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Figur 1: Oversigtskort:

Figur 2: TEM middelmodstand kote -20 til -15 m:

Figur 3: Signaturforklaring:
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Boringer fra Jupiter-databasen
Lokalisering af profil, figur 4

Figur 4: Udvalgt profilsnit (se placering på figur 1)
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Boring DGU nr. 164.125: Pil angiver et lag, som af DGU er tolket som værende interglacialt (pollenanalyse).
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Geologisk beskrivelse:
På baggrund af TEM-undersøgelser /1/ er der kortlagt tre begravede dale i området NV for Svendborg (figur 1, 2 og 4). Dalene ses i
middelmodstandskort fra omkring kote +10 m og ned til ca. kote -60 m.
Den mest markante dal ses med et bugtet forløb mellem Hvidkilde og Ollerup. Dalen følger delvist en tydelig tunneldal i landskabet
og er således primært delvist begravet. Tunneldalen har et relief på omkring 20 m, mens den underliggende dal er ca. 60 m dyb.
Dalens bundkote varierer i længderetningen, med de dybeste dele ved Nielstrup og nord for Ollerup. Dalbredden er omkring 700 m.
Boringer i området /4/ viser, at dalen er nedskåret i ler af kvartær alder – antagelig smeltevandsler og/eller interglacialt ler. Fyldet
består af vekslende lag af moræneler og smeltevandssand og -grus. I boring DGU nr. 164.125 er et lag af ”sort glimmerler” af DGU
tolket som værende interglacialt (pollenanalyser). Det er sandsynligt, at dalen er eroderet lidt ned i den underliggende palæogene
ler. Nord for Ollerup deler dalen sig, og det er kun den NV-lige gren, der ses i TEM-data. Den SV-lige gren kan erkendes i boringerne. Dalens fortsættelse mod NV, SV og S er usikker, da TEM-kortlægningen ikke dækker disse områder og da boreoplysningerne
kun er spredte.
De to øvrige dale befinder sig ved hhv. Sørup og Troldekrog og antager N-S-lige og NV-SØ-lige orienteringer. Disse dale er helt
begravede. Også disse er skåret ned i den gode leder – som her sandsynligvis består af kvartært ler, men om dette foreligger dog
kun sparsomme boreoplysninger. Der er ingen boringer, der når ned i dalfyldet under kote 0 m. En slæbegeoelektrisk kortlægning /1/
viser også langstrakte højmodstandslegemer med omtrent den samme orientering som dalene, men noget forskudt fra placeringen
af dalene. Det kan derfor ikke afgøres, om disse strukturer også udgør dale i de øverste 30 meter af lagserien, eller om der er tale
om erosionsrester.
TEM-kortlægningen /1/ dækker også Stenstrup-området længere mod nord. Her er der antydning af flere begravede dalstrukturer,
men en begrænset datadækning i dette område betyder, at dalenes præcise forløb ikke kan kortlægges.
I Svendborg by er der i forbindelse med opstilling af en 3D geologisk model for byområdet kortlagt to begravede dale gennem
Svendborg /2, 3/. Disse dale er kortlagt på baggrund af boringer og med støtte i terrænudformningen. Dalene har en overordnet SØNV orientering og tolkes i /2/ at have sammenhæng med tunneldalen mod NV, ved Sørup (se figur 5).

Figur 5: Erosionsdale (tunneldale) indtegnet med grøn
stiplet linje. Vandværker er markeret med blå firkanter.
Baggrundskortet viser topografi og topografiske delområder
anvendt i undersøgelserne (fra /2/).
I forbindelse med kortlægningen af dalene er lagseriens opbygning tolket ud fra litologi og fingrusanalyser, og resultatet kan ses på
figur 6. Der henvises til rapporterne /2, 3/ for en nærmere beskrivelse. Da dalene er udpeget på baggrund af boringer og terræn,
lever de ikke op til de kriterier, som er gældende for nærværende dalprojekt, og dalene er derfor ikke indtegnet.
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Figur 6: Principskitse af stratigrafien i Svendborg, samt lag og lagflader anvendt i den rumlige geologiske model (fra /3/).

Tolkningsusikkerhed:
Dalen mellem Hvidkilde og Ollerup er kategoriseret som veldokumenteret, da både TEM-data og boredata angiver dalens tilstedeværelse. De to øvrige dale er svagt dokumenterede, da datatætheden er relativt lille, og da dalene ikke bekræftes af boringer.
Dalenes afgrænsninger er ligeledes noget diffuse. Dalene i Svendborg by er som nævnt ovenfor ikke inkluderet i kortlægningen.
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