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Förord 

Detta examensarbete är en avslutning på samhällsbyggnadsprogrammet högskoleexamenen 

vid Luleå Tekniska Universitet. Ämnet för examensarbetet väljs av eleven själv men ska ha en 

koppling till den inriktning inom programmet som man valt.  

Jag har läst inriktningen planering och gjorde under hösten 2013 min 10 veckors VFU 

(verksamhetsförlagd utbildning) vid Älvsbyns kommun. Under praktiken arbetade jag främst 

med detaljplanering och har därför valt som examenarbete att ta fram ett detaljplaneprogram 

åt Älvsbyns kommun. 

Tack till alla som har hjälpt mig på vägen med mitt arbete. Ett extra stort tack till min 

handledare Ingrid Karlsson, Miljö- och byggchef på Älvsbyns kommun, som har bidragit med 

sin kunskap och många goda råd. 

 

Luleå, April 2014 

Hanna Andersson 
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Sammanfattning 

Detta examensarbete är ett detaljplaneprogram för Kanis och har tagits fram åt Älvsbyns 

kommun. Kanis är ett friluftsområde med olika aktiviteter, framförallt utförsåkning och 

längdskidåkning. I området finns även restaurang, servicehus och ett antal husvagnsplater. 

Ett detaljplaneprogram upprättas för att underlätta detaljplanearbetet. I programmet ska 

planens utgångspunkter och mål framgå samt att de förutsättningar och möjligheter till 

aktiviteter i området ska redovisas. Programmet är ett skriftligt dokument som innehåller både 

bilder och illustrationer för att förtydliga olika förhållanden och förslag.  

I examensarbetet har ett dokument för ett planprogram arbetats fram. I början av programmet 

beskrivs förutsättningarna och nuläget för Kanisområdet och därefter har olika förslag och 

möjligheter för hur området kan vidareutvecklas presenterats.  

Detaljplaneprogrammet hör inte till en detaljplan utan tanken är att det ska ligga till grund för 

ett framtida detaljplanearbete. Planprogrammet i denna rapport är en samrådshandling och 

ändringar och tillägg kan fortfarande göras.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ett examensarbete som omfattar 7,5 Hp är den avslutande delen på 

Samhällsbyggnadsprogrammet med inriktningen samhällplanering vid Luleå Tekniska 

Universitet. Detta examensarbete är utfört åt Miljö- och byggkontoret vid Älvsbyns Kommun. 

Uppgiften var att ta fram ett detaljplaneprogram för ett friluftsområde inom Älvsbyns 

kommun. 

Syftet med planprogrammet är att man vill vidareutveckla Kanis till ett attraktivare område 

med aktivitet året om. Planförslaget presenterar de möjligheter till aktiviteter och 

nyanläggningar som finns för området. Programmet är ett skriftligt dokument med bilder och 

illustrationer som bidrar till att planprogrammet blir mer lättolkat.  

Till grund för arbetet finns en visionsplan för Kanis som togs fram 2012. Min uppgift var att 

utvärdera och reflektera över vilka visioner och aktiviteter som är möjliga och lönsamma för 

området. 

Examensarbetet är avgränsat till att arbeta fram samrådshandlingarna för planprogrammet. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att jag får använda mina kunskaper som jag fått genom min 

utbildning på Luleå Tekniska Universitet. 

 

1.3 Mål 

Målet är att detaljplaneprogrammet ska färdighetsställas i en sådan kvalité att det är klart för 

samråd.  

 

1.4 Metod 

Den första kontakten togs med politikerna i kommunen. De fick ytterligare en chans att ge 

sina visioner och förslag på hur Kanis ska vidareutvecklas. Därefter beskrev jag nuläget av 

området. Efter nulägesbeskrivningen diskuterades möjligheterna för Kanis igenom och 

programförslagen redovisades. Älvsbyns fastigheter som driver anläggningen har gett mig 

fakta och rundvandringar i området. Information till arbetet har jag dels fått av myndigheter 

och organisationer samt från olika kartor och GIS-material som fanns inom kommunen. 

Planprogrammet är i dagsläget färdigställt och klart för samråd.  
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2 Resultat Planprogram 

2.1 Inledning 

2.1.1 Bakgrund 

Kanisområdet ligger cirka tre kilometer utanför Älvsbyns centrum. Området innefattas av två 

bergstoppar, Stor-Kanisberget och Lill-Kanisberget. I Stor-Kanisberget finns det möjligheter 

till Off-piståkning medan Lill-Kanisberget är backen som är pistad och utrustad med lift. Lill-

Kanisberget är den bergstopp som går under tilltalsnamnet ”Kanis” och ”Kanisbacken”.  

Utöver utförsåkning i området finns det även spår för längdskidåkning som framförallt 

används av de aktiva skidföreningar och skidgymnasiet som drivs vid Älvsby Folkhögskola. 

En hundkapplöpningsbana är placerad på området och där arrangeras tävlingar under 

sommarhalvåret.  

Vintertid är Kanis ett väldigt aktivt område medans det sommartid har betydligt färre 

besökare.  

Älvsbyns kommun arbetar tillsammans med Älvsbyns fastigheter som driver anläggningen 

och de aktiva föreningarna vid anläggningen för att vidareutveckla området. Målet är att 

Kanis ska bli ett ännu attraktivare område vintertid samt att området ska locka besökare även 

under sommarhalvåret. 2012 togs en visionsplan för Kanis fram som ligger till grund för 

planprogrammet.  

 

 

 

 

 

  

Bild 1 Stor-Kanisberget samt Lill-Kanisberget 

Lill-Kanisberget 

Stor-Kanisberget 
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2.1.2 Syfte planprogram 

Syftet med planprogrammet är att vidareutveckla Kanis till en ännu mer attraktivare 

anläggning och till ett område med aktivitet året om. Programmet ska presentera och visa de 

förutsättningar och möjligheter till aktiviteter som finns inom området. Planprogrammet 

kommer att ligga till grund för en eventuellt framtida detaljplan.  

 

2.1.3 Planprocessen 

Efter programhandlingarna är framtagna sker ett samråd. Under samrådet kan de berördas 

synpunkter komma in och därefter görs eventuella ändringar inför en granskning. Vid större 

ändringar och avvikelser ska programmet ytterligare granskas.  Efter granskningen ska 

planprogrammet godkännas av kommunfullmäktige och därmed kan planprogrammet ligga 

till grund för kommande detaljplanering i området.  

 

2.2 Plandata 

2.2.1 Planområdet 

Planområdet är beläget cirka 3 kilometer utanför Älvsbyns centrum längs riksväg 94 i riktning 

mot Arvidsjaur. Området är cirka 440 hektar stort. 

 

 

  

Bild 2 Översiktskarta, planområdet är markerat med rött. 

Planområdet 

Älvsbyn 

centralort 
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2.2.2 Markägoförhållanden 

Listan nedan visar vilka fastigheter med respektive ägare som ligger inom och i närheten av 

planområdet, se bilaga 1: fastigheter. 

Karlsdal 1:1 Svenska Kyrkan 

Älvsbyn 22:1 Älvsbyns kommun 

Älvsbyn 22:2 Älvsbyns kommun 

Älvsbyn 22:3 Älvsbyns kommun Tomträttsägare ÄIF Fotboll 

Älvsbyn 22:4 Älvsbyns kommun Tomträttsägare ÄIF Orientering 

Sågfors 1:10 Älvsbyns kommun 

Lill-Korsträsk 1:14 Privat 

Lill-Korsträsk 1:52 Privat 

Lill-Korsträsk 1:40 Privat 

Lill-Korsträsk 1:4 Privat 

Lill-Korsträsk 3:1 Privat 

Karlsdal 1:2 Privat 

Lill-Korsträsk 2:2 Privat 

Lill-Korsträsk 1:11 Privat 

Lill-Korsträsk 7:2 Privat 

Lill-Korsträsk 1:6 Privat 

Lill-Korsträsk 2:31 Privat 

Älvsbyn 4:99 Privat 

Anläggningen ägs av Älvsbyns kommun men drivs av Älvsbyns fastigheter som är ett 

dotterbolag till Älvsbyns kommun. Fastigheterna nedanför backen tillhör Älvsbyns kommun 

medan skidbacken och delar av skidspåren ligger på svenska kyrkans fastighet. Alla vägar 

inom planområdet är enskilda vägar. 

 

2.3 Gällande planer och beslut 

2.3.1 Planer 

Översiktsplan (ÖP) 

Enligt plan- och bygglagen är alla kommuner skyldiga att ha en översiktsplan.  

Översiktsplanen är kommunens vägledning vad gäller beslut om användning av mark- och 

vattenområden. 

Älvsbyns kommun har en översiktplan som är antagen av kommunfullmäktige 2011-11-28. I 

översiktplanen är det aktuella området utpekat som ”Kanis utvecklingsområde”. Området 

benämns ha god potential för att utvecklas ännu mer för sommar- och vinteraktiviteter. I 

kommunens ställningstagande gällande Sport och idrott, står det att; ”Kanisområdet bör 

utvecklas på olika sätt för att göra skidbacken och dess omgivningar mer attraktiva. Servicen 

bör utvecklas genom fler servicebyggnader. Fritidshus och vintercamping bör byggas vid 

Kanis för att öka turismen i anslutning till skidområdet. Antalet parkeringsplatser utökas för 
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att kunna ta emot fler antal besökare. Antalet nedfarter bör utökas för att göra backen större 

och mer attraktiv.”. Vidare står det även att en utvidgning av Lill-Kanis innebär att 

naturmiljön i området kommer påverkas och att en undersökning av eventuella natur- och 

kulturvärden bör utföras.  

Detaljplaner (DP) 

Detaljplan är den plan som reglerar användningen av mark- och vattenområden. 

Ingen del av programområdet är tidigare detaljplanelagt. Detaljplan för Sågfors 

industriområde, laga kraft 1990-11-12, gränsar till planområdet i sydväst. 

Övrig planering 

En visionsplan för Kanis har tagits fram 2012. 

 

2.3.2 Riksintressen 

Ett område som anges som riksintresse får ett skydd mot åtgärder som påtagligt kan skada 

natur- eller kulturmiljön. Graden av skydd är reglerat i miljöbalken. 

Rennäring 

Inom området finns det rennäring som är ett riksintresse. Det är Semisjaur-Njarg sameby som 

är aktiva inom området och marken används både till rastbete och som flyttled. I vidare 

planering bör detta studeras och undersökas huruvida konsekvenser kan uppstå, för att 

riksintresset inte ska påverkas på ett negativt sätt.  

 

2.4 Planeringsförutsättningar 

2.4.1 Historik 

Skidbacken i Kanis har funnits sedan 1940-talet men kompletterades under senare år med en 

släplift med två ok. Den nuvarande skidanläggningen uppfördes år 1968-69, då med en ny lift 

som köptes in från Österrike och med ny belysning. År 1978 drabbades skidanläggningen av 

en brand och dåvarande liftkur, personalrum, värmestuga och dalstation totalförstördes. Fem 

år efter branden byggdes ett nytt starthus för slalom och skidbacken utvidgades.  

 

 

 

 

  

Bild 3 Skidstugan Bild 4 Liften kring år 1969 Foton: www.kanisbacken.se 
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År 2008 införskaffades en snökanonanläggning med sex stycken snökanoner som bidrar till 

att säsongsstarten kan tidigareläggas. Ny liftlina sattes upp år 2010 på grund av 

slitningsskador på den gamla. Inför säsongen 2011/2012 byggdes snösystemet ut ytterligare 

och två nya nedfarter anlades. En ny liftstuga är byggd samt att en ny pistmaskin har 

införskaffats. 

Under de senaste vintersäsongerna har det funnits möjlighet ställa upp sin husvagn intill 

Kanisbacken och ett nytt servicehus kommer stå klart år 2014.  

I längdskidspåren i Kanis har många stora tävlingar anordnats under årens lopp med stora 

åkare som Björn Dähli, Thomas Wassberg, Sven-Åke Lundbäck och Martin Hammarberg. 

Slalombacken har drivits av olika aktörer genom åren, både föreningar och kommunen. Idag 

är det åter igen kommunen som sköter driften på grund av bristande ekonomi. 

 

2.4.2 Nuvarande markanvändning 

Idag finns det en pistad utförsbacke med lift, snowpark med hopp och en skidcrossbana på 

Lill-Kanisberget. I nära anslutning till Lill-Kanisberget finns längskidspår i olika längder. 

Övrigt i området finns parkering, husvagnsplatser och diverse byggnader. 

Under sommarhalvåret tas vissa delar i området till anspråk för snölagring för att starten av 

nästkommande säsong ska kunna tidigareläggas.  

Intill skidanläggningen finns en hundkapplöpningsbana där tävlingar anordnad sommartid. 

Stor-Kanisberget är ”orört” och det finns möjlighet att åka off-pist på egen hand.  

I övrigt består området av obebyggd skogsmark. 

I översiktsplanen för Älvsbyns kommun från 2011 är markområdet i planområdet markerat 

som ett vinterbetesområde för rennäringen för Semisjaur-Njarg sameby.  

 

2.4.3 Befintlig bebyggelse 

I anknytning till backen finns lifthus, 

värmestuga, restaurang och café, 

servicehus, klubbhus, garage och förråd. 

I nuläget håller ett nytt servicehus på att 

iordningställas och det beräknas stå klart 

2014. Kanislogen har funnits sedan 1977 

och där bjuds det upp både till dans och 

till andra föreställningar. 

 

 

Bild 5 Kanislogen 
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Alla byggnader i området har som gemensamt att de är målade i röd färg. 

Hundkapplöpningsbanan med mindre tillhörande byggnader är belägen i nordöstra delen av 

planområdet. 

Uppe på bergen finns höga mobil- och telemaster. 

 

2.4.4 Besökande 

Under vinterhalvåret när backen är öppen besöker i genomsnitt cirka 100 personer 

anläggningen per dag för att åka utförs. Dagssnittet dras upp med fler besökare under helgen 

och ner med lite färre besökare under vardagarna. Största delen av de besökande är 

barnfamiljer från närområdet.  Säsongen 2012/2013 såldes 160 liftkort varav 76 stycken var 

familjekort (upp till 5 personer). 

Vid speciella arrangemang och tävlingar ökar besöksantalet markant, exempelvis hade 

”Kanisdagen 2013” tusentals besökare från runt om i länet. Andra arrangemang och 

aktiviteter som lockar besökare till området är exempelvis; längdskidåkning, pulkåkning, 

hundkapplöpningstävlingar, cirkus, skoteruppvisningar, skidtävlingar, skärmflygningar, dans 

och föreställningar etc.  

I och med husvagnsplatserna finns det besökare som stannar på området över helger, lov och 

helgdagar.  

 

2.4.5 Service 

Det finns skiduthyrning, värmestuga, servicehus, restaurang och café samt grillplatser i 

anknytning till Kanisbacken. 

 

2.4.6 Teknisk försörjning 

Byggnaderna inom området har jordvärme som uppvärmning och är anslutna till det 

kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp. 

Älvsbyns Energi har ansvaret för vatten och avlopp till och från området. Vatten och 

avloppsledningen följer väg 94 för att sedan vika av mot anläggningen vid den gamla infarten 

(I ungefärlig höjd med hundkapplöpningsbanan) till området. Vattnet kommer från Älvsbyns 

vattenverk som är ett grundvattenverk. Det finns inga pumpstationer på området utan 

avloppsledningen har självfall hela vägen in till samhället. Avloppsledningarna är av betong 

och vattenledningar av plast, PVC.  Det finns ingen speciell dagvattenhantering inom 

området. 

Elförsörjningen på området är god och det finns två nätstationer, en uppe på toppen av Lill-

Kanisberget för att förse masterna och en nere vid anläggningen som förser tillhörande 

byggnader med el.  



8 

Planprogram för Kanis 

Version 1.0 

På toppen av Lill-Kanisberget finns det fiber som går till höga master. Fiber finns dock inte 

nere på anläggningen.  

Vatten till snökanonerna pumpas upp från Lill-Korsträsket.  

Renhållningen på området sköts av Älvsbyns Energi. 

 

2.4.7 Kommunikationer 

Skidanläggningen är belägen 3 km utanför Älvsbyns centrum längs väg 94 i riktning mot 

Arvidsjaur. Väg 94 är en hårt trafikerad väg med stor andel tung trafik. I en mätpunkt mellan 

Älvsbyns centrum och Kanis uppmättes 2011 ÅDT (årsdygnstrafiken) till 3640±19 % år 

varav lastbilar 370±19 %. På sträckan mellan Korsträsk och Kanis uppmättes ÅDT 2011 till 

2470±34 % varav lastbilar 260±30 %. Högsta tillåtna hastighet på väg 94 är varierande från 

40-80 km/h.  

För att ta sig till Kanisbacken med bil färdas man cirka 30 m efter Väg 665 som är en 

avtagsväg från Väg 94. ÅDT för väg 665 uppmättes 2005 till 116 bilar och 10 lastbilar. 

Mätnoggrannheten till dessa siffror anses som låg.  Högsta tillåtna hastighet för väg 665 är 50 

km/h. 

Sista vägbiten från Väg 665 fram till Kanisbacken är en kommunal väg. Vägen har en väldigt 

tvär kurva och den högsta tillåtna hastighet efter vägen är 50 km/h. 

Från Älvsbyns centrum finns det en bra gång- och cykelväg till Kanisbacken. Däremot saknas 

en gång- och cykelväg från Korsträskhållet men det finns planer för det inom några år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Älvsbyn 

Arvidsjaur / 

Korsträsk 

Bild 6 Översikt vägar och gång-och cykelväg 
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Att transportera sig med bil till Kanisbacken från Älvsbyns centrum tar cirka fem minuter och 

att promenera tar ungefär 30 minuter. 

Länstrafiken trafikerar väg 94 med busslinje 21 (Arvidjaur-Älvsbyn-Boden-Luleå) och 242 

(Bredsel-Vidsel-Korsträsk-Älvsbyn). Det finns en busshållplats i form av en hållplatsstolpe 

med bussficka i riktning mot Älvsbyn (placerad cirka 250 meter från korsningen mot Älvsbyn 

C). Hållplatsen i riktning mot Arvidsjaur/Korsträsk består endast av en hållplatsstolpe i 

fyrvägskorsningen och saknar en bussficka. 

 

 

 

 

 

 

 

Skoterleder finns i planområdet. 

Älvsbyn tågstation ligger cirka tre kilometer utanför planområdet. Luleå Airport är närmsta 

flygplats och ligger cirka 65 km från området.  

 

2.4.8 Rekreation, friluftsliv och lek 

Aktivitetsmöjligheter vid Kanis 

Vintertid 

Under vinterhalvåret finns det många aktivitetsmöjligheter i Kanis. 

Kanisbacken har flera pistade nerfarter, bland annat Stora slalombacken och Familjebacken 

som erbjuder utförsåkning för alla åldrar. Backen är utrustad med en släplift som har en längd 

på 836 meter och en åktid på cirka fem minuter. Högsta höjdskillnaden är 158 meter och den 

totala pistlängden är 2000 meter.  I backen byggs varje vinter en hoppark med rails och en 

skicrossbana. Intill Kanisbacken finns en väldigt fin pulkbacke och många grillplatser. 

Anläggningen håller öppet tisdag-, torsdag- och fredagkvällar samt under dagtid på helger och 

lov. Anläggningen är öppen så länge det finns tillräckligt med snö.  

 

 

 

Bild 7 Busshållplatsstolpe i fyrvägskorsning. (Bild från google Earth) 
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Bild 10 Andörjan 2014 © Sandra Viström 

(www.andorjan.se) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns ett flertal skidspår i varierande längder, det längsta är upp till 15 kilometer långt. 

Inom Älvsbyns kommun finns det både aktiva föreningar inom skidåkning och en idrottslinje 

i grenarna längdskidor, orientering och skidorientering vid Älvsby folkhögskola. Det leder till 

att det är mycket aktivitet i spåren och till att tävlingar anordnas i området. I skidspåren är det 

även tillåtet att åka med hund.  

En stor tävling som arrangeras varje år av två aktiva föreningar i Älvsbyn är Andörjan, 

Norrbottens största långlopp på skidor. I år (2014) är det 50 år sedan första Andörjan gick av 

stapeln. Start- och målgången för loppet är inom planområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

För att tidigarelägga användningen av skidspår och skidbacke både lagras fjolårssnö och 

tillverkas snö i snökanoner. Totalt tar det cirka 25 dygn att snötäcka backen samt en kortare 

slinga av längdskidspåren. 

 

Sommartid 

Elljusspåren brukas under barmarksperioder för framför allt promenader, jogging och övrig 

motion. Inom planområdet finns det många naturstigar som ger möjlighet till att uppleva 

naturen på nära håll. 

  

Bild 8  Skicrossbana och hoppark Bild 9 Solig vinterdag i Kanisbacken © Peter Lundberg © Peter Lundberg 
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Vid hundkapplöpningsbanan som finns på planområdet arrangeras tävlingar under 

sommarhalvåret och där är även brukshundsklubben aktiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Älvsby IF bedriver orientering på området och som tidigare nämnts har även idrottslinjen vid 

Älvsby folkhögskola orientering som en av sina grenar. 

Glidflygarna som har sitt säte i Älvsbyn har Lill-Kanisberget som ett av sina flygställen för 

skärmflygning och paramotorflygningar. 

Planområdet används till viss del för bär- och svampplockning. 

 

Aktivitetsmöjligheter i närheten av planområdet  

Vid sjön Lill-Korsträsket som ligger just utanför planområdet ligger EFS sommargård 

Lillstrand som drivs i idéell regi och används som sommarkyrka. Intill anläggningen finns en 

barnvänlig badplats med brygga, minigolfbana, fotbollsplan, beachvolleyplan samt 

grillplatser. Kiosk och servering finns i området. 

Skatauddens lantgård ligger i Lillkorsträsk, där det finns möjlighet till att bo på lantgård i en 

timrad stuga med utsikt över sjön. Det finns en vedeldad bastu och bastuflotte och möjlighet 

till att åka båt och paddla kanot. På gården bor både kor och katter. I grannhuset finns Uddens 

hembageri som bakar allt ifrån matbröd till småkakor.  

 

 

 

 

 

Bild 11 Hundkapplöpningstävling © Peter Lundberg 

Bild 12 och 13 Skatauddens Lantgård © Skatauddens Lantgård AB 
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Nyfors camping ligger cirka två kilometer utanför planområdet och i dagsläget pågår en 

planändring för att utveckla det till en året runt campinganläggning med 

konferensmöjligheter. 

 

2.4.10 Tillgänglighet 

Tillgängligheten till området är hyffsat bra. För att ta sig till området krävs bil om man inte 

promenerar, cyklar eller kör skoter. Det finns inga direkta bussförbindelser till området men 

länstrafikens bussar trafikerar längs väg 94. Förbindelserna mellan busshållplatserna och 

anläggningen är dåliga.  

Tillgängligheten inom området är bättre. Det är relativt nära mellan parkeringen, skidbacken, 

skidspåren och byggnaderna på anläggningen.  

Tillgängligheten för funktionshindrade har vissa brister. Servicehus och restaurang är 

utrustade med ramper och handikapptoaletter. Däremot är parkeringen och vissa delar av det 

bebyggda området anlagt med grus vilket försvårar framkomligheten för rullstolsbundna. Det 

finns inga handikapparkeringar på området.  

 

2.4.11 Landskap 

Planområdet består av två skogsbeklädda bergstoppar, Stor-Kanisberget och Lill-Kanisberget. 

Stor-Kanisberget sluttar i väster ner mot sjön Lill-Korsträsket medan Lillkanisbergets västra 

sluttning gränsar mot odlad åkermark.  

Från topparna på bergen fås en fantastiskt fin vy över Älvsbyn och närliggande byar. 

 

 

 

 

 

 

2.4.12  Natur och kulturmiljö  

Natur 

Den största delen av området består av torr och frisk barrskog. Hällmark återfinns på vissa 

trakter kring bergstopparna. Enligt vegetationskartan finns det även mindre områden som 

© Peter Lundberg © Peter Lundberg 

Bild 14 och 15 Vyer över omgivningarna 



13 

Planprogram för Kanis 

Version 1.0 

består av fuktig och våt barrskog. Ett litet område är markerat som kulturmark och innefattas 

av ris, gräs och örtmark. 

Vilt förekommer i området. 

 

Kulturmiljö 

Inom området finns det inga områden som är markerade som värdefull kulturmiljö. Däremot 

gränsar området mot en anhopning av värdefulla fornlämningar.  

 

Fornlämningar 

Söder om planområdet finns det en samling fornlämningar som är gamla boplatser och visten. 

Vid inventeringstillfället 1989 hittades kvartsbitar och brända ben som tillvaratogs. Typisk 

datering anges vara Stenålder Bronsålder Järnålder enligt riksantikvarieämbetet.  

 

 

 

 

1.  

 

 

 

2.4.13 Geologi 

Geologin i området består till stor del av morän med måttligt svallat ytskikt och tunt eller 

osammanhängande jordtäcke. Kalt berg och mindre områden av torvmark finns också inom 

planområdet. Se bilaga 2: Jordartskarta. 

Berggrundskartan visar att berggrunden består av grovt medelkornig granit som är ljusgrå till 

ljusröd i färgen. Se bilaga 3: Berggrundsskarta. 

Geotekniska undersökningar har inte utförts i området. 

 

Bild 16 Fornlämningar som gränsar till planområdet i nordväst. 
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2.4.14 Hälsa och säkerhet 

Fysisk aktivitet 

I Kanis finns det möjlighet till många olika fysiska aktiviteter som på ett positivt sätt bidrar 

till en bättre folkhälsa. Det finns aktiviteter för människor i alla åldrar.  

 

Radon 

I Älvsbyn förekommer det på vissa ställen höga halter av radon i berggrunden. I en 

radonriskkarta som är framtagen av Sveriges Geologiska AB (SGAB) redovisas hur 

markradonsituationen inom kommunen ser ut. Storkanisberget är markerat som ett eventuellt 

högriskområde vilket innebär att det är en förhöjd radiumhalt i berggrund eller morän. I 

dalgången mellan Stor-kanisberget och Lill-Kanisberget finns ett högriskområde med 

uranmineraliserade block med lokalt mycket höga radiumhalter i moränen.  

 

Trafik 

Trafiksäkerheten i området är inte bra. Korsningen in till anläggningen från väg 94 är en 

fyrvägskorsning med stopplikt från väg 664 (Industrileden) och väg 665. Korsningen är 

försedd med refuger och högsta tillåtna hastighet på väg 94 i höjd med korsningen är 80 km/h. 

Detta är en olycksbenägen korsning med stor del tung trafik som ska till och från Altuna 

industriområde.  Sista vägsträckan in mot Kanisanläggningen innehåller en riskfylld tvär 

kurva. Den stora grusparkeringen på området lockar till buskörning och sladdning under 

framförallt kvälls och nattetid.  (Se bild 6 sid. 8) 

 

2.4.15 Ekonomi 

Idag finansieras driften av anläggningen av kommunägda företaget Älvsbyns fastigheter. 

Intäkter kommer från liftkortsförsäljning, uthyrda husvagnsplatser, skiduthyrning och hyra 

från restaurang och fik som drivs av en privat arrendator.  
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2.5 Programförslag 

Utifrån de idéer och förslag på aktiviteter som togs fram i visionsplanen för Kanis 2012 har 

programförslaget arbetats fram.  I samråd med föreningar, politiker, tjänstemän och 

allmänheten har olika förslag på aktiviteter och investeringar som önskas vid anläggningen 

diskuterats och presenterats. Dessa idéer finns samlade i visionsplanen. I programförslaget 

som följer har visionerna ytterligare gåtts igenom och de aktiviteter som är möjliga och mest 

eftersträvansvärda på området har beskrivits.   

Syftet med planprogrammet är att vidareutveckla Kanis till ett ännu aktivare område med 

besökare året runt. Målet med programförslaget är att visa vilka möjligheter till aktiviteter och 

nyanläggningar som finns inom området. För att uppnå detta mål har både sommar och 

vinteraktiviteter beskrivits. Förslag till ytterligare boendemöjligheter på området har också 

presenterats.  

Främsta målgruppen för programområdet är barnfamiljer och utifrån det har tänkbara 

aktiviteter valts ut. En annan målgrupp som finns inom området är de aktiva 

idrottsföreningarna och Idrottslinjen vid Älvsby folkhögskola som erbjuder längskidåkning, 

skidorientering och orientering som valbara grenar. För att kunna marknadsföra utbildningen 

bättre och locka fler elever till kommunen har även aktiviteter som gynnar denna målgrupp 

beaktats i programförslaget. Utifrån dessa målgrupper presenteras programförslaget under två 

huvudrubriker; Kanis resort och Sportanläggning. 

 

2.5.1 Kanis Resort 

Den stora visionen är att området ska ses som en kombinerad aktivitets och boendeanläggning 

som i första led inriktar sig till barnfamiljer. I det här skedet av planprogrammet har denna typ 

av anläggning benämnts med namnet, Kanis Resort. På anläggningen bör det finnas olika 

typer av boendemöjligheter och aktiviteter som lockar för den målgruppen. Kanis Resort ska 

bli den avgörande faktorn till att man besöker Älvsbyn, ett ”dragplåster” till kommunen. Det i 

sin tur leder till att andra aktiviteter, turistattraktioner, arrangemang och företag inom 

kommunen kommer att gynnas. 

Fördelen med att anlägga en resort i Kanisområdet är att det finns möjligheter till fysisk 

aktivitet året runt. Sommartid ett fint elljusspår som erbjuder intervallträning och promenader 

i fin terräng. Vintertid finns det möjlighet till både utförsåkning och längdskidåkning. 

 

Boende 

I dagsläget finns det ett fåtal husvagnsplatser men detta bör utvecklas eftersom det finns en 

stor efterfrågan. Förutom husvagnsboende bör det även finnas en annan form av logi. 

Förslagsvis upprättas en stugby med stugor med självhushållningsmöjligheter i olika storlekar 

och prisklasser för att passa olika önskemål. Ett nytt och fint servicehus är byggt på området 

2014 som kan tillgodose de behov som finns för boende i husvagn och stuga. Vid placering 
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och utformning av stugor och fler husvagnsplatser är det viktigt att ta hänsyn till dagens 

aktiviteter, naturen och omgivningen.  

 

Tempererat utomhusbad 

För att locka besökare och boende till området även sommartid skulle ett tempererat 

utomhusbad med rutschkanor och andra äventyrsfunktioner kunna anläggas. Det skulle bidra 

till att fler turister kommer och gästnattar i Kanis. Förutom besökare utanför kommunen 

skulle det locka många Älvsbybor eftersom det i dagsläget inte finns något tempererat 

utomhusbad inom Älvsbyns kommun. 

 

Lekplats 

En lekplats bör finnas i området eftersom den främsta målgruppen är barnfamiljer.  

 

Minigolfbana, Boulebana och Volleybollplan 

En minigolfbana, boulebana och volleybollplan är mindre investeringar på anläggningen som 

definitivt skulle bidra till att anläggningen blir mer attraktivt. Det är aktiviteter som passar för 

alla åldrar. 

En barnfamilj vill ha flera olika aktiviteter att välja på och framförallt dessa skulle möjligtvis 

kunna vara en stor avgörande faktor till att man väljer att besöka Kanis Resort. En 

minigolfbana på anläggningen skulle även gynna Älvsbyborna eftersom det är både 

promenad- och cykelavstånd med en bra gång- och cykelväg till området från Älvsbyn 

centralort.  

 

Ny lift 

En ny lift i backen bör införskaffas. Liften bör flyttas från dagens placering vilket skulle 

medföra att ytterligare en bra nedfart skulle kunna anläggas. Problemet med dagens släplift är 

att den är placerad i bästa ”åkdelen” av backen. Istället för en släplift skulle en stollift kunna 

installeras. En stollift kan brukas året runt och det öppnar upp för en större möjlighet till att 

utveckla något uppe på toppen av Lill-Kanisberget, exempelvis en toppstuga eller 

utsiktsstuga.  

 

Toppstuga/Utsiktstuga 

Anläggs en stollift som tidigare nämnts blir toppen på berget mer lättillgänglig och en 

toppstuga med fantastisk utsikt över Älvsbyn skulle kunna anläggas. Exempelvis skulle en 

caféverksamhet kunna bedrivas i byggnaden.  
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Äventyrsbana i trädtoppar 

En äventyrsbana med olika hinder och äventyr i trädtoppar skulle kunna anläggas i ett 

skogsområde i närheten. Äventyrsbanan bör anpassas till äldre barn och vuxna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skridskobana 

För att utöka utbudet av aktiviteter vintertid bör en skridskobana finnas på området. En 

skridskobana öppnar upp för fler besökare, framför allt för de som inte åker skidor. Eventuellt 

skulle en skridskobana kunna anläggas på den lilla tjärn som finns på området.  

 

Turridning  

 Idag finns det företag i närheten av planområdet som bedriver turridning och som skulle 

kunna utvecklas genom att turridning erbjuds i Kanis.   

 

2.5.2 Sportanläggning 

Nedan presenteras möjliga aktiviteter som skulle bidra till en ännu mer aktiv sportanläggning. 

Aktiviteterna gynnar främst idrottslinjen och de aktiva idrottsföreningarna men även vanliga 

motionärer.  

 

Bild 17 Höghöjdsbana på 
Äventyrscampen i Sövde 

Bild 18  Höghöjdsbana på Äventyrscampen i 
Sövde 

© Kalle Lind 

© Kalle Lind 
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Rullskidbana/Inlinesbana 

En rullskidbana bör anläggas i området. Med tanke på hur många aktiva skidåkare det finns 

inom kommunen och att det dessutom drivs ett skidgymnasium i Älvsbyn bör en rullskidbana 

ha högsta prioritet. Idag är det med låg säkerhet elever och aktiva får åka på det allmänna 

vägnätet. Rullskidbanan bör ha en ihopkoppling till den nuvarande gång- och cykelvägen från 

Älvsbyns centrum och den eventuellt framtida gång- och cykelvägen mot Korsträsk. Möjligt 

är att asfaltera delar av elljusslingorna eller dra den i naturliga och lämpliga terränger. 

Rullskidbanan skulle definitivt vara ett lyft för idrottlinjen för att locka fler elever. Förutom 

att åka rullskidor på den asfalterade banan bör man även kunna åka inlines och köra rullstol.  

 

Skidskyttebana 

Dagens skidskyttebana är belägen i en grusgrop i närheten till bostadsområdet Prästgärdan.  I 

översiktsplanen är Prästgärdan utpekat som ett utvecklingsområde för boende. Utvecklingen 

har redan påbörjats och nya villatomter har släppts i området. Detta leder till att 

skidskyttebanan måste flyttas inom en snar framtid. Kanis skulle vara ett ypperligt ställe för 

placering av en skidskyttebana eftersom det leder till att all skidaktivitet blir samlat på ett 

område. I dagsläget pågår det redan undersökningar om hur och var en skidskyttebana skulle 

kunna placeras i området gällande de restriktioner som finns bland annat gällande placering 

och säkerhet. Den skidskyttebana som finns idag är inte tillräcklig för att arrangera tävlingar. I 

och med en ny skidskyttebana skulle tävlingar kunna ordnas och det skulle finnas möjlighet 

till att utöka idrottlinjen med inriktningen skidskytte.  

Skidtunnel 

En skidtunnel möjliggör skidåkning året runt. Tunneln håller låg temperatur och har ett 

snöbeklätt underlag. Det finns förutsättningar för en skidtunnel i området. 

 

Sommarrodelbana 

Om en sommarrodelbana anläggs skulle det bidra till bättre intervallträningar i backen, det 

leder till att man kan ta sig snabbt ner för nästa intervall. Rodelbanan skulle även bli en stor 

attraktion i sig förutom i ett träningssyfte. 

 

Downhillbana 

Det finns möjligheter i området för en downhillbana. Downhill är en tävlingsgren inom 

mountainbike och banan består i huvudsak av naturliga hinder som exempelvis stenar, kullar, 

rötter. Tillbyggda hopp och drops är också vanligt förekommande. Om en downhillbana 

anläggs fås ytterligare en sportaktivitet i området med möjlighet till tävlingsarrangemang. 
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2.5.3 Utformning av området 

Byggnaderna och nyanläggningarna i området bör få en gemensam och medveten estetisk 

utformning som passar in i omgivningen. Därför bör ett gestaltningsprogram för området tas 

fram och vara en del i det kommande planarbetet.  

 

2.5.4 Kulturmiljö 

Den samling av fornlämningar som finns i närheten av planområdet bör uppmärksammas och 

bli en attraktion i sig. Området och lämningarna kan märkas ut på en karta och information 

och bilder om lämningarna kan finnas intill.   

 

2.5.5 Näringsliv 

Ett varumärke och en tydligare Entré till området 

En tydligare entré till området bör anordnas. Det enda som finns i dagsläget är en skylt. 

Exempelvis kan infarten bestå av en typ av portal över vägen eller liknande. Det ska synas att 

det finns något på området och framför allt väcka en nyfikenhet till att besöka det. Ett känt 

varumärke som förknippas till anläggningen och området bör arbetas fram.  

 

Information och marknadsföring 

Att marknadsföra området och anläggningen är viktigt. Det finns flera olika 

informationskanaler man kan använda; tidningsannonser, internetannonser, tv-reklam och 

bussreklam är några exempel.  Det viktigaste är att man når ut till alla. Målet är att Kanis ska 

bli ett känt varumärke. Det är också viktigt att lyfta fram hela Älvsbyns kommun, inte bara 

Kanis, genom att visa vad som finns att göra och uppleva i närheten.  En bra hemsida där all 

information är samlad på en plats är viktigt eftersom internet idag den största kanalen för att 

ta reda på information. 

 

2.5.6 Teknisk försörjning 

Vatten och avloppsledningarna till och från området är i ett mycket bra skick och är 

dimensionerade för en betydligt större belastning än vad de har idag. Med det tryck som är i 

ledningarna idag finns det kapacitet till att pumpa vatten ytterligare cirka 40 meter ovanför 

den nivå byggnaderna är belägna på idag. 

Elförsörjningen på området är bra och rent praktiskt är den näst intill obegränsad. Utifrån de 

två nätstationer som finns på området kan nya ledningar dras. 

De nya byggnaderna bör utformas och byggas så energisnåla som möjligt för att få en liten 

miljöpåverkan. 
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En gemensam sopsorteringsstation bör anordnas på området. Den ska vara lättillgänglig för 

sopfordon. 

Fiber bör dras till anläggningen för att göra den mer attraktiv. 

 

2.5.7 Kommunikationer 

Vägar 

Det befintliga vägnätet till området bör ses över för att höja trafiksäkerheten. Framför allt bör 

fyrvägskorsningen in till området på Väg 94 kompletteras. Ett alternativ skulle kunna vara att 

anlägga en cirkulationsplats som leder till att hastigheteten i vägkorsningen skulle sänkas.  

Den sista kommunala vägbiten upp till själva anläggningen och parkeringen bör också ses 

över. Den innehåller tvära kurvor med dålig sikt som bör rätas ut. Högsta tillåtna hastigheten 

på den vägen bör också sänkas från dagens 50 km/h. 

Vid en framtida planläggning av området bör en utförlig undersökning av trafiksituationen till 

och från området göras. 

 

Parkering 

Parkeringen på området bör struktureras och till viss del asfalteras för att underlätta för 

rullstolsbundna. Skyltar om hur man ska parkera bör sättas upp och särskilda 

handikapparkeringar bör anordnas.  Eventuellt kan det även anordnas motorvärmarplatser som 

finns tillgängliga för uthyrning.    

 

Gång- och cykelväg 

Det finns en bra gång- och cykelväg från Älvsbyns centrum som passerar under Väg 94. Sista 

biten till anläggningen måste man cykla/gå intill biltrafiken. Vid fler besökare till 

anläggningen ökar biltrafiken och för att öka säkerheten för gång- och cykeltrafikanterna bör 

dessa skiljas från biltrafiken längs den sista kommunala vägen, (se bild 6 sid.8). Om den 

tänkta gång- och cykelvägen mellan Sågfors och Korsträsk anläggs kommer även det leda till 

att fler gång- och cykeltrafikanter trafikerar längs denna kommunala väg.  

 

Skoterled 

Det finns bra med skoterleder till området fast beroende på placering av framtida byggnader 

och aktiviteter bör dessa ses över. En särskild skoterparkering bör anordnas på området för 

ökad säkerhet.  
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Kollektivtrafik 

Kollektivtrafik till området eller åtminstone bättre tillgänglighet mellan anläggningen och de 

närliggande busshållplatserna, skulle leda till att fler besökare som inte har körkort eller 

tillgång till bil skulle kunna besöka området. De busshållplatser som finns idag längs väg 94 

bör ses över för att öka säkerheten och tillgängligheten. Kollektivtrafik har en positiv effekt 

på miljön.  

 

2.5.8 Ekonomi 

Tanken är att en eller flera exploatörer eller entreprenörer ska bedriva anläggningen med 

boende och service.   

 

2.6 Konsekvenser 

2.6.1 Miljö 

I sett till hela det stora område som planprogrammet omfattar anses den naturmark som 

kommer att tas till anspråk som liten. Det eftersom de flesta byggnationer och aktiviteter som 

tas upp i förslaget är samlade till ett område som redan idag är bebyggt. Därmed bedöms 

konsekvenserna för naturen bli relativt måttliga då området bara utökas istället för att ett helt 

orört område tas i anspråk. 

Utvecklingen av området kan komma att påverka rennäringen som finns inom planområdet då 

ytterligare mark tas i anspråk. För att undvika konflikter bör ett tidigt samråd ske med den 

berörda samebyn, Semisjaur-Njarg. 

Landskapsbilden för området kan komma att förändras, framförallt om en stugby uppförs. 

Genom bra utformning och placering av de olika aktiviteterna och nybyggnaderna kan det 

påverka landskapsbilden på ett positivt sätt.  

Det rörliga friluftslivet i området kan komma att påverkas då ytterligare mark tas i anspråk. 

Däremot anses den konsekvensen vara väldigt liten. Planområdet är så pass stort och det finns 

fortfarande stora möjligheter till exempelvis svamp- och bärplockning med naturstigar och 

strövområden.  

 

2.6.2 Hälsa och säkerhet 

Fler aktiviteter i området för alla åldrar och ytterligare möjligheter till fysisk stimulans leder 

till en positiv effekt på folkhälsan.  

Fler människor i området bidrar till ökad trafik av olika slag. I vidare planering bör 

trafiksituationen undersökas ytterligare. Tydliga skyltar, säkra korsningar, separerade gång- 

och cykelvägar från biltrafik och rätt hastighet är faktorer som kan påverka trafiksäkerheten. 

Eventuell kollektivtrafik till och från området kan minska antalet bilar.  
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2.6.3 Turism 

Detta programförslag presenterar tänkvärda aktiviteter på området. Dessa aktiviteter gynnar 

turismen i Älvsbyns kommun på ett positivt sätt och bidrar till fler gästnätter. Som tidigare 

nämnts ska Kanis försöka vara den avgörande faktorn till att man väljer att besöka just 

Älvsbyn, fast ska i sin tur gynna hela kommunen.  

 

2.7 Fortsatt planarbete 

Detta planprogram är en samrådshandling och ligger till grund för samråd. Under 

samrådstiden kan synpunkter på förslaget leda till att förslag läggs till eller utesluts från 

programmet. Efter samrådet ska planförslaget granskas och därefter godkännas av 

kommunstyrelsen och antas av kommunfullmäktige. 
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3. Slutsats 

Framtagningen av detta planprogram har pågått under cirka tre månader. I mitt arbete har jag 

haft stor fördel och nytta av de kurser som jag har läst under utbildningen. Det har varit 

lärorikt och framför allt roligt att få använda sina kunskaper i verkligheten. 

Planprogrammet har jag till största del tagit fram på egen hand. Till mitt stöd har jag haft min 

handledare. Samarbetet har varit bra och det har gett mig erfarenhet som jag kan ha nytta av i 

mitt framtida arbete. 

Det som har varit tidskrävande i arbetet har varit att samla in informationen till underlaget 

samt att få ta del av åsikterna från de berörda parterna.  

Till hjälp i mitt arbete har jag haft en visionsplan för Kanisområdet som togs fram 2012. 

Utifrån den har jag arbetat fram detta planprogram. 

I dagsläget är planprogrammet färdigställt i en samrådshandling. Rapporten ska redovisas i 

kommunstyrelsen som därefter beslutar om samråd.  
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(Fortsättning på kartans baksida)

KORTFATTAD BESKRIVNING

Berggrunden i kartområdet 24K Älvsbyn tillhör helt den fennoskandiska (baltiska) urbergsskölden och domi-
neras av svekofenniska metasedimentära bergarter och tidigsvekokarelska intrusivbergarter tillhörande Jörn 
GI- och pertitmonzonitsviterna. 

Migmatitgraniter som till övervägande delen har uppstått genom uppsmältning av de svekofenniska sedi-
mentära bergarterna bildar stora delar av berggrunden i kartområdets sydöstra del. I kartområdets västra och 
nordvästra delar förekommer vulkaniter tillhörande Arvidsjaurgruppen. Vulkaniterna i kartområdets nordöstra 
hörn har en mera osäker stratigrafisk position men relateras här till Arvidsjaurgruppen. Alla dessa bergarter 
påverkades av den s.k. svekokarelska bergskedjeveckningen (orogenesen). Väster om de sist nämnda vulka-
niterna utgörs berggrunden av sen- till postsvekokarelsk Edeforsgranit och -syenit. Metamorfosgraden i 
kartområdet varierar från låg (grönskifferfacies) med välbevarade vulkaniter och gråvackor i nordväst och väst 
till hög (övre amfibolitfacies) med migmatitomvandlad berggrund i öster. 

Tidigare arbeten som berör kartbladsområdet och dess bergarter är berggrundskartan och beskrivningen 
över urberget i Norrbottens län (Ödman 1957). Lundmark (1985) har sammanställt berggrundsinformationen 
inom de centrala delarna av kartområdet. Denna sammanställning ingår i en digital, SGU-intern berggrunds-
karta över norra Sverige (NBDig) som framställdes av T. Sjöstrand och H. Henkel i slutet av 1980-talet. Lokala 
prospekteringsinsatser inom kartområdet behandlas i avsnittet "Berg- och mineralresurser" längre ner. För 
en årsvis sammanfattning av resultaten från SGUs berggrundsundersökningar hänvisas till Kathol m.fl. 
(1999), Antal Lundin m.fl. (2002) och Bastani & Thelander (2003).

Kartområdet 24K Älvsbyn omfattar delar av Älvsbyns, Arvidsjaur och Piteå kommuner i Norrbottens län 
samt Skellefteå kommun i Västerbottens län. Högsta kustlinjen löper genom kartbladsområdet vilket medför 
en starkt varierande blottningsgrad. De centrala delarna av kartområdet är helt täckta av kvartära avlagringar 
med mycket få hällar eller inga hällar alls. Den geologiska kartbilden i dessa områden bygger till stor del på 
tolkningen av de geofysiska flygmätningarna. Blottningsgraden är bättre i kartområdets norra och speciellt 
östra delar, som till stor del ligger under högsta kustlinjen.

BERGGRUNDSGEOLOGISK UTVECKLING

Kartområdets metasedimentära bergarter tillhör den bottniska supergruppen (Kathol m.fl. 2005) som består 
av till stora delar ådergnejs- eller migmatitomvandlade sedimentära bergarter med mindre inslag av vulka-
niska bergarter. De ursprungliga sedimenten avsattes i ett havsområde, den s.k. bottniska bassängen (Hieta-
nen 1975), som flera kilometer tjocka lagerföljder av så kallade turbiditiska sediment, dvs. leriga till sandiga 
avlagringar liknande de sediment som avsätts genom gravitationsdrivna slamströmmar på nutida havsbott-
nar. Sedimenten hårdnade genom diagenes till gråvacka, siltsten och lerskiffer. Den bottniska supergruppen 
har i dag sitt största utbredningsområde söder och sydväst om kartområdet 24K Älvsbyn.

De äldsta dokumenterade ytbergarterna i den bottniska supergruppen är mer än 1956 miljoner år gamla 
metagråvackor och metaargilliter, som är bevarade i Knaftenområdet söder om Lycksele (Wasström 1993, 
1996). Sedimentationen i den bottniska bassängen och dess randområden har troligen pågått från ca 2000 
miljoner år till ca 1850 miljoner år sedan. Samtidigt med avsättningen av sedimenten har i mindre utsträckning 
vulkaniska bergarter bildats. Dessa förekommer idag som inlagringar i de metasedimentära bergarterna.

För ca 1920 miljoner år sedan började vulkaniska bergarter i större utsträckning bildas i bl.a. bottniska 
bassängens norra randområde. De äldsta vulkaniterna bildades under vatten i en marin miljö, sannolikt 
ganska nära kanten av en kontinent i norr. De är troligen produkter av vulkanism i en marin vulkanisk öbåge 
ovanför en subduktionszon där två tektoniska plattor kolliderade, jämförbart med dagens öbågar i Sydost-
asien. Dessa vulkaniter sammanfattas under begreppet Skelleftegruppen (Lundberg 1980, Allen m.fl. 1996). 
Genom cirkulation och uppvärmning av havsvatten orsakad av de heta vulkaniska bildningarna löstes ämnen 
ur berggrunden vilka sedan vid avkylning utfälldes och koncentrerades till Skelleftefältets mineralförekomster 
och malmer. Från tiden för ca 1880 miljoner år sedan avsattes vulkaniska produkter huvudsakligen på land. 
Den submarina vulkanismen pågick troligen samtidigt med vulkanismen på land, men upphörde så små-
ningom medan den senare fortsatte till tiden för ca 1860 miljoner år sedan. De vulkaniter som bildades på 
land i en terrestrisk öbåge sammanfattas under begreppet Arvidsjaurgruppen (Lundberg 1980, Allen m.fl. 
1996) eller Arvidsjaurvulkaniter. 

Genom uppsmältning och inblandning av kontinentalt material får Arvidsjaurvulkaniterna en annorlunda 
kemisk sammansättning än Skelleftevulkaniterna och vulkaniterna i den bottniska supergruppen, t.ex. högre 
halter av kalium. Arvidsjaurvulkaniterna avsattes i en terräng med hög relief, vilket ledde till att vulkaniska 
breccior och massflöden är vanliga. Avsaknaden av havsvatten medförde också att Arvidsjaurvulkaniterna 
är ganska fattiga på malmförekomster.

Avsättningen av sediment i bottniska bassängen fortsatte kontinuerligt under vulkaniternas bildning, vilket 
innebär att de senare representerar en lateral faciesvariation till likåldriga sedimentära horisonter i bottniska 
bassängens sedimentsekvens.

Samtidigt med vulkanismen bildades större magmakroppar djupt ner i jordskorpan. Magman intruderade 
sedan den befintliga sekvensen av ytbergarter eller tidigare bildade djupbergarter. Dessa intrusivbergarter 
delas i kartområdet och dess omgivning in i den s.k. Jörn GI-sviten och den s.k. pertitmonzonitsviten. Den 
förra är i stort sett likåldrig och troligen även komagmatisk med vulkaniterna i Skelleftegruppen, dvs. båda 
har samma magmatiska ursprung. Väster om kartområdet har geokemiska analyser och åldersdateringar 
bevisat att två intrusioner tillhörande pertitmonzonitsviten (Antak- och Arvidsjaurgraniter i kartområdet 24J 
Arvidsjaur) är komagmatiska med de omgivande Arvidsjaurvulkaniterna (Kathol & Rapp 1996, Kathol & 
Persson 1997).
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Bedrock map

Skala 1:50 000
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24K Älvsbyn NO

D
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 25J SO 

Harads
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Boden
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Arvidsjaur
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Älvsbyn
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Luleå
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Ai 152
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24L SV
Ai 154

Arvidsjaur
24J SO
Ai 151

Älvsbyn
24K SV
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Älvsbyn
24K SO
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Norsjö
23J NO
Ai 176

Boliden
23K NV
Ai 110

Boliden
23K NO
Ai 111

Byske
23L NV

Core drilling

Sulphide ore prospect or mineralization
Sulfidmineralisering

Kärnborrning

A B

Litologisk kontakt
Lithological contact

Stänglighet, gradtal för stupning
Lineation, plunge in degrees

60

Geologisk profil
Geological cross-section

60

45 Förskiffring eller gnejsighet; gradtal för stupning, t.v., vertikal, mitten, okänd stupning, t.h.
Schistosity or gneissosity; dip in degrees, left, dip vertical, middle, dip direction and dip unknown, right

Xenolit, delvis assimilerad; metasedimentär bergart, t.v., granodiorit till tonalit, t.h.
Xenolith, partly assimilated; metasedimentary rock, left, granodiorite to tonalite, right

Ådergnejsomvandlad, t.v., migmatitisk, t.h.
Altered to veined gneiss, left, migmatized, right

Observerad häll
Observed outcrop

Geofysiskt indikerad struktur, gradtal för stupning
Geophysically indicated structure, dip in degrees

Stenbrott, i drift
Quarry, in operation

Mätpunkt för bestämning av radiumindex >1,0
Location of radium index determination >1.0

Provpunkt för radiometrisk datering, ålder i miljoner år
Sample site for radiometric dating, age in million years

1803±4

Deformationszon, ospecifierad
Deformation zone, unspecified

Uppåtbestämning
Way-up determination

Lagring; gradtal för stupning, t.v., vertikal stupning, mitten, okänd stupning, t.h.
Bedding; dip in degrees, left, vertical dip, middle, dip direction and dip unknown, right

Epidot (e), granat (g), turmalin (t)
Epidote (e), garnet (g), tourmaline (t)

Kuddlavastruktur
Pillow structure

Ignimbritstrimmig 
Eutaxitic

Magmablandningsstruktur
Magma mingling structure

Gång, <50 m bred, metamorf djupbergart
Dyke, <50 m wide, metamorphic plutonic rock

SVEKOFENNISKA YTBERGARTER, ca 1,88–1,86 Ga (ARVIDSJAURGRUPPEN) / 
SVECOFENNIAN SUPRACRUSTAL ROCKS, c. 1.88–1.86 Ga (ARVIDSJAUR GROUP)

Ryolit till dacit med konglomeratinlagring
Rhyolite to dacite with layers of conglomerate

Ryolit till dacit, fältspatporfyrisk, övervägande vulkanoklastisk, 
radiumindex 0,4±0,2, gammaindex 0,9±0,3

Metagranodiorit eller metatonalit, i allmänhet gnejsig, radiumindex 0,3±0,2, gammaindex 0,8±0,3

Andesit till basalt med konglomeratinlagring
Andesite to basalt with layers of conglomerate

Andesit till basalt, radiumindex 0,1±0,1, gammaindex 0,3±0,1
Andesite to basalt

Leukogranit, pegmatit, aplit
Leucocratic granite, pegmatite, aplite

Monzonit, gabbro, radiumindex 0,1, gammaindex 0,3
Monzonite, gabbro

Syenit, medel- till grovkornig, röd (1803±4 miljoner år), radiumindex 0,2±0,1, 
gammaindex 0,7±0,2

SVEKOFENNISKA YTBERGARTER, ca 1,96–1,86 Ga (BOTTNISKA SUPERGRUPPEN) / 
SVECOFENNIAN SUPRACRUSTAL ROCKS, c. 1.96–1.86 Ga (BOTHNIAN SUPERGROUP)

Metaandesit till metabasalt, radiumindex 0,1±0,1, gammaindex 0,2±0,1
Meta-andesite to metabasalt

Arenitisk skiffer, omlagrad intermediär till basisk metavulkanit (hornbländeförande), 
radiumindex 0,3±0,2, gammaindex 0,8±0,4

Metaryolit till metadacit
Metarhyolite to metadacite

Gråvacka, argillit
Greywacke, argillite

Veckaxel; gradtal för stupning, t.v., känd stupningsriktning, okänt antal grader, t.h.
Fold axis; plunge in degrees, left, trend indicated, plunge unknown, right
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Inlagring, metaandesit till metabasalt
Layer, meta-andesite to metabasalt

SEN- TILL POSTSVEKOKARELSKA INTRUSIVBERGARTER, ca 1,82–1,78 Ga / 
LATE TO POST SVECOKARELIAN INTRUSIVE ROCKS, c. 1.82–1.78 Ga

Granit eller kvartssyenit, ljusröd, fin- till medelkornig, kvartsporfyrisk,
radiumindex 0,3±0,1, gammaindex 1,0±0,1
Granite or quartz syenite, pale red, fine- to medium-grained, quartz porphyritic

Granit, grovt medelkornig, ljusgrå till ljusröd, ojämnkornig till porfyrisk, 
radiumindex 0,4±0,4, gammaindex 0,9±0,3

Diorit, medelkornig, åldersställning oklar, radiumindex 0,5, gammaindex 0,8
Diorite, medium-grained, age uncertain

Migmatitgranit med inslag av pegmatit och aplit, radiumindex 0,6±0,4, gammaindex 1,3±0,5
Migmatite granite with pegmatite and aplite

Gabbro eller diorit, radiumindex 0,1±0,1, gammaindex 0,2±0,1
Gabbro or diorite

Metagranodiorite or metatonalite, generally gneissic

Metagranodiorit, i allmänhet gnejsig, radiumindex 0,5±0,3, gammaindex 1,3±0,3. 

Metatonalit, i allmänhet gnejsig, radiumindex 0,2±0,1, gammaindex 0,7±0,1
Metatonalite, generally gneissic

Metagabbro till metadiorit, radiumindex 0,1±0,1, gammaindex 0,1±0,1
Metagabbro to metadiorite, generally gneissic
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TIDIGSVEKOKARELSKA INTRUSIVBERGARTER, ca 1,89–1,86 Ga (PERTITMONZONITSVITEN) / 
EARLY SVECOKARELIAN INTRUSIVE ROCKS, c. 1.89–1.86 Ga (PERTHITE MONZONITE SUITE)

Mylonit
Mylonite

SEN- TILL POSTSVEKOKARELSKA INTRUSIVBERGARTER, ca 1,82–1,76 Ga 
(EDEFORS-SVITEN) / LATE TO POST SVECOKARELIAN INTRUSIVE ROCKS, 
c. 1.82–1.76 Ga (EDEFORS SUITE)

Syenite, medium- to coarse-grained, red (1803±4 million years)

Granite, coarsely medium-grained, pale grey to red, uneven-grained to porphyritic

Rhyolite to dacite, porphyritic, mainly volcaniclastic

TIDIGSVEKOKARELSKA, KALKALKALINA INTRUSIVBERGARTER, ca 1,90–1,88 Ga 
(JÖRN GI-SVITEN) / EARLY SVEKOKARELIAN INTRUSIVE CALC-ALKALINE ROCKS, 
c. 1.90–1.88 Ga (JÖRN GI SUITE)

Metagranodiorite, generally gneissic

Metagranodiorit, ögonförande, radiumindex 0,5±0,3, gammaindex 1,3±0,3. 
Metagranodiorite, with augen

Psammitic schist, redeposited intermediate to mafic metavolcanic rock

1,1

Metagråvacka och metaargillit,gnejsig, paragnejs, radiumindex 0,3±0,2, gammaindex 0,7±0,3
Metagreywacke and meta-argillite, gneissic, paragneiss

Radiumindex är ett mått på mängden radium, som ingår i ett material. Detta index skall för byggnadsmaterial 
vara mindre än 1,0 (BFS 1990:28). Radiumindex = 1,0 motsvarar ca 16 ppm uran eller 200 Bq/kg radium-226. 

Gammaindex är ett mått på den totala gammastrålningen som avges från ett material. Beräkningen av 
gammaindex sker med formeln mγ = CK/3000 + CRa/300 + CTh/200. CK är koncentrationen kalium-40, CRa är 
koncentrationen radium-226 and CTh koncentrationen torium-232, alla i enheten Bq/kg. Gammaindex mγ bör 
för byggnadsmaterial vara mindre än 2 (The Radiation Protection Authorities in Denmark, Finland, Iceland, 
Norway and Sweden 2000).

Angivet radiumindex och gammaindex baseras på regionalt spridda mätningar och redovisas som medel-
värde och standardavvikelse. Lokala variationer kan förekomma, varför kompletterande mätningar i vissa fall 
kan bli aktuella. Mer information kan erhållas från SGU.

Gång, <50 m bred, eller litet massiv; amfibolit, t.v., granit eller pegmatit, t.h.
Dyke, <50 m wide, or small massif; amphibolite, left, granite or pegmatite, right

Zon med förhöjd magnetisering och elektrisk ledningsförmåga
Zone with increased magnetization and electric conductivity
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SGU serie K 18
BERGGRUNDSKARTAN
24K ÄLVSBYN NO

Den geologiska karteringen av kartbladet 24K Älvsbyn NO har utförts år 2001 och 2002 av Torbjörn Thelander med biträde av extrageologerna 
Jan Ehrenborg och Vladislav Stejskal. Resultat av en tidigare rekognoscering utförd av Ulf Bergström och Claes Mellqvist sommaren 1998 har 
varit till hjälp under karteringen och kartframställningen. Markgeofysiska mätningar och petrofysiska undersökningar har utförts år 2002 av Mehr-
dad Bastani med biträde av extrageofysikern Mattias Lindman samt tidigare av Carl-Axel Triumf (1997) och Johan Daniels (1998). Den geofysiska 
tolkningen, baserad på magnetiska och radiometriska flygmätningar, tyngdkraftsmätningar, markgeofysiska mätningar samt petrofysiska under-
sökningar, har utförts av Mehrdad Bastani. Anders Hallberg har sammanställt uppgifter om berg- och mineralresurser. 

Kartan är sammanställd av T. Thelander och M. Bastani. Renritning i digital form har gjorts av Margaretha Andersson och Ingemar Källberg. 
Beskrivningen som avser kartbladen 24K Älvsbyn NO, NV, SO, SV är sammanställd av Benno Kathol och Torbjörn Thelander (geologi), Mehrdad 
Bastani (geofysik) och Anders Hallberg (berg- och mineralresurser). 

Kartan kan även levereras i digital form.

Referens till kartan: Thelander, T. & Bastani, M., 2006: Berggrundskartan 24K Älvsbyn NO, skala 1:50 000. Sveriges geologiska undersökning K 18.
Reference to the map: Thelander, T. & Bastani, M., 2006: Bedrock map 24K Älvsbyn NO, scale 1:50 000. Sveriges geologiska undersökning K 18.

SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING

Godkänd från sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriet 1996-10-30

Tryck: Nya Ljungföretagen / Tabergs Tryckeri AB, Taberg 2006

Topografiskt underlag: Ur Vägkartan.
 ©Lantmäteriverket. Ärende nr M2005/2355.

Geografiska längden är räknad från Greenwich, Gauss' projektion.

Karteringsmetod och kartans noggrannhet

Berggrundskartan ger en generaliserad bild av bergarternas utbredning och struktur. Observationer av 
bergarter, bergartstrukturer, omvandlingsgrad och bergarternas åldersrelationer görs på hällar. Där berg-
grunden är täckt av lösa avlagringar tolkas dess sammansättning från närliggande hällobservationer och 
geofysiska mätresultat, samt i förekommande fall från borrningar och grävningar. De geofysiska mätresul-
taten erhålls från flygmätningar av det magnetiska och det elektromagnetiska fältet, och av den naturliga 
radioaktiva strålningen (uran, torium och kalium) samt från kompletterande markmätningar av dessa och 
av tyngdkraftsfältet. Berggrundsytor som är för små för att avgränsa i den aktuella kartskalan redovisas 
som linje- eller punktobjekt. Bergarternas och strukturernas utbredning på djupet redovisas i profiler.

Lägesnoggrannheten för observerade företeelser är i normala fall bättre än 50 meter. För tolkade före-
teelser, t.ex. bergartsgränser, kan den vara betydligt sämre beroende på observationstäthet och svag 
geofysisk kontrast mellan olika bergarter. 

Information som tas fram vid kartläggningen lagras i SGUs databaser. Dessa innehåller en stor mängd 
information som inte visas på den tryckta kartan, t.ex. detaljerade uppgifter om mineralförekomster, berg-
arters mineralinnehåll och kemiska sammansättning samt petrofysiska egenskaper och naturliga radio-
aktiva strålning. Den digitalt lagrade informationen kan erhållas genom SGUs kundtjänst.



I likhet med vulkaniterna skiljer sig Jörn GI- och pertitmonzonitsvitens bergarter geokemiskt, eftersom 
deras ursprungsmagmor har bildats i olika tektoniska miljöer. Jörn GI-sviten består huvudsakligen av 
granodiorit, tonalit och gabbro. I pertitmonzonitsviten är granit, monzonit, syenit och gabbro vanliga.

I en senare fas av den svekokarelska bergskedjeveckningen (orogenesen) för omkring 1850–1800 mil-
joner år sedan nedsänktes berggrunden till större djup i jordskorpan och bergarterna omvandlades under 
höga tryck- och temperaturförhållanden (metamorfos). Beroende på bergarternas läge i det orogena 
bältet blev de till olika grad deformerade, veckade och omkristalliserade. Processerna påverkade främst 
de sedimentära bergarterna, vilka blev ådergnejsomvandlade och migmatitiserade (delvis uppsmälta). I 
vissa områden blev uppsmältningen så fullständig att stora granitkroppar bildades och intruderade i de 
äldre bergarterna.

Jämfört med berggrunden i bottniska bassängen drabbades bergarterna i den västra och norra delen 
av kartområdet enbart i mindre omfattning av denna metamorfos. Speciellt Arvidsjaurgruppens och pertit-
monzonitsvitens bergarter är ganska välbevarade. I stort sett har dagens tektoniska mönster utbildats 
under den svekokarelska bergskedjeveckningen.

Under en sen fas av den svekokarelska bergskedjeveckningen intruderades den då deformerade berg-
grunden i kartområdets vidare omgivning av stora mängder magma som stelnade till granit-, syenit- och 
monzonitintrusioner som sammanfattas under begreppet "transskandinaviska magmatiska bältet (TMB)". 
Granit- och syenitintrusionen norr om Älvsbyn har daterats till 1803±4 miljoner år (SGU, opubli-cerat) och 
räknas till den TMB-relaterade Edeforssviten.

Efter denna intrusiva fas har berggrunden i området varit relativt stabil. Genom årmiljonerna har, under 
flera faser då berggrunden höjdes, erosionen bortfört stora bergmassor och utmejslat berggrunden till 
sin nuvarande form. Det berggrundssnitt som idag utgör ytskiktet representerar således delar som varit 
djupt belägna i jordskorpan under den svekokarelska bergskedjeveckningen. 

BERGARTER

Svekofenniska ytbergarter, ca 1,96–1,86 Ga (Bottniska supergruppen)

Metasedimentära bergarter

Metasedimentära bergarter intar stora delar av berggrunden i kartområdet och dominerar inom de sydliga 
delarna. De är mer eller mindre omvandlade till paragnejser (gnejser med sedimentära bergarter som 
ursprung). I dessa bergarter växlar biotitrika skikt (vanligen mm- till cm-tjocka) med ljusa kvarts-fältspat-
rika skikt. Ursprungligen var de gråvackor, dvs. bergarter som karakteriseras av sandstenslager växellag-
rande med slamstenslager. Lagertjockleken varierar inom vida gränser, och lagren är vanligen dåligt sor-
terade med avsende på kornstorlek och sammansättning. I välbevarade partier av metagråvackorna vid 
bl.a. Banfors (1 c), öster om Västra Långträsket (7 f) och på Getberget (7 j) påträffas graderad skiktning, 
vilket är karakteristiskt för suspensionsavsatta sediment (turbiditer). Vid Banfors kan även synsedimen-
tära deformationsstrukturer studeras. Gråvackorna innehöll spridda, tunna lager av oren kalksten som i 
paragnejserna nu förekommer som tunna linser omvandlade till kalksilikat (skarn). På spridda nivåer i 
lagerföljden påträffas intraformationella konglomerat. På Järnträskberget och Flakaberget (7–8 f) före-
kommer kvartsitisk finsandsten. Inlagrade svartskifferhorisonter i metagråvackorna antyds genom de 
tydliga, långsmala anomalierna på den magnetiska anomalikartan. Orsaken till anomalierna är vanligen 
en hög remanent magnetisering av magnetkis. I några fall har små sulfidmineraliseringar påvisats i 
anslutning till sådana horisonter.

Paragnejsområdena i kartområdet 24K Älvsbyn SV innehåller skivor av en bergart som uppvisar en 
granitliknande textur och sammansättning och som tidigare har tolkats som granitgångar. I likhet med 
tjocka metakvartsarenitiska (kvartsitiska) bankar ligger dessa skivor parallellt med lagringen i de omgi-
vande gråvackorna och paragnejserna. Dessutom kan en viss gradering skönjas i dessa skivor. Skivorna 
tolkas som omkristalliserade enstaka proximala arkosiska lager i en annars distal turbiditisk miljö. 

Metavulkaniska bergarter 

Metavulkaniska bergarter med andesitisk eller basaltisk sammansättning uppträder tillsammans med 
paragnejserna inom skilda delar av kartområdet. De är vanligen mörkt grågröna, finkorniga och fältspat-
porfyriska. Kvartsfyllda blåsrum vid Maniträsket (4 f) och enstaka lokaler med kuddlava söder om Påls-
träsk (8 j) styrker tolkningen om det vulkaniska ursprunget. Bandade amfiboliter vid Borgfors (5 j) tolkas 
som omvandlade tuffiter och lavor. Några spridda, till storleken obetydliga förekomster av ultrabasiska 
bergarter tolkas också tillhöra den bottniska supergruppen på grund av deras läge inom paragnejserna. 
Sådana förekomster finns bl.a. vid Hällbäcken (2 g) och på sydostsluttningen av Hästliden (2 e). Söder 
om Pålsträsk finns en enstaka förekomst av dacit tillsammans med basaltisk kuddlava.

Tidigsvekokarelska kalkalkalina intrusivbergarter, ca 1,90–1,88 Ga (Jörn GI-sviten)

De tidigsvekokarelska kalkalkalina intrusivbergarterna utgörs i huvudsak av medelkorniga granodioriter, 
tonaliter och graniter med associerade basiska intrusivbergarter. 

Inom sydvästra delen av kartområdet, mellan Rengårdsheden (2 a) och Myrheden (0 b), utgörs 
berggrunden av fint medelkornig till medelkornig, för det mesta massformig granit, granodiorit och tonalit, 
som är delar av den yttre intrusionen (Jörn GI) av Jörnintrusivkomplexet (Wilson m.fl. 1987). Jörn GI-
intrusionen har daterats utanför kartområdet med U-Pb-metoden på zirkon till 1888+
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4 miljoner år (Wilson 

m.fl. 1987) och 1898±11 miljoner år (SGU, opublicerat). Denna intrusion har tillsammans med liknande 
kalkalkalina intrusivbergarter i norra Västerbottens och södra Norrbottens län sammanfattats under 
begreppet "Jörn GI-sviten" (Kathol m.fl. 2005). 

Inom kartområdena 24K Älvsbyn SO och NO är Jörn GI-svitens kalkalkalina intrusivbergarter nästan 
genomgående folierade och utbildade som ortognejser. Dessa äldre intrusivbergarter är i varierande 
omfattning genomsatta av yngre migmatitanknutna graniter. I vissa områden är inslaget av dessa vanligen 
massformiga migmatitgraniter så kraftigt att de äldre intrusiven bara återfinns som isolerade rester. Date-
ringar av jämförbara intrusivbergarter inom kartområdet 24L Luleå har givit en stor åldersspridning med 
1892±14 miljoner år (Öhlander m.fl. 1987) respektive 1861±19 miljoner år (Mellqvist m.fl. 1999).

Associerad till Jörn GI-intrusionen är gabbro- och dioritkroppar såsom "Näsbergsgabbron" i kartområ-
dets sydvästligaste hörn samt några mindre kroppar av gabbro eller diorit. Vid Holmfors (0 c) uppträder 
en kvartsmonzodioritisk till monzodioritisk intrusion, som också räknas till Jörn GI-sviten. I randzonen av 
Näsbergsgabbron väster om Myrheden (0 b) uppträder breccior i kontaktzonen mellan gabbro och grano-
diorit. Dessa breccior tolkas antingen som intrusionsbreccior eller som resultat av "back veining". Ytterli-
gare små gabbroida kroppar finns inom kartområdet 24K Älvsbyn NO.

Svekofenniska ytbergarter, ca 1,88–1,86 Ga (Arvidsjaurgruppen)

Vulkaniska bergarter

De felsiska vulkaniterna i kartområdets västligaste del räknas i sin helhet till Arvidsjaurgruppen, vilken har 
sitt största utbredningsområde i det i väster angränsande kartområdet 24J Arvidsjaur. De felsiska leden 
består av kvartsporfyriska, fältspatporfyriska eller kvarts-fältspatporfyriska ryoliter till daciter. Ignimbrit-
strimmighet förekommer på Nakteberget (7 a) runt Stora Huvberget (4 a) och i området väster om Mittiliden 
(3 a), där även flödesbandning observerats. På Nakteberget uppträder vulkaniterna som upp till 1,5 km 
långa, öst–västligt strykande, skarpt begränsade skivor i granit tillhörande pertitmonzonitsviten. På andra 
ställen, t.ex. vid Krukmakarberget (8 a–b), övergår troligen subvulkaniska ryoliter gradvis i granit.

Vulkaniterna mellan Storkaxen (1 a) och Finkberget (1 a) är välbevarade, för det mesta ignimbritiska 
ryoliter till kvartstrakyter, som ställvis uppvisar en del primära texturer såsom glasfragment. Dessa ryoliter 
växellagrar med fältspatporfyriska andesitiska till basaltiska vulkanoklastiter. Mafiska gångar, möjligen 
matargångar till vulkanoklastiterna, har observerats nordost om Finkberget. Längre mot söder, väster om 
Storkaxen, ansluter en koherent fältspat-amfibolporfyrisk, litofysförande latit till andesit med upp till 1 cm 
stora, listformade fältspatströkorn. Söder om Storkaxen genomslås Näsbergsgabbron av granitiska gångar 
som med hjälp av spårelementspektra tolkas vara relaterade till de ignimbritiska ryoliterna på Storkaxen.

De felsiska vulkaniterna i områdena mellan Vistheden (9 e) och Avaträsket (9 f) samt runt Pålsträsket 
(8 j) är vanligen porfyriska. Ignimbritstrimmor, pimpsten och litiska fragment förekommer ganska allmänt. 
Såväl till utseende som till sammansättning liknar de Arvidsjaurvulkaniterna.

Flertalet av de andesiter och basalter som uppträder inom kartområdena 24K NO och NV ligger geogra-
fiskt nära pertitmonzonitsvitens bergarter eller Arvidsjaurgruppens felsiska vulkaniter, och de tolkas 
därför vara knutna till denna magmatism. De är vanligen mörkt grågröna, finkorniga och fältspatporfyriska. 
Kvartsfyllda blåsrum vid Lill-Sarvasberget (9 a) styrker det vulkanogena ursprunget. Flera av förekomst-
erna innehåller också betydande horisonter med polymikta vulkanogena konglomerat. Vid Petbergs-
heden (8 g) förekommer ett konglomerat med plagioklasporfyrisk andesit, porfyrisk felsisk vulkanit och 
finkornig sandsten som klaster. På Snårberget (8 e–f) visar konglomeratet ställvis en lagring som antyds 
genom att klasterna är kornstorlekssorterade. Konglomeratinslag finns även i metavulkaniterna vid 
Visttjärnliden (7 b), Svartliden (7 c) och Näverberget (9 f).

Alla förekomster av Arvidsjaurvulkaniter inom kartområdet syns på den magnetiska anomalikartan som 
positiva anomalier. 

Sedimentära bergarter

Korsskiktad, kvartsitisk sandsten och konglomerat (7–8 d–e) utgör de yngsta sedimentära bergarterna i 
kartområdet. Konglomeratet är polymikt med klar dominans för vulkanogena bergarter hos klastmateria-
let. De större klasterna är upp till 30 cm stora och vanligen kantiga eller kantavrundade. Kornstorleks-
sorteringen hos enskilda konglomeratlager växlar mellan dåligt till väl sorterat. Fältuppträdande och 
klastsammansättning visar att stora delar av dessa yngsta sediment avsattes samtidigt med eller efter 
Arvidsjaurvulkaniterna. Avsättningen skedde på grunt vatten eller subaeriskt under inverkan av vatten. 

Tidigsvekokarelska intrusivbergarter, ca 1,89–1,86 Ga (Pertitmonzonitsviten)

De bergarter som sammanfattas inom pertitmonzonitsviten är intrusiva bergarter som anses vara något 
yngre än de granodioritiska till tonalitiska intrusionerna beskrivna ovan.

Felsiska intrusivbergarter

Störst utbredning har en ojämnkornig, ljusgrå eller svagt rödaktig, medel- till grovkornig granit som före-
kommer i en bred bågform som sträcker sig från Älvsbyn (9 h) via Fjälaträsket (6 f) till Finnträsket (7 d). 
Ett stort utbredningsområde av medelkornig, gråröd till röd granit sträcker sig från Nattberget (9 c) mot 
Nakteberget (7 a). I det senare området är inneslutningar av, eller övergångar till, porfyriska felsiska vul-
kaniter inte ovanliga. Inslag av porfyrisk granit som antyder att pertitmonzonitsviten innehåller subvulka-
niska led finns i en bård runt diorit–gabbrointrusionen vid Storsund (7 e). Denna granit har ca 2–4 mm 
stora strökorn av blå kvarts, plagioklas och hornblände. På den magnetiska anomalikartan framträder den 
som en tydlig, negativ anomali. 

En åldersbestämning (U-Pb på zirkon) av en medelkornig, ljusröd, svagt folierad granit från området 
öster om Nattberget har givit en ålder av 1890±27 miljoner år (SGU, opublicerat). Granitmassivet vid Natt-
berget och Nakteberget räknas p.g.a. sin spårelementsammansättning till pertitmonzonitsviten. De 
kemiska analyserna som leder till detta antagande har huvudsakligen utförts i samma granitmassiv i det 
angränsande kartområdet 24J Arvidsjaur (Kathol & Triumf 2004).

Den kvartsmonzonit som från trakten av Visttjärnliden (7 b) sträcker sig mot nordnordost till Storliden 
(8 c) förs också till pertitmonzonitsviten. Kvartsmonzoniten är vanligen medelkornig, jämnkornig eller 

ställvis svagt porfyrisk. I perifera delar innehåller den rikligt med xenoliter av Arvidsjaurgruppens vulkaniter 
vilket innebär att den är yngre än åtminstone en del av Arvidsjaurvulkaniterna.

I området mellan Åselet (7 b), Visttjärnliden (7 b) och Storliden (8 c) har ett flertal intrusionsbreccior påträf-
fats. Dessa breccior intar några tiotals meter breda zoner längs kontakter mellan kvartsmonzonit, mafiska 
intrusivbergarter och metasedimentära bergarter. Olika grader av brecciering från in situ-brecciering till 
isolerade fragment i ett intrusivt matrix förekommer t.ex. på Visttjärnliden. 

Mafiska intrusivbergarter

De mafiska, kiselsyrafattiga intrusivbergarter som är associerade med pertitmonzonitsviten består främst 
av massformig, fint medelkornig till medelkornig diorit och gabbro. I gränsområdet mellan kartområdena 24K 
NV och NO bildar dessa bergarter en stor oval kropp kallad Storsundsgabbron som framträder som en kraftig 
positiv anomali på den magnetiska anomalikartan. På Kvarnberget (8 g) genomslås gabbro av granitiska 
eller aplitiska gångar, vilket tyder på att gabbrointrusionen är äldre än pertitmonzonitsvitens granitiska delar.

Medelkornig, grå diorit som intruderar metagråvackorna vid Stavträsk (7 f) har en oklar åldersställning och 
dess tillhörighet till pertitmonzonitsviten är osäker.

Strax norr om Tallberg (2 a) uppträder magmatiska breccior i gabbro. Brecciorna består av fragment av 
gabbro i en ljus grundmassa och tolkas som intrusionsbreccior. 

Sensvekokarelska intrusivbergarter

Inom främst kartområdena 24K Älvsbyn SO och NO finns stora sammanhängande områden med ljus eller 
ljusröd, heterogen, ojämnkornig, medelkornig, pegmatit- och aplitslirig, glimmerfattig och massformig migma-
titgranit. På många håll innehåller denna granit delvis upplösta fragment eller sliror av paragnejs. I andra delar 
innehåller den rester av gnejsiga tidigsvekokarelska intrusivbergarter med granodioritisk, tonalitisk eller 
dioritisk sammansättning. Migmatitgraniten antas bildad under en sen fas av den svekokarelska bergskedje-
veckningen genom uppsmältning av paragnejserna respektive de tidigsvekokarelska intrusivbergarterna. 
Smältorna mobiliserades och intruderade resterna av sina ursprungsbergarter. Frekventa växlingar och dif-
fusa övergångar mellan de olika bergartstyperna medför svårigheter vid avgränsningen av dessa i kartbilden. 
Vid den aktuella karteringen har riktlinjen varit, att där den pegmatit- och aplitsliriga graniten bedöms överstiga 
75 % av hällytan markeras området som sensvekokarelsk migmatitgranit. Om paragnejsen eller de tidigsveko-
karelska intrusivbergarterna överstiger 25 % markeras området som paragnejs respektive intrusivbergart.

Otaliga förekomster av heterogen pegmatit- eller aplitslirig granit uppträder också i form av gångar eller 
obetydliga kroppar tillsammans med de ådergnejsomvandlade eller migmatitiserade paragnejserna. Mäktig-
heten varierar från några decimeter till något tiotals meter och de är endast markerade på berggrundskartan 
där de är mest framträdande.

Sen- till postsvekokarelska intrusivbergarter, ca 1,82–1,76 Ga (Edeforssviten m.m.)

Syeniten i trakten kring Älvsbyn (9 i) är vanligen medelkornig med spridda 1–2 cm stora kalifältspatögon. Den 
är vidare massformig, rödgrå och grusvittrande. Zirkon från ett prov från Hundberget (9 h–i) daterades till 
1803±4 miljoner år (U-Pb-metoden, SGU, opublicerad). Syenitens begränsning mot tidigsvekokarelsk granit 
tillhörande pertitmonzonitsviten i sydväst är tydligt markerad på den magnetiska anomalikartan. 

De små granitiska förekomster som markerats inom syeniten på bl.a. Rackeberget (9 i) är massformiga 
kroppar av leukogranit med drag av skriftgranit eller kvartsporfyrisk subvulkanit. Utöver dessa förekommer 
mindre inslag av granit vid t.ex. Hundberget (9 h–i) och Älgberget (8 h).

Monzonitkroppen vid Sikfors (6 j) är påträffad endast i ett fåtal hällar och utbredningen är tolkad utifrån en 
svag förhöjning i det totala magnetfältet. Vid Sikfors kraftstation (6 j) är monzoniten medelkornig, ljusgrå och 
svagt folierad. Små, mörkgrå, finkorniga mafiska inneslutningar visar att magmablandning förekommit. Den 
östra fortsättningen av kroppen är inom det angränsande kartområdet 24L Luleå NV nära associerad med 
monzograniter som tillskrivs en ålder av ca 1800 miljoner år (Wikström & Söderman 2000).

Diabasgångar

Ett fåtal tunna diabasgångar med oklar ålder förekommer i kartområdets västra del (7–8 a). Tjockleken är i 
storleksordningen någon halvmeter till några meter. Den längsta har kunnat följas ca 100 meter. Diabasen 
är finkornig och har ställvis strökorn av pyroxen. Ofitisk textur har noterats i något enstaka fall.

GEOFYSIK

Flygburna geofysiska mätningar över kartområdet 24K Älvsbyn utfördes i början av 1970-talet. Flygmät-
ningarna omfattar magnetiska fältets totalintensitet och markytans naturliga gammastrålning. Mätningarna 
är utförda från flygplan på ca 30 meters höjd över markytan och längs linjer med ett inbördes avstånd av ca 
200 meter.

Variationer i magnetfältet beror framför allt på fördelningen av magnetiska mineral i berggrunden. Den 
magnetiska anomalikartan ger viss information om bergarters utbredning, strukturella drag samt om defor-
mations- och krosszoner. Kartområdet domineras av svekofenniska metasedimentära bergarter med en 
ganska låg magnetiseringsnivå. 

Tyngdkraftsmätningar är utförda med ett punktavstånd på ca 1–1,5 km. Resultaten från tyngdkraftsmät-
ningarna redovisas i form av Bougueranomalier. De mafiska intrusivbergarterna orsakar kraftiga tyngdkrafts-
överskott, vilka i vissa fall sammanfaller med positiva magnetfältsanomalier (6–7 e, 7 f). Ett tydligt tyngdkrafts-
underskott inom kartbladet 24K SO orsakas av de sensvekokarelska intrusivbergarterna. Det kraftiga under-
skottet som sträcker sig i nordöstlig riktning inom kartbladet 24K NV antyder att berggrunden innehåller stora 
volymer av felsiska intrusivbergarter, vilka förmodas tillhöra pertitmonzonitsviten.

Mätning av den naturliga gammastrålningen ger en bild av hur de radioaktiva isotoperna kalium, uran och 
torium är fördelade i det översta, ca 3 dm tunna skiktet av jordtäcket eller berggrundsytan. Mätningarna utgör 
ett underlag för att identifiera områden med risk för förhöjda radonvärden, samt i vissa fall för att skilja olika 
bergartstyper. Den naturliga gammastrålningen är generellt låg för de flesta bergarter inom kartområdet 24K 
Älvsbyn. Endast de sensvekokarelska intrusivbergarterna (migmatitgraniter) i kartområdets sydöstra del visar 
förhöjd gammastrålning. 

Petrofysik och markprofilmätningar

Prover för att bestämma bergarternas densitet och magnetiska egenskaper har tagits från 430 lokaler (fig. 1). 
Radiometriska mätningar på berghällar (gammastrålning) har i samband med kartläggningen utförts på 410 
lokaler. Områden där mätningarna påvisat radiumindex över 1 har markerats på berggrundskartan. Radium-
och gammaindex (aktivitetsindex) för bergartsenheterna visas i tabell 1 och halterna för kalium, uran och 
torium i tabell 2. 

Figur 2 visar läget av de äldre petrofysikprovtagningslokalerna samt läget av de äldre geofysiska mark-
mätningarna (magnetfält, IP och slingram) inom kartområdet 24K Älvsbyn. Dessa utfördes i samband med 
prospekteringsverksamhet på 1970- och 1980-talen.

I tabell 3 finns en sammanställning av densitet och magnetisk susceptibilitet för samtliga bergartsgrupper 
inom kartområdet. Den högsta densiteten uppvisar de mafiska vulkaniterna i den bottniska supergruppen 
medan de sensvekokarelska intrusivbergarterna har de lägsta densitetsvärdena. De omvandlade felsiska 
vulkaniterna i området av Finntjärnliden (7–8 d–e) har den högsta susceptibiliteten och den högsta remanenta 
magnetiseringen (1,88 A/m, inklination = 77˚, deklination = 280˚). Dessa magnetiska egenskaper ger upphov 
till den långsträckta högmagnetiska anomalin som tydligt framträder på den magnetiska anomalikartan. 
Mafiska bergarter i Arvidsjaurgruppen har också en hög magnetiseringsnivå. De sensvekokarelska intrusiv-
bergarterna har de lägsta susceptibilitetsvärdena, vilket överensstämmer med den låga nivån på den magne-
tiska anomalikartan i den sydvästra delen av kartområdet.

Inom kartområdet 24K Älvsbyn saknas flygburna elektromagnetiska mätningar (VLF: Very Low Frequency). 
För att kunna studera elektriska egenskaper för vissa geologiska strukturer som indikeras av kraftigt varie-
rande låga och höga magnetfältsanomalier har markprofilmätningar utförts. Figur 1 visar läget av de 54 mark-
profiler som mätts under åren 1997, 1998, 2001 och 2002. Profilerna har oftast orienterats tvärs över de 
utvalda magnetfältsanomalierna och är markerade i figur 1 med svarta linjer. Av dessa har 51 profiler mätts 
med magnetometer och VLF-instrument. Detta har gjorts rutinmässigt med ett punktavstånd på 10 m. Längs 
tre profiler inom den sydvästra delen av kartområdet har markmätning utförts med ett RMT-instrument 
(Bastani 2001) vilket har bra upplösning för att identifiera mindre zoner med hög elektrisk ledningsförmåga. 
Instrumentet använder sig av flera avlägsna sändare i frekvensbandet 10–250 kHz. Med en egen sändare i 
mätområdet kan frekvensbandet 1–20 kHz utnyttjas. 

Tolkning av markmätta magnetfälts- och VLF-data gör det möjligt att begränsa de geofysiska enheterna 
på ett mycket tillförlitligt sätt. Detta förbättras ytterligare när även tyngdkraftsdata utnyttjas.

Tolkningen av en profil inom kartområde 24K (7 a) visar en betydande korrelation mellan magnetfälts- och 
VLF-data. I mitten av profilen sjunker magnetfältets styrka med omkring 400 nT samtidigt som den elektriska 
ledningsförmågan ökar med en faktor 10. Detta högkonduktiva och lågmagnetiska parti har tolkats som en 
deformationszon (se berggrundskartan). 

Enligt Kero (1982) och Kathol m.fl. (1999) orsakas långsträckta, tunna magnetiska avvikelser med hög 
elektrisk ledningsförmåga ofta av magnetkis- och grafitförande svartskifferhorisonter. Resultaten från tolkning 
av RMT-data längs en profil inom kartområdet 24K (2 d) tyder på att berggrunden längs profilen grovt sett 
kan indelas i tre segment. I det centrala segmentet är den elektriska ledningsförmågan, liksom magnetfältets 
styrka, betydligt högre än i de yttre segmenten. Därför tolkas de högmagnetiska anomalierna i detta område 
som konduktiva magnetkis- och grafitförande horisonter (se berggrundskartan).

METAMORFOS OCH DEFORMATION

De bäst bevarade ytbergarterna är sericit–kloritomvandlade gråvackor och argilliter som återfinns i västra och 
norra delarna av kartområdet 24K Älvsbyn. Mot sydost överpräglas de primära strukturerna av tilltagande 
ådergnejsomvandling och migmatitisering. Det är inte ovanligt att både meso- och leukosomet hos para-
gnejserna är deformerade, bl.a. vid Klubbälven öster om Granholm (0 d). Detta kan innebära att berggrunden 
utsatts för deformation i ett sent stadium av, eller efter metamorfosens huvudfas. Basiska inlagringar i para-
gnejserna är vanligen omvandlade till amfiboliter. 

En tydlig synklinal med regional utbredning och med nordnordostligt orienterat axialplan utbreder sig mellan 
Finntjärnliden och Sör-Vistträsket (7–8 d). Här överlagras felsiska vulkaniter inom Arvidsjaurgruppen av 
kvartsiter. Uppåtbestämningar genom korsskiktning i kvartsit bekräftar att konglomeraten i strukturens kärna 
utgör det yngsta bergartsledet.

De kvarts-fältspatrika banden hos paragnejserna är vanligen parallella eller subparallella med en förskiff-
ring i de finkorniga, biotitrika skikten. Förskiffringen kan relateras till axialplanen i småskaliga veck. Granitiska 
eller pegmatitiska mobilisat är antingen medveckade eller klipper veckstrukturen. Förekomsten av storskaliga 
veck inom paragnejserna framgår bl.a. av det magnetiska anomalimönstret. Särskilt inom kartområdena 24K 
Älvsbyn SV och SO antyder magnetanomalierna att de horisonter i paragnejserna som innehåller förhöjda 
halter av magnetkis eller grafit veckats storskaligt med ganska brantstående veckben. Stupning och strykning 
av de långsträckta linjära högmagnetiska anomalierna har bestämts enligt Bastani & Pedersen (2001). Denna 
tolkningsmetod är baserad på en tvådimensionell "oändlig, tunn skivmodell" med endast ett antagande om 
inducerad magnetisering. Resultaten visas med symbolen för geofysiskt indikerad struktur på berggrunds-
kartan.

De tidigsvekokarelska granodioriterna och tonaliterna inom kartområdets östra del visar i allmänhet en 
tydlig mineralorientering eller foliation. De bergartsled som tillskrivs pertitmonzonitsviten är i allmänhet 
närmast massformiga eller visar bara en svag mineralorientering. 

I de västra delarna av kartområdena 24K Älvsbyn SV och NV förekommer flera deformationszoner med 
nord–sydlig huvudriktning. De framträder väl som lågmagnetiska anomalier på den magnetiska anomali-
kartan, men har också kunnat verifieras genom fältobservationer av mylonitiserad eller i övrigt plastiskt 
deformerad granit tillhörande pertitmonzonitsviten vid bl.a. Krukmakarberget (8 a). De tre nord–sydligt 
strykande deformationszonerna i området mellan Strömfors (2 b) och Bröträsk (4 a) skär delvis genom 
Arvidsjaurvulkaniterna, delvis verkar de utgöra en tektonisk kontakt mellan vulkaniterna och gråvackor och 
argilliter i den bottniska supergruppen. Liknande nord–sydligt orienterade deformationzoner, definierade 
genom geofysisk information eller förekomsten av plastiskt deformerade bergarter, finns även utmed Stor-
sundsgabbrons östra del och norrut (7–9 f) samt i trakten av Pålsträsk (8 j). I det senare området förekommer 
kraftigt utdragna fältspatögon i en flera hundra meter bred zon på Stenmyrberget (7 j). 

BERG- OCH MINERALRESURSER

Trots sin närhet till det malmrika Skelleftefältet har någon gruvdrift inte förekommit inom kartområdet 24K 
Älvsbyn. Norr om kartområdet, vid Laver (Ödman 1943), bröts kopparmalm under åren 1934 till 1946, och 
aktiva och nyligen nedlagda gruvor finns i Skelleftefältet med omnejd sydväst och söder om kartområdet 
(Lundström & Antal 2000, Allen m.fl. 1996).

En omfattande prospektering har dock förekommit i kartområdet 24K Älvsbyn. Redan i början på 1920-talet, 
samtida med upptäckten av Skelleftefältets malmprovins, förekom tidningsuppgifter om stora guldmalmfyn-
digheter vid Älvsbyn. Objekten besiktigades redan 1923 av SGU (Högbom 1923) som konstaterade att fyndig-
heterna Kanisberget (8 h) och Brännberget (7 h) bestod av svag svavelkisimpregnation i biotitrika zoner i en 
röd, medelkorning granit respektive arsenikkisimpregnation i pegmatit och gnejs. Högbom (1923) konstate-
rade dock att fyndigheterna var klart oekonomiska. 

Under åren fram till sent 1970-tal finns mycket lite dokumenterat om prospektering inom kartområdet. 
Fyndigheterna vid Stavsträsk (7 f), Finnträsk (7 d) och Luspenåive (9 a) var dock kända från borrningar under 
tidigt 60-tal (Sandahl 1974). Stavsträsk består av disseminerad kopparkis, bornit och magnetkis i gråvacke-
artade metasedimentära bergarter och i diorit. I Finnträsk (även kallad Kutuliden) finns arsenikkis, kopparkis, 
svavelkis och ställvis flusspat och turmalin i en delvis omvandlad röd granit. Luspenåive, som ligger inom 
samma vulkanitområde som Lavergruvan, består av kopparkis, zinkblände och blyglans som sprickminerali-
sering i felsisk vulkanit.

År 1978 initierade Nämnden för Statens Gruvegendomar (NSG) projektet "Södra Norrbotten" med avsikten 
att prospektera efter sulfidmalm. Under prospekteringen, som utfördes av SGU, återbesöktes kända objekt 
men man identifierade också några nya disseminerade sulfidmalmsförekomster som, med några få undantag, 
tycks vara av samma typ som de tidiga fynden Kanisberget och Brännberget. Till denna typ hör mineralise-
ringarna i Pålsträsk (9 j) och Fjuskullen (1 h) samt ett flertal lokaler där sådan mineralisering hittades i block 
men där moderklyftet inte kunde hittas. Liknande mineraliseringar förekommer också i Klöverforsområdet i 
kartområdet 23K Boliden, exempelvis fyndigheten Norrlångträsk (Lundström & Antal 2000).

Ett nytt prospekteringsprojekt som delvis berör kartområdet 24K Älvsbyn, denna gång efter molybden, 
initierades 1979. Projektets enda fynd inom undersökningsområdet är koppar-molybden-volframuppslaget 
Sarvasåive (8–9 a) som består av gles och fattig dissemination av kopparkis, flusspat, scheelit, molybden-
glans och arsenikkis i granitiska bergarter (Sjöstrand 1982).

I början på åttiotalet, initierat av det stigande guldpriset, startades projektet "Guld i Norrbotten" av SGU. 
Projektet bedrev guldprospektering på flera håll i Norrbottens län, däribland i Älvsbynområdet. Flera av de 
tidigare kända sulfidmineraliseringsobjekten undersöktes med avseende på guld men ett antal nya fynd 
gjordes också. Sålunda påvisades och borrades det efter guld i de tidigare kända fyndigheterna Pålsträsk, 
Kutuliden (Finnträsk) och Fjuskullen (Carlson m.fl. 1983). Vid Långträsk (1 c) hittades en mycket fattig 
guldmineralisering i ett grusigt konglomerat (Lundqvist m.fl. 1985). Två obetydliga sulfidmineraliseringar vid 
Svartliden (1 f) och Hällbäcken (2 g) identifierades under arbetet (Lundmark 1984). Några brytvärda 
förekomster hittades inte.

En viss prospektering efter nickel och platinagruppens element (PGE) har bedrivits inom kartområdet under 
åren 1985–1990. Bland annat borrades objektet Önusträsket (0 f). Denna prospektering resulterade inte i 
några fynd av nickel-PGE i fast häll (Lundmark & Filén 1990). Under det senaste decenniet har ett flertal 
prospekteringsbolag letat efter guld och nickel-PGE inom undersökningsområdet. Prospekteringsarbetena 
har inte resulterat i några fynd av brytvärda malmer. Flusspat finns rapporterat från fyndigheterna Kutuliden 
(Finnträsk) och Sarvasåive. Det tycks, från rapporterna, inte röra sig om några stora kvantiteter.

Industrimineral och nyttosten utvinns för närvarande inte inom kartområdet. Obetydliga brott efter pegmatit 
har påträffats i samband med karteringen. 
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Figur 1. Geofysiska fältundersökningar i kartområdet 24K Älvsbyn under åren 1997, 1998, 2001 och 2002. De runda vita 
symbolerna representerar radiometriska mätningar med spektrometer och de grå trekantiga symbolerna provtagnings-
lokaler. Lägena av profilmätningar med magnetometer, VLF- instrument och RMT (EnviroMT) har markerats med svarta runda 
symboler som visar början av profilerna och en svart linje som visar profilens riktning. I bakgrunden visas magnetiskt totalfält, 
där ljus ton anger låg intensitet.

Figur 2. Geografiska lägen för de tidigare geofysiska fältundersökningarna i kartområdet 24K Älvsbyn. De svarta symbolerna 
visar läget av petrofysikprovtagningslokaler. Områden där geofysiska markmätningar utförts har markerats som en yta. Inom 
varje område finns en kombination av data (magnetiskt totalfält, tyngdkraft, IP och slingram). I bakgrunden visas magnetiskt 
totalfält där ljus ton anger låg intensitet.

Tabell 1. Radiumindex och gammaindex för bergartsenheterna inom kartområdet 24K Älvsbyn. Se kartans framsida för 
definition av radiumindex och gammaindex. Halterna av kalium, uran och torium redovisas i massandelar som procent för 
kalium och miljondelar (ppm) för uran och torium (se tabell 2). Halterna kan omräknas till Bq/kg enligt sambanden: 1% K = 
313 Bq/kg, 1 ppm U = 12,35 Bq/kg och 1 ppm Th = 4,06 Bq/kg.

Tabell 2. Radiometriskt bestämda halter av kalium, uran och torium för bergartsenheterna inom kartområdet 24K Älvsbyn. 
Mätningarna utfördes på sammanlagt 410 lokaler under åren 1997, 1998, 2001 och 2002. På varje lokal har minst två mät-
ningar utförts. De lägsta och högsta halterna har markerats med fet stil. De mafiska intrusivbergarterna i Jörn GI-sviten har 
den lägsta strålningsnivån och de sensvekokarelska intrusivbergarterna den högsta nivån.

Tabell 3. Densitet och susceptibilitet för bergartsenheterna inom kartområdet 24K Älvsbyn. Mätningarna utfördes på 
sammanlagt 349 lokaler under åren 1997, 1998, 2001 och 2002.

Grupp Bergartsenhet Antal 
lokaler

K (%) U (ppm) Th (ppm)

min max median min max median min max median

1 Sedimentära bergarter, ca 
1,96–1,86 Ga (Bottniska 
supergruppen)

50 1,1 5,0 2,4 1,1 12,8 3,7 2,1 27 8,6

2 Felsiska vulkaniter, ca 
1,96–1,86 Ga (Bottniska 
supergruppen)

0 - - - - - - - - -

3 Mafi ska vulkaniter, ca 
1,96–1,86 Ga (Bottniska 
supergruppen)

4 0,3 2,1 0,6 0,5 2,5 1,3 0,4 4,0 1,2

4 Felsiska intrusivbergarter, ca 
1,90–1,88 Ga (Jörn GI-sviten)

65 1,3 4,8 3,2 1,7 17,8 4,0 4,3 28,0 11,4

5 Mafi ska intrusivbergarter, ca 
1,90–1,88 Ga (Jörn GI-sviten)

7 0,3 1,7 0,7 0,3 3,6 0,8 0,3 3,2 1,5

6 Sedimentära bergarter, ca 1,88–
1,86 Ga (Arvidsjaurgruppen)

10 1,5 3,8 3,0 1,5 4,1 2,1 2,5 12,8 6,8

7 Felsiska vulkaniter, ca 1,88–
1,86 Ga (Arvidsjaurgruppen)

39 1,8 5,2 3,7 2,7 16,0 6,0 5,7 38,0 11,6

8 Felsiska vulkaniter, ca 1,88–
1,86 Ga (Arvidsjaurgruppen), 
omvandlade

6 2,2 4,7 3,8 5,3 8,4 6,2 15,2 19,4 16,1

9 Mafi ska vulkaniter, ca 1,88–
1,86 Ga (Arvidsjaurgruppen)

16 0,4 2,2 1,3 0,3 3,6 1,9 0,1 8,7 2,6

10 Felsiska intrusivbergarter, 
ca 1,89–1,86 Ga 
(Pertitmonzonitsviten)

58 1,9 5,5 4,1 0,2 46,7 5,3 1,4 30,0 11,9

11 Felsiska intrusivbergarter, 
ca 1,89–1,86 Ga 
(Pertitmonzonitsviten), 
subvulkanit

6 4,3 4,6 4,4 3,2 6,2 4,2 14,8 18,5 15,9

12 Mafi ska intrusivbergarter, 
ca 1,89–1,86 Ga 
(Pertitmonzonitsviten)

32 0,3 2,1 0,9 0,1 3,8 0,8 0,2 9,1 1,9

13 Sensvekokarelska intrusiva 
bergarter

24 2,0 5,3 4,4 2,0 28,0 7,8 2,8 48,9 19,0

14 Sen- till postsvekokarelska 
intrusivbergarter, ca 1,82–
1,76 Ga (Edeforssviten m.m.)

10 3,7 5,8 4,4 0,5 5,2 2,2 1,5 19,4 5,9

Grupp Bergartsenhet Antal 
prov

Densitet (kg /m3) Susceptibilitet 
(SI) x 10–5

min max medel min max median

1 Sedimentära bergarter, ca 1,96–1,86 Ga 
(Bottniska supergruppen)

51 2601 2951 2724 4 500 35

2 Felsiska vulkaniter, ca 1,96–1,86 Ga 
(Bottniska supergruppen)

0 - - - - - -

3 Mafi ska vulkaniter, ca 1,96–1,86 Ga 
(Bottniska supergruppen)

4 2899 2945 2916 60 140 70

4 Felsiska intrusivbergarter, ca 1,90–1,88 Ga 
(Jörn GI-sviten)

65 2570 2865 2662 0 1585 20

5 Mafi ska intrusivbergarter, ca 1,90–1,88 Ga (Jörn GI-sviten) 7 2753 2982 2847 60 8975 3025

6 Sedimentära bergarter, ca 1,88–1,86 Ga 
(Arvidsjaurgruppen)

11 2613 2858 2686 7 170 25

7 Felsiska vulkaniter, ca 1,88–1,86 Ga (Arvidsjaurgruppen) 41 2599 2808 2669 0 8200 1480

8 Felsiska vulkaniter, ca 1,88–1,86 Ga (Arvidsjaurgruppen), 
omvandlade

10 2680 2780 2707 4450 9950 8500

9 Mafi ska vulkaniter, ca 1,88–1,86 Ga (Arvidsjaurgruppen) 16 2665 3055 2880 50 10600 3560

10 Felsiska intrusivbergarter, ca 1,89–1,86 Ga 
(Pertitmonzonitsviten)

60 2572 2808 2652 0 3160 425

11 Felsiska intrusivbergarter, ca 1,89–1,86 Ga 
(Pertitmonzonitsviten), subvulkanit

5 2612 2651 2632 45 325 180

12 Mafi ska intrusivbergarter, ca 1,89–1,86 Ga 
(Pertitmonzonitsviten)

45 2825 3039 2906 35 11200 415

13 Sensvekokarelska intrusiva bergarter 24 2550 2850 2620 0 68 5

14 Sen- till postsvekokarelska intrusivbergarter, ca 1,82–
1,76 Ga (Edeforssviten m.m.)

10 2594 2717 2667 25 8750 710

24K Älvsbyn NO baksidestext

Grupp Bergartsenhet Radium index Gamma index

1 Sedimentära bergarter, ca 1,96–1,86 Ga (Bottniska supergruppen) 0,3±0,2 0,7±0,3

2 Felsiska vulkaniter, ca 1,96–1,86 Ga (Bottniska supergruppen)

3 Mafi ska vulkaniter, ca 1,96–1,86 Ga (Bottniska supergruppen) 0,1±0,1 0,2±0,1

4 Felsiska intrusivbergarter, ca 1,90–1,88 Ga (Jörn GI-sviten) 0,3±0,2 0,8±0,3

5 Mafi ska intrusivbergarter, ca 1,90–1,88 Ga (Jörn GI-sviten) 0,1±0,1 0,1±0,1

6 Sedimentära bergarter, ca 1,88–1,86 Ga (Arvidsjaurgruppen) 0,2±0,1 0,6±0,2

7 Felsiska vulkaniter, ca 1,88–1,86 Ga (Arvidsjaurgruppen) 0,4±0,2 0,9±0,3

8 Felsiska vulkaniter, ca 1,88–1,86 Ga (Arvidsjaurgruppen), omvandlade 0,4±0,1 1,0±0,1

9 Mafi ska vulkaniter, ca 1,88–1,86 Ga (Arvidsjaurgruppen) 0,1±0,1 0,3±0,1

10 Felsiska intrusivbergarter, ca 1,89–1,86 Ga (Pertitmonzonitsviten) 0,4±0,4 0,9±0,3

11 Felsiska intrusivbergarter, ca 1,89–1,86 Ga (Pertitmonzonitsviten), subvulkanit 0,3±0,1 1,0±0,1

12 Mafi ska intrusivbergarter, ca 1,89–1,86 Ga (Pertitmonzonitsviten) 0,1±0,1 0,2±0,1

13 Sensvekokarelska intrusiva bergarter 0,6±0,4 1,3±0,5

14 Sen- till postsvekokarelska intrusivbergarter, ca 1,82–1,76 Ga (Edeforssviten m.m.) 0,2±0,1 0,7±0,2


