliserat är jordmånen i Navarra 

bestående av olika typer av cambisoler 

(Europeiska miljöbyrån, 2006). FAO har myntat 

termen cambisol, vilket motsvarar Inceptisol i 

USDA Soil Taxonomy. Jordmånen består av 

medelkornigt till finkornigt material, materialet 

består av flera olika bergarter i depositioner av 

kolluvim, alluvium samt eoliska sediment. 

Cambisoler karaktäriseras av svag till måttfull 

vittring av originalmaterialet, och utav bristen på 

järn och organiskt material. Det är främst i 

områden med hög relief som cambisol finns, och 

jordmånen är utbredd i alla typer av klimat och 

vegetationstyper (Natural Resources Management and Environment Department, 2001). 

1.3 Centrala begrepp 

Topografiskt fuktighetsindex: ett topografiskt fuktighetsindex (på engelska topographic 

wetness index, förkortas till TWI) representerar ett teoretisk mått av ackumulerat flöde i 

vanligtvis ett avrinningsområde (Yalcin, 2008). Ett fuktighetsindex är vanligtvis baserat på 

dräneringsområde och fuktighetsindex. Generellt får lågt liggande punkter i ett 

avrinningsområde eller flacka ytor höga TWI värden då det ansamlas mer vatten där. TWI 

används vid bland annat erosionsstudier (Pilesjö & Eklundh, 2013).  

WLC: står för weighted linear combination, och är när parametrar kombineras genom att de 

tilldelas vikter (Pilesjö & Eklundh, 2013).  

Skredindexkartering: är när skred karteras i ett avgränsat område för att sedan kunna ligga 

till grund för skredriskanalyser (Yalcin, 2008).  

2. Bakgrund 

2.1 Massrörelser 

Massrörelser är en typ av sluttningsprocess där regolit och sten transporteras nedför en 

sluttning, dessa processer är aktiva både terrestrisk och i marin miljö (Marshak, 2012). 

Massrörelser kan delas in tre olika typer; ras, skred och flöden (Coch, 1995), ibland läggs 

även en fjärde typ in, krypning (Hugget, 2011). Ras är när material faller och landar i de nedre 

delarna i sluttningen. Vid skred förs materialet med kontakt längs med sluttningen. Flöden är 

när materialet rör sig plastiskt eller flytande nedför sluttningen. Massrörelser sker med 

varierande hastighet och skala, i vissa fall tar förloppet bara någon minut och ibland tar 

processen flera år (Coch, 1995). Massrörelser kan variera i flera aspekter. För att kunna skilja 

på olika typer av massrörelser kan de kategoriseras utifrån fyra stycken karaktärsdrag; vilket 

material består massrörelsen av, hastigheten av processen, på vilket sätt materialet rör sig och 

Figur 1: Navarras läge i Spanien. (Efter: ESRI 

Basemap 2008) 
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i vilken miljö sker massrörelsen. Det är viktigt att kunna skilja på de olika typerna av skred då 

de ter sig olika och dess följder för människan och människans livsrum är olika. Goda 

analyser ger inte bara en bättre förståelse för massrörelser men även bättre skydd och 

riskhantering (Marshak, 2012). 

2.1.1 Skred 

Skred är en allmänt spridd form av massrörelse. Det som karaktäriserar skred är att regolit 

transporteras ner för en sluttning (Coch, 1995). De sker vanligtvis på sluttningar som inte är 

skogbeklädda. Skred kan delas upp i två subkategorier; translationsskred och rotationsskred. 

Translationsskred sker främst på plana ytor parallellt med sluttningens lutning eller på 

konkava sluttningar, och rotationsskred på konvexa sluttningar. Rotationsskred sker primärt i 

tjocka lerjordar (Hugget, 2011). Rotations- och translationsskred är skred där regoliten rör sig 

som en sammanhängande massa. Hastigheten kan variera från några millimeter per dag till 

flera meter per sekund. Även storleken kan variera; skreden kan vara från några få meter till 

flera kilometer i bredd (Marshak, 2012). 

2.1.2 Sluttningsstabilitet 

Det finns tre huvudsakliga faktorer som styr en sluttnings stabilitet, dessa är gravitationen, 

rinnande vatten och temperaturförändringar. Andra faktorer är djurs aktiviteter och 

vegetation. En annan viktig faktor för sluttningsstablitet är vittring, då vittring på sluttningar 

är det som gör att berggrund övergår till regolit. En annan faktor som kan utlösa skred är 

jordbävningar (Hugget, 2011).  

De krafter som påverkar sluttningsstabiliteten delas in i två grupper; de pådrivande och de 

mothållande. Massrörelser är mer frekventa på branta sluttningar, detta indikerar på att 

gravitationen är stor påverkande kraft. Vatten är en kraft som är främst pådrivande, men i 

vissa fall kan den även vara mothållande. Andra påverkande faktorer är mer passiva som till 

exempel vittring. När de pådrivande krafterna är starkare än de mothållande är då 

massrörelser sker. Dock kan de pådrivande krafterna förstärkas av människans aktiviteter i 

samband på dess inverkan i landskapet (Coch, 1995).  

Det är allmänt erkänt att desto brantare det är ju starkare är den nedåtdragande kraften, detta 

är gravitationen som har en vital inverkan på sluttningsstabiliteten. Gravitationens kraft har 

stor pådrivande kraft på sten och regolit på sluttningar, och som mothålls av materialets 

kohesion och friktionskraft (Coch, 1995).  

Bergartsstukturer är en faktor som kan vara både pådrivande och mothållande. Det finns ett 

flertal aspekter som påverkar en bergarts hårdhet. Ett är hur tät bergarten är, och om vatten 

kan ”rinna” igenom den. Om sammanfogande material eroderar ut ur bergarter kan den bli 

betydligt svagare. Korsande skarvar i bergarter kan även de bidra att den delas upp i mindre 

delar, och kan därmed bilda lösa block eller sten. Även kontaktytor mellan olika bergarter kan 

ge upphov till instabilitet (Coch, 1995).  

Vatten är som tidigare nämnt en både pådrivande och mothållande kraft. Många massrörelser 

sker till följd av nederbörd. Vatten främjar massrörelser på två sätt, ett är genom vikten och de 

andra genom att påverka porvattentrycket positivt och därmed möjliggöra rörelse (Coch, 
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1995). Expansion och kontraktion av till exempel leror är även de en pådrivande kraft till 

följd av vatten (Hugget, 2011; Coch, 1995). Lerrika sediment har en tendens att svälla i 

samband att de blir vattenmättade, och materialet ökar då i volym. Detta gör att leror, som till 

exempel bentonitlera, får minskad friktionskraft till det underliggande materialet. Vatten är en 

mothållande kraft när sedimentporer inte är helt igenfyllda med vatten och endast en tunn 

vattenhinna täcker sedimentkornen. När detta sker uppstår kohesion, kohesion är kraften som 

möjliggör att partiklar håller samman och drar sig till varandra. Detta sker på grund av 

ytspänningen som bildas av vattenmolekylernas egenskaper i den tunna vattenhinnan (Coch, 

1995). 

Ett materials interna friktionsvinkel är en viktig beståndsdel i en sluttnings stabilitet. Interna 

friktionsvinkeln är den maximala vinkeln som ett kornigt material kan lagras med. Partiklars 

storlek och form är det som framför allt styr ett materials interna friktionsvinkel. Även hur 

materialet är lagrat påverkar vinkeln (Coch, 1995).  

2.2 Geografiska informationssystem 

En av fördelarna med att behandla data i GIS är möjligheten att kombinera olika typer av data 

för att kunna få fram ny information. När fler dataskikt än två används för en rumslig analys 

kallas det för multikriterieanalys. Rumsliga analyser i GIS kan med fördel lösas med 

algoritmer, där ett flertal operationer utförs på geografiska data i flera steg. Delar av en 

algoritm kan bestå av sökningar och beräkningar på geografisk data. Rasteranalyser 

genomförs vanligtvis med cellvisa operationer, där operationerna i rastret förändrar cellvärdet 

utan påverkan från granncellernas värden (Pilesjö & Eklundh, 2013).  

I geografiska analyser är det inte ovanligt att man försöker lokalisera områden (som kan 

lämpa sig för en viss aktivitet eller vara känslig för något). För att kunna lokalisera till 

exempel känsliga områden måste vissa kriterier uppfyllas. Det finns ett flertal metoder för att 

modellera olika typer av lokalisering (Pilesjö & Eklundh, 2013). 

2.2.1 Logiska operationer 

Logiska operationer är en typ av överlagring, logiska operationer har som syfte att få svar 

utifrån logiska frågor. Exempel på logiska frågor är; ”Var finns både a och b? Var finns a eller 

b? Var finns b men inte a?” (Pilesjö & Eklundh, 2013). För att få svar på sådana frågor 

används booleska operationer, där man använder funktionerna AND, NOT, OR eller XOR. 

Vid användandet av booleska operatorer bör man vara vaksam då resultatet kan skilja sig 

mycket beroende på vilken funktion man använder (Heywood, et al., 2011).  

2.2.2 Multikriterieanalys  

Multikriterieanalys är som tidigare nämnt då fler än två datalager kombineras, detta används 

vid bland annat studier om förändring eller lokalisering. Förändringsstudier är när två 

dataskikt jämförs som representerar ett geografiskt område vid olika tidpunkter. Vid 

lokaliseringsstudier är det även vanligt att multikriterieanalys används som metod. Ingående 

faktorer behandlas då som i logiska operationer, och samtliga lager delas då in i de två 

medlemsvärdena 0 och 1. Där 1 står för positiv lokalisering, och 0 noll står för negativ. Sedan 

kan en boolesk operation användas för att kombinera dataskikten (Pilesjö & Eklundh, 2013).  
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2.3 Oskarp logik 

Logiska operationer kan ses som ett ganska onyanserat sätt att få fram ny information. Det är 

få platser som har så skrapa gränser som skapas genom logiska operationer (Pilesjö & 

Eklundh, 2013). Oskarp logik (fuzzy logic på engelska) är en metod där variablerna inte har 

skarpa gränser, och medlemsvärdena kan delas in mellan värdena 0 till 1, ett medlemsvärde 

kan alltså vara 0,5 (Tangestani, 2009). Variablerna som används i oskarp logik delas därmed 

inte endast in i medlemskap utan till vilken grad av medlemskap variablerna har i förhållande 

till studiens kriterier. Detta sker genom medlemsfunktioner som appliceras på ingående data 

(Pradhan, 2010; Sharma et al., 2013; Tangestani, 2009). 

Oskarp logik används inte enbart inom GIS och geografiska analyser, utan kan tillämpas inom 

fler olika vetenskapliga discipliner. Metoden introducerades av Lofti A. Zadeh år 1965 och 

används som ett verktyg för att lösa komplexa problem (Sharma, et al., 2013). En av 

fördelarna av att använda sig av oskarp logik i GIS analyser är att metoden är lätt att härleda 

och att den är applicerbar på många olika typer av frågeställningar (Tangestani, 2009). Oskarp 

logik skiljer sig från statistiska modeller genom att den är oberoende av den statistiska 

distributionen av data (Pradhan, 2010). Metoden är flexibel, och det finns ett flertal sätt att 

kombinera dataskikten med varandra (Tangestani, 2009).  

3. Tidigare forskning 

3.1 GIS och oskarp logik i samband med skredriskanalys 

Det finns flera fördelar med använda moderna tekniker så som GIS, GPS och fjärranalyser för 

skredriskkartering (Sharma, et al., 2013). Det är ännu inte fastställt vilken metod som är bäst. 

Alla metoder har sina för- och nackdelar, men utnyttjande av kvantitativa metoder har varit 

mer frekvent använda under senare år (Ercanoglu, 2005). Men skred är processer som inte kan 

beskrivas i exakta kvantitativa termer, då utlösandet av skred beror på så många faktorer 

(Pradhan, 2010). En av de största nackdelarna är att data generaliseras och simplifieras. Detta 

ökar komplexiteten, i och med detta finns det ingen perfekt metod för skredriskkartering 

(Gokceoglu & Ercanoglu, 2002; Tangestani, 2009).  

Användandet av oskarp logik har ökat på senare år på grund av metodens enkelhet, 

applicerbarhet och att den är rak på sak, och metoden kan även appliceras i de flesta moderna 

GIS program. Inom skredriskkartering erbjuder metoden en flexibilitet i form av fastställandet 

av medlemsfunktioner och överläggningstyper. Det är dock viktigt att vara medveten om hur 

medlemsfunktionerna har skapas, i flera fall är de baserade på subjektiva avvägningar 

(Sharma, et al., 2013).  

Några av fördelarna med att använda oskarp logik vid skredriskkartering är att den tillåter 

användning av exakta formler för att modellera data. En annan fördel är att metoden kan 

kombinera både kvalitativa och kvantitativa variabler (Gokceoglu & Ercanoglu, 2002). 

Skredriskkartering bygger på komplexa kunskaper om sluttningsprocesser och sluttningars 

stabiliseringsfaktorer. Därmed är tillförlitligheten av skredriskkartor beroende av mängden 
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data och kvalitén av tillgänglig data, samt studieområdets storlek och valet av metod för 

analysen där de oskarpa lagren kombineras (Yalcin, 2008).  

3.2 Metoder och modeller 

Det finns många tekniker som föreslås att användas vid skredriskkartering, de kan delas in i 

två grupper, indirekt kartering och direkt kartering. Indirekt kartering är när statistiska 

modeller används, till exempel mätningar mellan relationen av landskapsfaktorer och 

distributionen av skred. Direkt kartering är när geologer och geomorfologer utifrån sina 

kunskaper framställer en skredriskkarta. Med det ökande utbudet av högupplösta flyg- och 

satellitbilder och utvecklingen av datorer har det blivit enklare att genomföra 

skredriskkartering med hjälp av GIS. Utvecklingen har även gjort att det idag krävs mindre 

fältarbete vid dessa typer av studier (Tangestani, 2009).  

Generellt har samtliga studier som använt sig av oskarp logik vid skredriskkartering varit 

uppbyggda på samma sätt. De har varit indelade i 4 huvudsakliga delar, några som har använt 

sig av detta upplägg är bland annat Gokceoglu & Ercanoglu (2002), Pradhan (2010) och 

Tangestani (2009). Inledningsvis konstrueras en skredindexkarta med hjälp av flygfoton, 

satellitbilder och fältstudier. I det andra steget skapas medlemsfunktioner utifrån 

skredindexkartorna. I det tredje steget appliceras medlemsfunktioner på data för att sedan 

kombinera dem. Det sista steget är att kontrollera den framtagna skredriskkartan med en 

skredindexkarta, antingen en redan befintlig eller med den som skapades inledningsvis, detta 

för att undersöka studiens tillförlitlighet (Tangestani, 2009). Det är dock motsägelsefullt då 

den framtagna kartan är baserad på skredindexkartan, och det yrkar på att metoden är väl 

anpassad till de studieområden som använts. 

3.2.1 Identifiering av tidigare skred 

För att kunna genomföra en geografisk analys med hjälp av oskarp logik behövs en förståelse 

för det som studeras, och var fenomenet är lokaliserat samt varför det är lokaliserat just där 

(AGSLZWG, 2007). Karaktärsdragen av tidigare skred är en grundläggande beståndsdel för 

att kunna förutspå områden där framtida skred kan ske. Då skred sällan utlöses till följd av 

endast en orsak är det viktigt att kunna se relationen mellan de faktorer som kan utlösa skred 

(Ilanloo, 2011). Även om analysen inte sker med hjälp av oskarp logik bör tidigare skred 

identifieras för att kunna användas som mall för vilka faktorer som bör ingå i analysen. Det är 

därmed lämpligt att göra en förteckning över skred i studieområdet, information om läget, 

volym och datum är relevant information att ha med (AGSLZWG, 2007). 

De flesta studier som gjorts har använt sig av skredindexkartor. Beroende på studieområde 

och studiens omfattning har metoden för skredindexkartering sett olika ut (Yalcin, 2008). De 

flesta studier har producerat sina egna indexkartor som till exempel Ayalew et al. (2004), 

Ercanoglu (2005), Gokceoglu & Ercanoglu (2002), Pradhan (2010) och Sharma et al. (2013). 

Indexkartor för skred kan framställas på olika sätt, genom fältstudier, eller kartering och 

digitalisering av ortofoton eller satellitbilder (AGSLZWG, 2007), eller en kombination av 

båda som till exempel Ilanloo (2011) och Lee (2005) har gjort.  
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Antalet skred som karteras vid en indexkartering varierar också beroende främst på 

studieområdets storlek men även antalet av skred i området. Antal skred som har karterats i 

tidigare studier är från 11 (Tangestani, 2009) till 791 (Ayalew, et al., 2004). I vissa studier har 

det funnits fler skred än de antal som har karterats, men dessa har varit för små för studiernas 

kriterier av hur stora skreden bör vara (Tangestani, 2009). 

3.2.2 Parametrar 

Hur många och vilka parametrar som används för att skapa medlemsfunktioner varierar. 

Parametrarna är en generalisering av landskapet och dess processer. Medlemsfunktionerna 

generaliserar i sin tur parametrarna ännu mer, detta underlättar behandlingen av data då bland 

annat fysiska modeller inte behöver konstrueras. Men de parametrar som är vanligt 

förekommande är sluttningslutning, sluttningsriktning, elevation och geologi, dessa 

parametrar har till exempel används i studier bland annat av Ayalew et al. (2004), Ercanoglu 

(2005), Gokceoglu & Ercanoglu (2002), Pradhan (2010) och Sharma et al. (2013). Vilka 

parametrar som behövs varierar beroende på studieområde (Ilanloo, 2011). Om flera 

parametrar används för analysen bör precisionen av resultatet bli bättre, detta är dock svårt att 

påvisa att detta är fallet då det är svårt att få tillgång till detaljerad data (Ayalew, et al., 2004). 

Vanliga typer av data som används vid skredriskkartering är som tidigare nämnt är 

sluttningslutning, sluttningsriktning, topografisk elevation och geologi vanligt förekommande. 

Många Ilanloo (2011), Lee (2005), Pradhan (2010) och Yalcin (2008) har även använt data 

om avstånd mellan skred och vattendrag. Andra parametrar som använts utöver de vanligaste 

är årlig nederbördsdata (Ilanloo, 2011), dataskikt om sluttningarna har en konkav eller en 

konvex form (Ayalew, et al., 2004; Pradhan, 2010), jordmånsdata (Pradhan, 2010; Yalcin 

2008) och vegetationsindex (Ercanoglu, 2005; Lee, 2005). Pradhan (2010) använde även 

avståndet till förkastningar i sin studie, Ilanloo (2011) har även använt sig av avståndet till 

vägar. 

Olika typer av parametrar 

Det finns ett flertal anledningar varför olika parametrar kan användas i samband med 

skredanalyser, här följer kortare beskrivningar om några av de vanligaste. 

En jordmån har flera olika egenskaper i form av djup, textur och dränering som påverkar 

förekomsten av skred. Det kan därför vara betydelse att ha data om jordmån vid 

skredriskkarteringar (Sharma, et al., 2013). De flesta skredriskanalyser som inte använder 

jordmån som en parameter har då använt sig av data om geologi som till exempel Ercanoglu 

(2005), Gokceoglu & Ercanoglu, (2002) och Sharma et al., (2013). Geologi används för att 

dynamiken mellan förekomsten av skred och geologi är starkt sammankopplade (Yalcin, 

2008). Det är också vedertaget att geologin har exceptionellt stort inflytande på hur jordens 

landyta ser ut (Marshak, 2012). Vittring sker till följd av bland annat geologi och är en annan 

faktor som påverkar sluttningsstabiliteten.  

Av en DEM kan mycket information extraheras, bland annat kan sluttningsvinkel och 

sluttningsriktning beräknas (Sharma et al., 2013). Sluttningsvinkel är en betydande parameter 

när det kommer till sluttningsstabilitet (Gokceoglu & Ercanoglu, 2002; Yalcin, 2008).  
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Rinnande vatten har en eroderande kraft på sluttningar, exakt hur denna kraft verkar skulle det 

behövas mer forskning på (Yalcin, 2008). I Yalcins studie från 2008 kunde ett tydligt 

samband ses mellan skred och avståndet till vattendrag, det hade skett flest skred inom 150 

meter från vattendragen. 

Som tidigare nämnts i uppsatsen kan vatten vara en pådrivande kraft för utlösandet av skred, 

detta gör det lämpligt att ha någon form av hydrologi dataskikt i analysen (Gokceoglu & 

Ercanoglu, 2002). Det finns en ett flertal typer av hydrologilager som har använts vid tidigare 

studier, till exempel dräneringsdensitet (Yalcin, 2008) eller topografiskt fuktighetsindex 

(Gokceoglu & Ercanoglu, 2002). 

3.2.3 Överlagringsmetoder 

Det finns ett flertal möjligheter att kombinera dataskikt med hjälp av oskarp logik 

(Tangestani, 2009; Ilanloo, 2011). Fyra av dem är oskarpt snitt (fuzzy AND på engelska), 

oskarp union (fuzzy OR på engelska), viktad summa (weighted sum på engelska även nämnt 

som WLC) och produkt (fuzzy Product på engelska). Vid oskarpt snitt används det minsta 

cellvärdet för resultatet, och vid oskarp union används det högsta cellvärdena. Vid produkt 

multipliceras alla lager med varandra, och resultatet representerar då en typ av medelvärde. 

När viktad summa används multipliceras varje medlemsvärde med en vikt, som sedan 

multipliceras med övriga lager (Pilesjö & Eklundh, 2013). Alla vikter ska ha ett värde mellan 

0 och 1, och summan av alla vikter bör tillsammans bilda produkten 1 då resultat ska ha 

medlemsvärden mellan 0 och 1. 

WLC eller viktad linjär kombination som det även kallas kan ses som både en kvalitativ och 

kvantitativ metod. Inledningsvis när medlemsfunktioner utformas är det utifrån en kvantitativ 

process, då dataskikten jämförs med skredindexkartorna. Medlemsfunktioner bildas sedan 

genom statistiska analyser mellan dataskikten och indexkartan. När vikterna appliceras på 

respektive dataskikt är studien mer kvalitativ, då det behövs mycket kunskap om skred för att 

tillämpa vikterna rätt. Slutligen kombineras alla datalager med sina vikter för att få fram ett 

resultat (Ayalew, et al., 2004).  

WLC är en relativt vanlig metod vid skredriskkartering, dels för att metoden är mycket 

flexibel och att det finns stor chans till att resultatet har en hög tillförlitlighet. Eftersom 

metoden är delvis subjektiv, då vikterna appliceras, är resultatet starkt influerat av kunskapen 

hos forskaren eller författaren (Yalcin, 2008).  

3.3 Kontroll av tillförlitlighet 

Att kalibrera skredanalysers resultat är en vanlig metod för att utvärdera studiens 

tillförlitlighet. Flera har jämfört sina skredindexkartor med sina resultatkartor, detta har bland 

annat Gokceoglu & Ercanoglu (2002), Pradhan (2010), Tangestani (2009) och Yalcin (2008) 

gjort. Resultaten av kalibreringen visade att de flesta skred som skett hade kategoriserats i 

klassen högriskområden i resultatkartan. Yalcin (2008) hade ca 87,2 % träffsäkerhet och 

Gokceoglu & Ercanoglu (2002) hade 93 %. 
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4. Metod 

Denna uppsats metod skiljer sig inte mycket från de tidigare studierna, och arbetssättet har 

varit likande men i mycket mindre omfång. Som första steg har skred identifierats i Cuenca 

del Arga. Sedan har aktuell data laddats ner och korrigerats, så att alla lager har samma 

projektion och yta. Genom statistisk analys har vilka värden respektive skred har haft i 

samtliga lager extraherats. Dessa värden har sedan använts för att konstruera 

medlemsfunktioner. Sedan har medlemsfunktionerna applicerats på samtliga parametrar för 

att få fram oskarpa lager (på engelska fuzzy layers). Slutligen har de oskarpa lagren 

kombinerats med WLC.  

All data kommer att behandlas i referenssystemet ETRS89 med UTM projektionszon 30N, 

och vara i rasterformat med en cellstorlek på 25 meter. För smidigare överläggning av data 

kommer samtliga lager ha samma antal rader och kolumner baserat på DEM lagret.  

4.1 Identifiering av tidigare skred 

Då studieområdet är stort, 2684 km2, och eftersom lite tid har varit till förfogande har jag inte 

haft möjlighet att kunna kartera samtliga skredärr i Cuenca del Arga. Totalt har 14 skred 

identifierats i studieområdet, 13 av dem karterades genom fältstudier och ett genom 

flygbildstolkning. Två av dessa skred går att se i figur 2 och 3, båda är rotationsskred längs 

med vattendrag. Vid fältstudien användes GPS som hjälpmedel, och fältstudien genomfördes 

den 30 april och den 1 maj 2014. Kravet för att skreden skulle karteras var att de skulle vara 

större än 25 meter i diameter. Genom nyhetsartiklar i lokala medier och tips från vänner fick 

jag reda på platser där det skett skred, och det var dessa platser som besöktes under 

fältvistelsen. På sträckorna mellan dessa tipsade platser identifierades även fler skred, totalt 5 

stycken. GPS-punkterna samlades in koordinatsystemet WGS84, och projicerades sedan om 

till ETRS89/UTM30 N. Skreden plottades sedan som punkter i ArcMap. Vissa punkter 

flyttades lite efter projiceringen för att de skulle överensstämma med skredens position i 

ortofotot från IDENA från år 2013. Sedan gjordes en buffertzon på 50 meter i diameter runt 

varje skred, som sedan konverterades till raster. Detta gjordes då skred täcker en yta i 

landskapet, och det skulle därmed vara missvisande att skreden representerades i punktform i 

analysen. De skred som identifierats har varierat i storlek och till följd av detta har 

buffertzonerna fått en diameter på 50 meter, då de minsta skreden var 25 meter i diameter och 

de större var 100 meter i bredd. Konverteringen till raster gjordes då de övriga parametrarna 

är i rasterformat, och en konvertering underlättar därmed den slutliga överläggningen i 

analysen. Skredindexkartan syns i figur 4. 

Figur 3: Exempelbild av skred i Cuenca del 

Arga, vid byn Anoz längs med floden Arakil. 
(ETRS89/UTM30N 595 690, 4 746 745 meter) 

Figur 2: Exempelbild av skred i Cuenca del Arga, vid 

Menigorría längs med floden Arga. (ETRS89/UTM30N 
594 670, 4 719 670 meter) 
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Figur 4: Kartan visar de skred som identifierats. 

4.2 Data 

Huvudsaklig källa har varit IGN (Instituto Geográfico Nacional), där har data om höjd och 

markanvändning laddats ner ifrån. En geoportal som använts i denna studie är IDENA 

(Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra) från SITNA (Sistema de información 

territorial de Navarra), från IDENA har data om vattendrag laddats ner. De ortofoton från 

2013 har varit tillgängliga online av IDENA som har använts vid skredindexkartering samt 

vid kalibreringen. Från Europeiska miljöbyrån kommer data över jordmån. Tabell för 

ingående data syns i tabell 1. 

Tabell 1: Ingående data i modellen. 

 

Namn Datatyp Upplösning i 
meter eller skala 

 Källa 

DEM Raster 5 meter PNOA provided by © National Geographic 
Institute of Spain 

Vattendrag Vektor 1: 5 000 IDENA provided by SITNA 

Markanvändning Raster 25 meter ©National Geographic Institute of Spain 

Jordmån Vektor 1: 1 000 000 Europeiska miljöbyrån 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.eea.europa.eu%2Fsv&ei=FvWFU6egFKj04QSFuICIBg&usg=AFQjCNGUtFm7zbvVlJ8d4CZeMgIpg2NgkQ
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Majoriteten av data som laddats ner har varit i koordinatsystemet ETRS89, om inte så har data 

projicerats om till detta system. För att medlemsfunktioner ska kunna appliceras på samtliga 

parametrar är det fördelaktigt att alla är i samma data typ. Därav har all ingående data i 

modellen konverterats till raster, om datan inte ursprungligen var i rasterformat. Eftersom den 

digitala höjdmodellen hade en upplösning på 5 meter generaliserades den till 25 meter.  

4.3 Parametrar och medlemsfunktioner 

Som den tidigare forskningen indikerar finns det ett flertal parametrar som kan vara aktuella 

vid kartering av sannolikheten för skred. I denna studie används parametrarna 

sluttningsvinkel, fuktighetsindex, jordmån, avstånd till vattendrag och markanvändning. Vilka 

parametrar som har använts har varit beroende av vilken data som har varit tillgänglig. Och då 

studien är på en regional nivå har relativt högupplöst data varit fördelaktigt. Det är även med 

stor eftertanke som parametrar har valts ut till denna studie, och som inspiration har tidigare 

studier använts samt den litteratur som behandlar kunskapen om sluttningsstabilitet. 

Medlemsfunktionerna har som tidigare nämnts blivit konstruerade genom statistisk analys. 

Detta har gjorts genom operationen ’Zonal Statistics as Table’ i ArcMap, detta för att få fram 

ett medelvärde vid numerisk data, eller ett typvärde det vill säga det mest förekommande 

värdet vid kategorisk data för respektive skred. Utifrån dessa värden har linjära 

medlemsfunktioner konstruerats, förutom med den kategoriska datan där varje klass har 

individuellt tilldelas ett medlemsvärde. Medlemsfunktionera har skapats utifrån de värden 

som extraherats vid operationen ’Zonal Statistics as Table’. Detta genom att granska utifrån 

hur väl värdena har korrelerat med förekomsten av skred, med detta som utgångspunkt har 

tröskelvärdena satts. Som exempel hade skreden i denna studie en parameter beskrivande 

sluttningsvinkel, med värden mellan 7 och 39 grader. 8 av 14 skreden hade värden mellan 23 

och 26 grader. Av detta drogs slutsatsen att vid 23 graders lutning är sannolikheten för 

utlösandet av skred mycket hög, därav blev 23 det högre tröskelvärdet. Det lägre tröskelvärdet 

sattes till 15 då det endast fanns ett skred som hade en lägre lutning i grader än 15, och det var 

först vid 15 graders lutning det gick att tyda en korrelation för förekomsten av skred. 

Här följer en kort beskrivning av respektive parameter, och tabeller med deras 

medlemsfunktioner eller medlemsvärden. 

Det skulle vara uteslutet att genomföra en analys av sannolikheten för skred utan att ta hänsyn 

till sluttningsvinkel, detta indikeras tydligt i den tidigare forskningen. Värdena i rastret för 

sluttningsvinkel i studieområdet har varit mellan 0 och 73 grader. För medlemsfunktioner se 

tabell 2. 

 
Tabell 2: Medlemsfunktioner för sluttningssvinkel. 

Sluttningsvinkel 

Medlemsfunktion (µ) Lutning i grader (x) 

0 x < 15 

(𝑥−15)/(23−15) 15 < x < 23 

1 x > 23 
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Eftersom det finns ett flertal sätt att behandla problematiken med vatten vid skredriskanalyser, 

har det varit svårt att bestämma vilken typ av parameter som ska användas i denna studie. Vid 

genomläsandet av tidigare studier har TWI, topografiskt fuktighetsindex, utmärkt sig genom 

att detta mått beskriver fuktighet på olika platser längs sluttningar. Värdena i TWI lagret är 

mellan 2 och 24, då TWI är ett relativt mått finns det ingen enhet för det här lagret. För 

medlemsfunktioner se tabell 3. 

Tabell 3: Medlemsfunktioner för topografiskt fuktighetsindex. 

Fuktighetsindex (TWI) 

Medlemsfunktion (µ) Fuktighet (x) 

0 x < 5,6 

(𝑥−5,6)/(13−5,6) 5,6 < x < 13 

1 x > 13 

 

I den tidigare forskningen har forskare använt sig jordmånsdata eller geologisk data, som till 

exempel av Yalcin (2008) och Pradhan (2010). Därav borde någon eller båda av dessa 

parametrar har användas. Trots tillgång till data om geologin i studieområdet användes 

jordmånsdata för denna studie, på grund av inläsningen om skred och sluttningsstablitlitet då 

jordmån nämndes mer frekvent än geologi. Det var dock svårt att hitta jordmånsdata på 

nationell och lokal nivå, därav användes data från Europeiska miljöbyrån som var mycket 

grovt generaliserat. För tilldelade medlemsvärden se tabell 4.  

Tabell 4: Medlemsvärden för jordmån. 

Jordmån 

Klass Medlemsvärde 

Calcic Cambisol 1 

Chromic Vertisol 0.1 

Eutric Fluvisol 0.2 

Gleyic Cambisol 0.1 

Humic Cambisol 0 

 

Initialt i detta arbete fanns ingen tanke på att avståndet till vattendrag var betydande vid 

utlösandet av skred. Men då bland annat Yalcin (2008) hade använt sig av denna parameter i 

sin studie och att flera av de skred som identifierats vid skredindexkartering låg längs 

vattendrag, detta gjorde att avståndet till vattendrag var relevant för denna studie. Efter att ha 

studerat studieområdet kunde det konstateras att flera skred var belägna i meandrar längs med 

floderna, därför valdes denna parameter. För medlemsfunktioner se tabell 5. 
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Tabell 5: Medlemsfunktioner för avstånd till vattendrag. 

Avstånd till vattendrag 

Medlemsfunktion (µ) Avstånd i meter (x) 

0 x > 220 

(220−𝑥)/(220−30) 30 < x < 220 

1 x < 30 

 

Att markanvändning har betydelse för sluttningsstablitet har beskrivits tidigare i denna 

uppsats, därav har ett lager om detta använts i analysen. Den data som har använts är Corine-

data på nivå 3, vilket är markanvändningsdata från Europeiska Unionen. För tilldelade 

medlemsvärden se tabell 6. I studieområdet fanns det många fler klasser än de som 

presenteras i tabellen, men då dessa har tilldelats värdet noll är de inte presenterade i tabellen. 

Tabell 6: Medlemsvärden för markanvändning. 

Markanvändning 

Klass Medlemsvärde 

Broad-leaved forest 0,2 

Coniferous forest 0,5 

Transitional woodland-shrub 0,2 

Agriculture land, with areas of natural vegetation 0,5 

Non-irrigated arable land 1 

Resterande klasser 0 

 

Efter att alla parametrar tilldelas sina medlemsfunktioner eller medlemsvärden hade alla lager 

ett värde mellan 0 till 1. Detta kan ses i figur 5. 
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Figur 5: Kartor över samtliga parametrar efter applicerat medlemsfunktion eller tilldelat medlemsvärde. 

4.3.1 Att kombinera parametrar 

För att studiens modell ska bli så realistisk som möjligt har överläggningsmetoden WLC 

använts. Främst för att denna metod är mycket flexibel, och att den har i tidigare studier visat 

sig fungera vid skredriskanalyser. Men i den tidigare forskningen beskrivs svårigheterna med 

att kombinera oskarpa lager med hjälp av WLC. Detta var en svårighet även i denna studie, då 
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jag inte har de expertkunskaper som krävs för att göra en trovärdig bedömning av respektive 

parameters inflytande vid utlösandet av skred. För att undvika denna svaghet i bästa möjliga 

mån har modellen testkörts med olika vikter, för att se vilka som representerar förekomsten av 

skred i områden mest trovärdigt. Målsättningen med att testköra modellen är att se om de 

skred som identifierats vid skredindexkarteringen hamnar i klassen mycket hög sannolikhet 

för skred. När alla skred utom ett hamnade i denna klass fastställdes vikterna till de värden 

som står i tabell 7.  

Tabell 7: Vikter för varje parameter. 

Parameter Vikt 

Sluttningsvinkel 0,4 

Fuktighetsindex 0,3 

Jordmån 0,1 

Avstånd till vattendrag 0,1 

Markanvändning 0,1 

 

4.4 Kontroll av tillförlitlighet 

I den tidigare forskningen användes främst skredindexkarteringar för att kalibrera om 

skredriskanalysen har varit realistiskt, i denna studie har kalibreringen skett på ett annat sätt. 

Då skredindexkarteringen inte hade som mål att kartera alla skredärr som fanns i 

studieområdet är det troligt att det finns fler skred i området. För att se om modellen har 

fungerat har det undersökts om det finns skred i de områden som modellen klassificerat som 

hög eller mycket hög sannolikhet för skred. Detta har gjorts genom att jämföra 

skredsannolikhetskartan med ortofoton från 2013. 
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5. Resultat 

Studien visar på att det finns sannolikhet för skred i Cuenca del Arga, se figur 6 och för mer 

detaljerade kartor se bilaga 1. Då sluttningsvinkel hade en stor vikt vid överläggningen av de 

oskarpa lagren är de främst de branta områdena som har en mycket hög sannolikhet för skred. 

Kartan visar även att det är främst i de norra delarna, och då främst de nordöstra delarna, av 

studieområdet som det finns en hög eller mycket hög sannolikhet för skred. Kartan visar på att 

det är stor sannolikhet att skred inträffar nära eller i direkt anslutning till vattendrag, detta ses 

lättast i utsnitten i figur 8.  

Figur 6: Karta över sannolikheten för skred i Cuenca del Arga. 
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Klasserna i figur 6 är uppdelade i lika intervall. I detta fall så innehar klasserna följande 

oskarpa värden; mycket låg 0-0,2, låg 0,2-0,4, medel 0,4-0,6, hög 0,6-0,8 och mycket hög 0,8-

1. 

De är endast 1,3 % eller 33,7 km2 av Cuenca del Arga som har en mycket hög sannolikhet för 

att utsättas för skred. Generellt för studieområdet är sannolikhet för skred låg och medel. För 

att se hur stort respektive klass för sannolikhet är i kvadratkilometer och i procent, se tabell 8. 

Tabell 8: Yta och procentuell fördelning av sannolikhet i klasserna.  

Sannolikhetsklass Antal km2 Procent 

Mycket låg 525,0 19,6 

Låg 791,3 29,5 

Medel 991,5 36,9 

Hög 342,4 12,8 

Mycket hög 33,7 1,3 

 

5.1 Modell 

Efter att ha testkört modellen ett flertal gånger kunde den slutligen fastställas. 4 lager 

ingående data användes för att få fram de 5 parametrar, som sedan kombinerades genom 

WLC. Då modellen är mycket lång och inte är tydlig nog för att presenteras direkt i uppsatsen 

finns den i bilaga 2, dock finns den i liten skala här nedan i figur 7.  

 

Figur 7: Modell för analys av sannolikheten för skred i Cuenca del Arga. 

De inställningar som har använts vid respektive operation i modellen finns i bilaga 3. 

5.2 Kontroll av tillförlitlighet 

Kalibreringen visade att skred hade utlöst i de områden som klassificerats som områden med 

mycket hög sannolikhet för skred. Detta tyder på att modellen har fungerat då fler skred har 

kunnat identifieras. Totalt hittades 33 skred i de områden som hade mycket hög sannolikhet 
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för skred, se figur 8. Främst hittades nya skred längs med floderna och då främst vid 

meandrar, detta syns i utsnittet i figur 8. 

 

Figur 8: Skred som hittas vid kalibrering. 

6. Diskussion 

Studien har uppnått sitt mål genom att en karta har framställs över sannolikheten för skred i 

Cuenca del Arga. Även syftet är uppnått då en modell har tagits fram med hjälp av oskarp 

logik. Sedan har modellen kalibrerats och visat sig fungera, men det finns ett flertal saker som 

kan förbättras och är värda att tänka över. 

6.1 Identifiering av tidigare skred 

Majoriteten av den tidigare forskningen indikerar på att skredindexkartering är en vital del i 

analyser av sannolikheten för skred, och sätter därmed prägel på hur arbetet kommer att 

fortskrida. Då endast 14 skred karterats är modellen baserad på färre skred än de flesta 

tidigare studier. Om fler skred skulle ha karteras skulle troligtvis fler samband mellan skred 

och de ingående parametrarna kunna dras. Detta skulle ha gynnat studien då den statiska 

analysen som medlemsfunktionerna är baserad på de skred som karteras. Men å andra sidan 

fanns det inte tid att kartera fler skred i området. För att kompensera detta faktum har 

målsättningen varit att få så stor geografisk spridning av skreden i studieområdet som möjligt. 

Detta då studieområdet stäcker sig över alla de tre subregioner som finns i Navarra. Om 
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skredindexkartering endast hade skett i en av dessa subregioner skulle troligtvis modellen inte 

vara lika applicerbar på de andra områdena. 

En annan svaghet med skredindexkarteringen är att data samlats in i punkter. Detta är inte en 

optimal metod för att kartera skred då skred täcker ofta större ytor beroende på dess magnitud, 

och skulle därmed kunna representeras bättre i form av polygoner. Det var på grund av detta 

faktum buffertzoner gjordes runt skreden så att punkterna skulle bli ett raster där skreden 

representerades i form av ytor. För att kunna göra detta behövde skreden vara runt 25 meter i 

diameter. Vid skredindexkartering skedde dock ingen mätning av skredens storlek, om detta 

hade gjorts skulle respektive skred kunna representeras mer optimalt än de gjorde i 

punktform.  

6.2 Parametrar och vikter 

Som sagt har den utarbetade modellen fungerat, en anledning till detta är troligtvis att 

modellen har justerats i flera omgångar och testkörts. Detta har varit en nödvändighet i denna 

studie då jag inte haft expertkunskaper i ämnet. Men med hjälp av de tidigare studierna har 

det gått att dra lärdom om vilka faktorer som bör vara med och hur deras vikter bör vara. 

Valet av parametrar har inte gjorts enbart baserat på den tidigare forskningen utan även vid 

inläsandet om varför skred sker. 

För ett mer preciserat resultat borde fler parametrar använts, men som Ayalew et al. (2004) 

yrkar på är det svårt att påvisa och fastställa att så är fallet. De flesta av de tidigare studierna 

har dock använt sig av fler parametrar än 5. Inledningsvis hade denna studie ytterligare två 

parametrar, dessa var årsnederbörddata för 2013 och avståndet till vägar. Årsnederbörden togs 

bort på grund av att det inte gick att se någon tydlig korrelation mellan utösandet av skred och 

nederbörd, efter att datan hade interpolerats. I och med detta blev det svårt att formulera en 

argumenterbar medlemsfunktion för årsnederbörd. De togs inte bort för att de har liten 

inverkan på utlösandet av skred, utan för att få bort missvisande data. Datan skulle dock inte 

vara missvisande om den tillämpats på rätt sätt, men detta är en svaghet från min sida. Den 

främsta anledningen att avståndet till vägar inte användes var att det inte fanns data över hela 

vägnätet för studieområdet. Det fanns endast data över de större vägarna i Navarra, men då 

det inte är vägarnas bredd som styr deras påverkan för utlösandet av skred användes inte 

denna data. Antalet parametrar är troligtvis inte det mest avgörande för ett bra reslutat, utan 

utformandet av medemsfunktioner är minst lika viktigt. 

Om studien skulle genomföras igen skulle det vara lämpligt att lägga till data om geologi. 

Detta då den tidigare forskningen har framhävt att geologi och utlösandet av skred är starkt 

sammankopplade. För studieområdet finns även geologidata att tillgå med en skala på 1:5000 

från IDENA. 

Parametern över fuktighetindex är komplicerad, då vatten kan både ha en pådrivande och 

mothållande kraft vid skred. Detta gör att det inte är optimalt att tillämpa linjära 

medlemsfunktioner på denna parameter, trots detta har fuktighetsindexet haft en tydlig 

korrelation med de skred som skett i studieområdet. 
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De flesta av parametrarna har varit baserade på relativt högupplöst data, ett undantag är dock 

det över jordmån som var grovt generaliserad. Ett mer högupplöst jordmånsdata skulle 

representera studieområdet bättre, då studien sker på regional nivå. En annan svaghet med 

jordmånsdatan var även att de ingående klasserna av jordmån inte skiljer sig så mycket från 

varandra. Detta gör att detta lager blir relativt intetsägande. 

En svaghet med denna studie är att medlemsfunktionera är utformade som linjära ekvationer, 

och naturliga processer beter sig sällan linjärt. För ett bättre resultat bör andragradsekvationer 

användas. Men å andra sidan har modellen fungerat, och detta visar att linjära 

medlemsfunktioner inte är olämpligt vid kartering av sannolikheten för skred. 

Vikterna som applicerades för respektive lagar har fungerat bra. Noterbart är dock att 

avståndet till vattendrag fick en mycket låg vikt trots att många skred hittades längs dem i 

samband med kalibreringen. Men om en högre vikt skulle användas skulle fler områden längs 

vattendragen klassificeras som områden med hög sannolikhet, detta vore orimligt då modellen 

har passat bäst vid vattendragen. 

6.3 Kontroll av tillförlitlighet 

Kalibreringen visade på att modellen fungerat, och bäst har den fungerat längs med 

vattendragen. Det var främst de nordöstra delarna av studieområdet som hade en hög eller 

mycket hög sannolikhet för skred, men när detta område genomsöktes vid kalibreringen 

hittades enbart ett skred. Det var en annan typ av massrörelse som var dominerande i detta 

område, detta var ras. Samma sak gäller de områden i nordväst som klassats som områden 

med hög sannolikhet. Detta beror troligtvis på att sluttningsvinkel fick en stor vikt vid 

sammanvägningen av parametrarna. En annan trolig orsak är att i jordmånslagret fick större 

delen av studieområdet värdet 1 efter appliceringen av medlemsvärden. Allt detta yrkar på att 

studien har högst tillförlitlighet längs vattendragen, men även att den är acceptabel i de andra 

områdena 

6.4 Modellen 

Modellen som utformas i studien har fungerat väl för att kunna identifiera framtida 

skredområden. Upplägget av modellen har styrts av den ingående datan samt av 

medlemsfunktionerna. I sin helhet har modellen uppnått sitt syfte och identifierat potentiella 

platser för skred. Trots stor geografisk spridning av skreden vid skredindexkartering har 

modellen passat mest i de centrala och södra delarna av studieområdet. Detta yrkar på att fler 

skred skulle fördelaktigt användas vid framtida studier. Men utifrån att endast 14 skred har 

använts har modellen visat att ett godtagbart resultat ändå går att uppnå utan en mer 

fullständig skredindexkartering. 

Att kombinera parametrarna med hjälp av WLC har även det fungerat bra, det är på grund av 

denna typ av överläggning som metodens resultat har blivit relativt representerbart. Med hjälp 

av WLC vikterna har modellen på ett mer optimerat sätt representerat de naturliga 

förhållanden som utlöser skred. Det är mycket orealistiskt att samtliga parametrar har lika stor 

inverkan på förutsättningarna för skred.  
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Om fler parametrar skulle använts i modellen skulle även fördelningen av vikterna bli svårare. 

Därav har det varit fördelaktigt att hålla sig till 5 parametrar då detta gett en mer ökad kontroll 

över modellen under tiden den har utformats. För fler parametrar ökar komplexiteten och även 

möjligheterna att kombinera dem, men tidigare studier har poängterat att med ökade 

möjligheter är chansen större för felaktigheter i analysen.  

7. Slutsats 

Studien visar på att det finns områden som har en sannolikhet för skred i Cuenca del Arga i 

Navarra, dessa områden är främst i de norra och centrala delarna samt längs med floderna. 

Det är endast 1,3 % av studieområdets yta som har en mycket hög sannolikhet för skred. Den 

modell som har arbetats fram har visat sig fungera för att kartera områden med sannolikhet för 

skred, detta har kontrollerats genom kalibrering. Modellens 5 ingående parametrar har varit 

tillräckliga, i form av kvalité, för att framställa ett realistiskt resultat. Trots linjära 

medlemsfunktioner har den resulterande kartan representerat sannolikheten för skred i 

studieområdet väl. I studien har metoden oskarp logik med hjälp av WLC visat både sina 

styrkor och svagheter. Slutligen har resultatet av kalibreringen intygat att analys av 

sannolikheten för skred med hjälp av oskarp logik är passande för Cuenca del Arga. 
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9.3 Bilaga 3 

 

Operation Settings 

Slope Output measurement Degree 

Flow Direction Default settings 

Flow 
Accumulation 

Default settings 

Raster 
Calculator 

Map Algebra Expression Reclassified Soil * 0.1 

Raster 
Calculator (2) 

Map Algebra Expression Slope / (180 * 3.141592) 

Raster 
Calculator (3) 

Map Algebra Expression 
Ln((Flow Acc. * 625 + 1) / (Con(Slope Radians > 
0,Tan(Slope Radians),0.001))) 

Raster 
Calculator (4) 

Map Algebra Expression Reclassified Land Cover * 0.1 

Raster 
Calculator (5) 

Map Algebra Expression 
Fuzzy Slope * 0.4 + Fuzzy TWI * 0.3 + Fuzzy Soil * 0.1 + 
Fuzzy River * 0.1 + Fuzzy Land Cover * 0.1 

Raster 
Calculator (6) 

Map Algebra Expression Con(TWI < 5.6,0,Con(TWI > 13,1,((TWI - 5.6) / (13 - 5.6)))) 

Raster 
Calculator (7) 

Map Algebra Expression 
Con(Distance to Rivers > 220,0,Con(Distance to Rivers < 
30,1,((220 - Distance to Rivers) / (220 - 30)))) 

Raster 
Calculator (8) 

Map Algebra Expression 
Con(Slope_25 < 15,0,Con(Slope_25 > 23,1,((Slope_25 - 15) 
/ (23 - 15)))) 

Reclassify Reclassification 

Old value New Value 

Calcic Cambisol 10 

Chromic Cambisol 1 

Eutric Fluvisol 2 

Gleyic Cambisol 1 

Remaining values 0 

NoData NoData 

Reclassify (2) Reclassification 

Old value New Value 

Agricultural land, with areas of natural 
vegetation 

5 

Broad-leaved forest 2 

Coniferous forest 5 

Non-irrigated arable land  10 

Transitional woodland-shrub 2 

Remaining values 0 

NoData NoData 

Euclidean 
Distance 

Maximum distance 10000 

Extent Cuenca del Arga 
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