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1
OVERSIGT
Projektområdet dækker sejlrenden mellem Odense Havneterminal og området nord for
Gabet, samt området mellem Havneterminalen og Boels Bro (Figur 1-1). En større udgave
af oversigtskortet kan ses i bilag 1.

Figur 1-1 Oversigtskort over projektområdet i Odense Fjord. Natura 2000 områder og fortidsminder er ligeledes
markeret på kortet.

Sejlrenden er ca. 8 kilometer lang og har en minimumsbredde på 300 meter bred. Området
mellem sejlrenden og Boels Bro er ca. 1 x 0,6 kilometer.
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Projektområdet, hvori nærværende geofysisk kortlægning foretages, afgrænses af rette
linjer mellem nedenstående punkter (WGS84):

Nord
55°28’741
55°28’774
55°28’814
55°28906
55°29’018
55°29’101
55°29’471
55°29’618
55°29’763
55°29’936
55°30’071
55°30’217
55°30’670
55°30’952
55°30’992
55°31’247
55°31’443
55°31’711
55°32’084
55°31’933

Øst
10°32’363
10°32’474
10°32’662
10°32’884
10°32’978
10°32’926
10°32’435
10°32’291
10°32’244
10°32’266
10°32’358
10°32’522
10°33’454
10°33’733
10°33’740
10°33’443
10°33’443
10°33’733
10°34’285
10°34’648

Nord
55°31’609
55°31’393
55°31’297
55°31’033
55°30’897
55°30’563
55°30’106
55°29’993
55°29’899
55°29’772
55°29’675
55°29’561
55°28’790
55°28’560
55°28’292
55°28’259
55°28’359
55°28’574
55°28’675
55°28’646

Øst
10°33’972
10°33’737
10°33’737
10°34’047
10°34’018
10°33’688
10°32’750
10°32’621
10°32’558
10°32’541
10°32’574
10°32’684
10°33’737
10°33’535
10°33’240
10°33’141
10°32’904
10°32’731
10°32’593
10°32’513

På nedenstående Figur 1-2 ses placeringen af kortlægningsområdet i Odense Fjord.
Området har et areal på 3,3 km². En større udgave af kortet kan ses i bilag 2.
Undersøgelsesprogrammet blev gennemført i sensommeren 2015 og omfatter indsamling
af cirka 175 kilometer pinger data og sidescansonering udført i et 20 meter sejllinjegrid,
som samlet lægger til grund for:
 Vurdering af overordnede substratmæssige forhold i kortlægningsområdet
 Vurdering af overfladenære geologiske forhold
Det samlede gennemførte undersøgelsesprogram kan ses på nedenstående Figur 1-2.
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Figur 1-2: Det gennemførte undersøgelsesprogram i projektområdet.
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2
METODEVALG OG DESIGN
Datagrundlaget for nærværende geofysisk kortlægning er dels sidescan-sonarkortlægning
og sub-bottom profiling indsamlet i et tæt sejllinjegrid på 20 meter i projektområdet
orienteret langs sejlrendens forløb. Det har ikke været muligt at indsamle geofysiske data
på under 1 meters vanddybde, hvorved der ikke forefindes data i den sydligste del af
projektområdet.
Datagrundlaget omfatter desuden historiske data herunder boringsdata og verifikationer,
som indgår i den samlede vurdering af de geologiske forhold i området.
Herunder beskrives de metoder, der er benyttet i forbindelse med nærværende geofysiske
kortlægning.
2.1
GEOFYSISK KORTLÆGNING MED SIDESCAN-SONAR OG PINGER
Sidescan-sonaren er specielt anvendelig til beskrivelse af havbundens ruhed og dermed
indirekte også bundens substratsammensætning. På sidescan-sonarbillederne er det
således forskellen i ruhed på havbunden, som gør det muligt at identificere og adskille
forskellige substrattyper med disses specielle karakteristika såsom sandbund og grusbund,
eller større objekter som sten, boblerev, vrag m.m.
Resultatet af sidescan-sonarkortlægningen er en sidescan-mosaik, der ud fra de
tilbagekastede sonarekkoer viser havbundens ”ruhed”. Ud fra denne sidescan-mosaik
udarbejdes et 1. generations substrattypekort, som inddeler det undersøgte område i en
række substrattyper.
Desuden blev der sejlet med pinger (overfladenær seismik): Innomar SES-2000 Light) med
en sejllinieafstand på 20 meter. Pinger data giver en god opløsning af de overfladelære
geologiske lag, hvorved der opnås kendskab til de overfladenære sedimenters
lagtykkelser. På baggrund af pingerens høje opløselighed af de overfladenære lag er
metoden ideel til identifikation og vurdering af geologiske lag i en dybde af 0-5 meter under
havbunden; omend op til 10 meter afhængigt af beskaffenheden af sedimentet.
Den samlede geologiske model for området er således en sammenstilling af ovenstående
tilvejebragte geofysiske data samt historiske geofysiske og biologiske data fra databaser
og tidligere kortlægningsopgaver.
Alle relevante kort udarbejdes i MapInfo og indsamlede geofysiske data indberettes til
GEUS. Nærværende afrapportering indberettes til Naturstyrelsen.
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3

RESULTATER

3.1
INDLEDNING
Projektområdet blev undersøgt ved en kombination af sidescan-sonarkortlægning og subbottom profiling. De geofysiske undersøgelser blev foretaget i perioden fra d. 27 august til
d. 9. september 2015. Afrapportering blev gennemført i september 2015.
3.2
DYBDEFORHOLD
Nedenstående dybdemodel (Figur 3-1) bygger på indsamlede ekkolods data indsamlet i
forbindelse med den geofysiske kortlægning. I bilag 3 findes en større udgave af
dybdemodellen.
I projektområdet varierer vanddybden mellem ca. 1 meter til 18 meter. De laveste
vanddybder forekommer i den sydligste del af projektområdet i det lavvandede område
mellem havneterminalen og Boles Bro, mens de største vanddybder findes centralt i
sejlrenden hovedsageligt i området omkring Gabet. I den sydlige del af projektområdet
uden for sejlrenden, falder vanddybden relativt jævnt med stigende afstand fra sejlrenden i
sydøstlig retning mod Boels Bro. Vanddybden falder fra ca. 4-7 meter ved sydflanken af
sejlrenden til 1-2 meter mod syd og øst. Området omkring Boels Øre er særlig lavvandet.
Vanddybden langs sejlrenden i Odense Fjord stiger generelt relativt kraftigt ind mod
sejlrenden fra ca. 3-6 meter på flankerne til 11-12 meter centralt i sejlrenden. I området
omkring Gabet er sejlrenden beliggende i den vestlige del af undersøgelseskorridoren,
hvor der forekommer vanddybder på 12-18 meter. I den østlige del af korridoren ligger
vanddybden typisk på 4-8 meter.
I området nord for Gabet ligger vanddybden overordnet på 9-14 meter. En markant banke
er her beliggende i den vestlige del med dybder på 7-9 meter.
De bathymetriske data er vandstandskorrigeret og grundet en mindre vinkel på
dybdetransduceren må forventes en usikkerhed på op til 30 cm.
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Figur 3-1: Samlet dybdekort for projektområdet i Odense Fjord.
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3.3
SUBSTRATFORHOLD
Havbunden i projektområdet kan, på baggrund af sidescan-mosaikken inddeles i fire
forskellige substrattyper; 1-4, samt yderligere et karakteristisk element for området –
muslingebanke. Substrattype 1 er desuden opdelt i tre underkategorier; substrattype 1a, 1b
og 1c.
I nedenstående redegøres for de enkelte substrater og bundforhold identificeret i
auktionsområderne.
 Type 1 - Sand: Områder bestående af siltet sand til fast sandbund med varierende
bundformer (ofte dynamisk). Underopdeles i 1A (siltede bløde bunde), 1B (faste
sandbunde) og 1C (lerede sandbunde).
 Type 2 - Sand, grus, småsten og enkelte større sten: områder domineret af sand
men med varierende mængder af grus og småsten samt enkelte spredte store sten (<110 %). Denne substrattype består af en blanding af sand og grus med en kornstørrelse
på ca. 2 – 20 mm og småsten med en størrelse på ca. 2 – 10 cm. Substrattypen
indeholder også enkelte større sten fra ca. 10 cm og større, der dækker op til maksimalt
10 % af havbunden.
 Type 3 - Sand, grus og småsten samt stenbestrøning med større sten dækkende
10-25 %: Områder bestående af blandede substratformer med sand, grus og småsten
som dominerende element. Her findes også en variabel mængde spredte større sten
(stenbestrøning) med en samlet dækningsgrad på op til 25 % af den samlede bund.
 Type 4 – Stenede områder hvor større sten dækker fra 25 % og opefter, herunder
egentlige stenrev. Øvrige substrater kan være sand, grus og småsten
Inddeling i substrattyper og andre bundforhold i projektområdet kan ses på Figur 3-2 og
som større kort i bilag 4.
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Figur 3-2: Samlet substrattypekort for projektområdet med angivelse af substrattyper og andre bundforhold.

Den mest dominerende substrattype i projektområdet er substrattype 1a. Havbunden er
således hovedsageligt præget af en siltet og gytjet bund. Overordnet set er substrattype 1a
(Figur 3-3) fremherskende syd for st 21 km samt i de dybeste af Boels Bro området, mens
substrattype 1b (Figur 3-4) dominerer sejlrenden omkring Gabet nord for st. 21 km. I
sejlrenden syd for st. 19.5 km forekommer der lokalt elongerede områder orienteret
parallelt med sejlrendens forløb områder med lerblokke og andre sedimentsamlinger samt
nedfald fra de stejle skrænter, som er tolket til at være substrattype 1c (Figur 3-5). I
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området omkring Gabet nord for st. 21 km primært langs flankerne af sejlrenden
forekommer udbredte stenede områder; substrattype 2 og substrattype 3 (Figur 3-6 + Figur
3-7). Stedvis er der desuden observeret mindre stenrevsområder (substrattype 4) (Figur
3-8) med en stendækning over 25%.
Det lavvandede område mellem Boels Bro og havneterminalen domineres overvejende af
substrattype 1a. Området er præget af blød siltet bund med få sten og der forekommer
vegetation på havbunden. Tættest på kysten fremtræder havbunden mere stenet og er
tolket som substrattype 2 bund. Den nordlige del af Boels Øre er præget af en markant
muslingebanke (Figur 3-9).
Herunder er der vist et sidescan-eksempel for hver substrattype.

3.3.1

SUBSTRATTYPE 1A: DYND OG SILT

Figur 3-3: Sidescan-billede fra den nordlige del af sejlrenden i området nord for Gabet af en substrattype 1a bund
domineret af homogent dyndet og siltet sand.
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3.3.2

SUBSTRATTYPE 1B: SAND SAMT <1 % GRUS OG SMÅSTEN

Figur 3-4: Sidescan-billede fra området omkring Gabet af en sandet bund; substrattype 1 med enkelte spredte
småsten.

3.3.3

SUBSTRATTYPE 1C: LEREDE SANDBUNDE

Figur 3-5: Sidescan-billede fra den nordlige del af sejlrenden nord for Gabet langs flanken af sejlrenden.
Eksemplet viser store blokke af sten/ler oven på en substrattype 1 bund.
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3.3.4

SUBSTRATTYPE 2: SAND, GRUS OG SMÅSTEN SAMT ENKELTE SPREDTE
STØRRE STEN MED OP TIL MAKSIMALT 10 % DÆKNING

Figur 3-6: Sidescan-billede fra området ved Gabet af en substrattype 2 med spredte sten oven på en substrattype
1b.

3.3.5

SUBSTRATTYPE 3: SAND, GRUS OG SMÅSTEN SAMT SPREDTE STØRRE
STEN, 10-25 % DÆKNING

Figur 3-7: Sidescan-billede fra den nordlige del af sejlrenden i området omkring Gabet. Eksemplet viser en
bestrøningsbund med stedvis store sten. Bunden er tolket som en substrattype 3 bund med lokal stendækning
over 25%.
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3.3.6

STENEDE OMRÅDER, HVOR STØRRE STEN DÆKKER MERE END 25%,
DESUDEN SAND, GRUS OG SMÅSTEN.

Figur 3-8: Sidescan-billede fra den nordlige del af sejlrenden af en heterogen bund. Det stenede område vil
betegnes som en bestrøningsbund bestående af sand, småsten og grus samt større sten med en dækningsgrad
på 10-25 %. Der forekommer et mindre stenrevsområde med en stendækningsgrad over 25%. Stenområdet ligger
på en stejl skrænt, hvor overfladesedimentet overgår til en dyndet bundtype.

3.3.7

MUSLINGEBANKE

Figur 3-9: Sidescan-billede af muslingebanke beliggende i den nordlige del af Boels Øre i den sydlige del af
projektområdet.
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3.3.8

VRAG

Figur 3-10: Sidescan-billede af et ca. 5 meter langt vrag fra den sydlige del af projektområdet beliggende tæt på
Boels Bro Havn.

3.4
SEISMISK ANALYSE
Baseret på tolkningen af pinger data er der foretaget en vurdering af de overfladenære
geologiske forhold, som skal danne fundamentet for den geologiske model for Odense
Fjord. I nedenstående er der præsenteret en række seismiske profiler (Figur 3-11 til Figur
3-16), som præsenterer et bredt udsnit af de geologiske og morfologiske forhold henover
projektområdet.

Figur 3-11: Seismisk eksempel på højtliggende stenet område på østflanken af sejlrenden beliggende i området
omkring Gabet.

Figur 3-12: Seismisk profil, der viser kanal, der gennemskærer morænefladen. Oven på morænen ses tynde
aflejringer af sand og dynd. Eksemlet er fra det nordvestlige hjørne af projektområdet.
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Figur 3-13: Seismisk profil fra den østlige flanke af sejlrenden syd for Gabet, hvor der ses en markant banke
struktur, der rejser sig over morænefladen.

Figur 3-14: Seismisk profil beliggende i Gabet. På profilet ses en dybliggende moræneflade, som er svær at
identificerer, der overlejres af overfladesedimenter. I den nordlige ende af profilet ses den vestlige flanke af
sejlrenden.

Figur 3-15: Seismisk profil beliggende øst for sejlrenden i den sydlige del af projektområdet. På profilet ses
overgangen mellem det højtliggende moræneplateau mod øst, hvor morænen kun overlejeres af tynde
residualsedimenter, og det tykkere dække af overfladesedimenter mod vest.

Figur 3-16: Seismisk profil beliggende i den nordlige del af sejlrende nord for Gabet. På profilet ses det, at der
forekommer tykke aflejringer af sand eller dynd. Morænen ligger dybt og er ikke identificerbar.
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Figur 3-17: Seismisk profil beliggende i den sydvestlige del af projektområdet nær havneterminalen. I den
centrale og sydlige del af profilet ses sejlrenden, mens den nordlige flanke af sejlrende ses mod nord. På flanken
ses sten på havbunden. På havbunden i sejlrenden ses aflejringer af sandede sedimenter.

Den seismiske tolkning viser, at koten for morænefladen varierer mellem -2 til over -20
meter. Morænefladen ligger dybest langs sejlrenden, hvor koten typisk ligger mellem -10 til
-15 meter. Mange steder langs sejlrenden ligger morænefladen så dybt, at koten ikke
kendes. Generelt er morænefladen lavereliggende langs flankerne af sejlrenden, hvor
koten typisk er mindre end -10 meter.
I den sydlige del af projektområdet syd for sejlrenden tæt ved Boels Bro er morænefladen
ligeledes lavereliggende og ligger udbredt 1-5 meter under havoverfladen.
3.5
EKSISTERENDE PRØVEDATA
En række tilgængelige gamle boringer fra Odense Fjord foretaget tilbage i 1980’erne er
med til at belyse de geologiske forhold i Odense Fjord. Til at understøtte den geofysiske
tolkning er desuden anvendt eksisterende verifikationer, som er indsamlet i 2010.
Placeringen af det eksisterende datagrundlag kan ses på Figur 3-18.
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Figur 3-18. Kort over eksisterende arkiv data, som er blevet anvendt under nærværende geofysiske
undersøgelse.

Verifikationerne bekræfter, at bundtypen inden for den sydlige del af projektområdet
spænder over blød siltet bund (substrattype 1a), over sandet bund (substrattype 1b), til en
gruset og stenet sandbund (substrattype 2) Verifikationer belyser ligeledes
tilstedeværelsen af en muslingebanke nord for Boels Øre.
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Boringerne B18-B28 er beliggende tæt ved eller inden for projektområdet og vil i det
efterfølgende sammenstilles med de indsamlede seismiske data. Boringerne B18, B22,
B27 og B28 penetrerer ned til morænen. Det er vigtigt at påpege, at boringernes position
kan være usikker og at de nævnte sedimenttykkelser formodentlig er ændret efter 30 år.
Det antages dog, at koterne er uforandret. De efterfølgende dybder vil således angives
som koter dvs. dybden i meter under havoverfladen.
Boringerne viser, at koten ned til morænen varierer mellem -7 og -11 meter. Som nævnt,
peneterer en del af boringerne ikke morænen, og morænekoten er derfor dybere end -12
meter mange steder. Sedimentet, der overlejrer morænen, består primært af gytje og tørv,
men også sandede lag er udbredte. I en enkelt boring (B20) optræder tykke mægtigheder
af fyldmateriale.
4
DISKUSSION AF GEOFYSISKE UNDERSØGELSER
Nærværende afsnit vil tage udgangspunkt i sammenstillingen af ovenstående resultater
herunder sidescan data, pinger data og eksisterende data, som tilsammen vil danne
grundlaget for den geologiske model for Odense Fjord.
Projektområdet i Odense Fjord er blevet sidescan-sonarkortlagt og seismisk kortlagt med
en linjeafstand på 20 meter. Dette giver en overordnet vurdering af de substratmæssige og
geologiske forhold i området.
Projektområdet er på baggrund af sidescan-kortlægningen blevet inddelt i 4 substrattyper
samt yderligere et karakteristisk bundelement; muslingebanke (Figur 3-2)
Derudover er der på havbunden identificeret en del menneskeskabte mindre objekter og et
enkelt vrag (Figur 3-10).
Overordnet set er projektområdet substratmæssigt meget heterogent, hvilket er et resultat
af de geologiske og geomorfologiske forhold i området, samt menneskelig aktivitet i
havnen og langs sejlrenden, herunder uddybning og skibstrafik. Generelt er de
substratmæssige forhold stærkt relateret til dybden til morænefladen. Således dominerer
de stenede områder (substrattype 2-4) langs sejlrendens flanker primært i den nordlige del
af projektområdet samt i det lavvandede område i den sydlige del. For disse områder
gælder det, at morænefladen er beliggende på eller tæt under havbunden. Omvendt
dominerer de sandede og dyndede bundforhold (substrattype 1a/1b) i sejlrenden, hvor
morænefladen overlejres af stedvist store mægtigheder af sedimenter. Det vurderes, at de
mere sandede forhold i den nordlige del af sejlrenden er relateret til de stærkt dynamiske
forhold, som præger Gabet. Således eroderes siderne af sejlrenden med blotlægning af
lerblokke og sten til følge (Figur 3-5). De mere rolige strømforhold længere mod syd gør
aflejringen af gytje mulig selv i sejlrenden. Omkring sejlrenden på lavere vand er
strømhastigheden lav og gytje ser ud til at dominerer som overfladesediment.
Sammenstillingen af de seismiske data og boringsdata viser, at der i projektområdet findes
tykke aflejringer af gytje. I store dele af projektområdet forekommer der således gytje
dybere end kote -12 meter og ofte overstiger penetrationsdybden for boringerne ikke koten
for basis af gytjen (Figur 4-1). Enkelte boringer penetrerer ned til morænen (Figur 4-2).
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Sammenstillingen viser, at morænefladen mange steder ligger for dybt til at kunne opløses
på de seismiske data. Der må derfor antages en vis usikkerhed i dybden til morænen
henover projektområdet. Der er desuden også være udfordringer i tolkningen af dybden til
morænen på det meget lave vand (<2 meter), da multipler vil forstyrre det reelle seismiske
billede. De stejle skrænter langs sejlrenden skaber yderligere udfordringer i forbindelse
med tolkningen af de geofysiske data. Dybden til morænen er derfor særlig usikker under
skrænterne langs sejlrenden.

Figur 4-1: Seismisk profil beliggende i den midterste del af sejlrenden mellem Gabet og havneterminalen. På
profilet ses det, at der forekommer tykke aflejringer af dynd/gytje. Morænen ligger dybt og er ikke identificerbar på
seismikken. Boring B26 er vist på profilet.

Figur 4-2. Seismisk profil beliggende i den sydlige del af projektområdet i sejlrenden. På profilet ses tykke
aflejringer af formodentlig finkornede sedimenter oven på en dybliggende moræneflade, som ikke kan genkendes
på seismikken. Boring B22 er angivet på profilet.

Figur 4-3. Seismisk profil beliggende i den nordlige del af projektområdet langs østsiden af sejlrenden. På profilet
ses en højtliggende moræneflade med tydelige stenforekomster på havbunden. Der ses et lag af sand og grus
oven på morænen, hvilket også belyses af B28.

Tolkningen af indsamlede Pinger og Sidescan sonar data og sammenstillingen med marine
boringer bekræfter, at morænerelieffet er stærkt kuperet, hvilket afspejles i heterogen
havbundsmorfologi præget af sandede og stedvis stenede bundforhold omkring Gabet og i
nærheden af Boels Bro samt gytjepræget sediment primært langs sejlrenden og i de
dybeste dele af opfyldningsområdet. Derudover er de lavereliggende morænebanker ofte
dækket af et tyndt lag af residualsedimenter ofte <0,5 meter, hvilket er relateret til grove
erosionsmaterialer oven på moræneoverfladen.
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På baggrund af de seismiske data og boringsdata vurderes morænekoten at være -2 til -19
m. Koten vurderes at være størst i sejlrenden, mens koten er lavere på flankerne. I
sejlrenden er morænen overlejret af store mægtigheder af gytje typisk med tykkelse over 5
meter, mens mægtigheden typisk vurderes til under 5 meter langs flankerne.
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Bilag 1 - Oversigt
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Bilag 2 - Undersøgelsesprogram
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Bilag 3 – Dybdemodel
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Bilag 4 – Substrattypekort
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