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Delområde Odense Lokalitetsnummer: ODE16 
Lokalitetsnavn: Storebælt - Vesterrenden 

 

Oversigtskort: 

 
Geologisk beskrivelse:  
 
På baggrund af seismiske undersøgelser og boringer i forbindelse med projekteringen af Storebælts-forbindelsen /1/ og /2/, er der 
kortlagt et NV-SØ til NNV-SSØ begravet dalstrøg under den vestlige del af Storebælt. Dalen fremstår som en ca. 4 km bred og 10 
km lang struktur i prækvartæroverfladen (i kote -30 m), og dalen synes at være afsnøret mod syd. Dalen er kategoriseret som delvist 
begravet, da der i havbunden haves en rende (Vesterrenden) med samme orientering som den begravede dal. Dalen tolkes at være 
strukturelt betinget, idet den vestlige dalside udgøres af en forkastning /1/. Dalen tolkes således som en gravsænkning, hvor Dani-
enkalken er nedforkastet ca. 30-35 meter. Dalens bund ligger i ca. kote -50 m. 
 
I dalstrøget findes nedforkastet Selandien ler, hvilket viser, at forkastningsaktiviteten er foregået i Selandien eller senere. Tegn på 
stedvis erosion i slutningen af Danien tyder også på tektonisk aktivitet på dette tidspunkt. Dannelsen af gravsænkningen tolkes at 
skyldes tektoniske bevægelser langs Ringkøbing-Fyn højderyggen /1/. Dalfyldet over Selandien-lagene er vekslende smeltevandsaf-
lejringer og moræneler samt postglaciale aflejringer i toppen. Gravsænkningen har sandsynligvis – på grund af forkastningerne - 
udgjort en svaghedszone, som kvartærtidens gletscheraktivitet har eroderet yderligere, og forkastningernes orienteringer har sand-
synligvis styret den kvartære erosion.  
 
 

Tolkningsusikkerhed:   
 
Der foreligger gode data i form af både seismik og boringer. Dalen kategoriseres derfor som veldokumenteret. 
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