Geoteknisk utredning

DETALJPLAN FÖR EKÅSENS
KOLONIOMRÅDE

2016-01-29, REV 2016-02-08

Sammanfattning
Föreliggande PM behandlar förutsättningar avseende geoteknik, bergteknik och grundvatten för
rubricerat objekt. Sammanställning av utförda undersökningar redovisas i en separat rapport
Markteknisk undersökningsrapport, MUR daterad 2016-01-29.
Denna PM nyttjas vid upprättande av detaljplan för Ekåsens koloniområde i Mölndals stad.
Resultaten från denna utredning är att erforderlig säkerhet mot totalstabilitet för jord föreligger
inom området, dock skall inga ytterligare belastningar påföras närmare än 2 meter från
vattendraget. Markbelastning på upp till 40 kPa kan tillåtas utan att skadliga sättningar
uppkommer. Den bergtekniska besiktningen visar att ingen stabilitetsrisk föreligger för befintliga
förhållanden.
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1

Inledning

1.1 Allmänt
Tyréns AB har på uppdrag av Mölndal stad, Magnus Björned, utfört denna geotekniska
utredning som även innefattar en bergteknisk bedömning. Denna PM behandlar området
Ekåsens koloniområde i Kållered, Mölndal. I Figur 1 nedan redovisas aktuellt område. Inom
aktuellt område skall en detaljplan upprättats och en geoteknisk utredning erfordras.
Planområdet ligger cirka 500 meter (fågelvägen) söder om Kållereds köpstad och cirka 6,5
kilometer (fågelvägen) söder om Mölndals innerstad. Koloniområdet angränsar i tre väderstreck
till områden utpekade som riksintresse för friluftsliv, Natura 2000-område samt område med
höga naturvärden. Ungefär 600 meter öster om aktuellt område ligger E6:an och
Västkustbanan. Mellan koloniområdet och E6:an ligger en stor ås med höjdskillnader på
uppemot 30 meter. Inom planområdet finns idag 66 stugor. Detaljplanens syfte är inte att skapa
nya byggrätter utan planlägga redan befintlig bebyggelse.

Figur 1. Ungefärligt område för geoteknisk utredning markerat med streckad svart linje. Källa:
www.google.com/maps.

1.2 Syfte
Syftet med denna rapport är att utgöra underlag inför blivande detaljplan. Rapporten behöver
därför redovisa följande:
·

Geotekniska förutsättningar (stabilitet, sättningar m.m).

·

En bedömning av risk för blocknedfall.
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·

Rekommendationer och förslag på relevanta planbestämmelser avseende
grundläggning och maximal markbelastning.

·

Bedömning av radon utifrån radonkarta.

1.3 Metod
För att uppfylla syftet har geotekniska undersökningar utförts i 9 punkter för att bestämma
jordens beskaffenheter, för en mer detaljerad redovisning se tillhörande Markteknisk
undersökningsrapport (MUR), daterad 2016-01-29. Undersökningsmetoderna trycksondering,
CPT-sondering, skruvprovtagning och kolvprovtagning har utförts inom aktuellt område.
Upptagna prover har analyserats på Ramböll’s laboratorie i Göteborg.
Förutom geotekniska undersökningar har en okulär översiktlig bergteknisk besiktning utförts.
Under ett fältbesök i området har topografi och berg i dagen i form av hällar och block noterats
och fotograferats. Fokus har varit att identifiera potentiellt instabila partier och bergmassans
dominerande spricksystem. Strukturer i berget har mätts in med hjälp av kompass och
orienteringar anges enligt högerhandsregeln. I samband med karteringen har de aktuella
områdena fotodokumenterats. Foton redovisas i Bilaga 2.
Radonrisk från berggrund har kontrollerats baserat på Sveriges Geologiska Undersöknings,
SGU’s, strålningskartor och Mölndals stads radonriskkarta. Då befintligt kartunderlag visar på
låg- medelriskmark har inga platsspecifika mätningar bedömts nödvändiga.

2

Underlag

Nedanstående underlag har nyttjats som underlag till denna rapport.
Tidigare utredningar:
·

Geoteknisk undersökning, Heljered etapp 1 detaljplan, PM beträffande geotekniska
förhållanden. Upprättad av GF konsult, daterad 2001-06-14, rev 2001-10-24.

·

Geoteknisk utredning, Heljered etapp 2, Utvärdering, beräkning och bedömning,
Upprättad av Bohusgeo, daterad 2010-10-25.

Övrigt erhållet material från beställare:
·

Översiktlig plankarta i PDF, se bilaga 1.

·

Ortofoto över planområde i PDF.

·

Översiktlig plankarta med höjdkurvor i PDF.

·

Befintliga områdesbestämmelser.

·

Primärkarta i dwg.

·

Radonriskkarta, Mölndals stad, PDF.

·

SGU strålningskarta, www.sgu.se.

3

Styrande dokument

Styrande dokument som har nyttjas i denna rapport är:
·

Eurokod 7, 1997

·

Anläggnings AMA 13.
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4

·

TK Geo 13.

·

SGI Information 1, Jords egenskaper, Statens geotekniska institut (2007).

Förutsättningar

4.1 Markförhållanden
Marknivåerna inom aktuellt område varierar mellan cirka +24 och +35 enligt erhållen
primärkarta. Marknivåerna sluttar generellt från öster, väster och söder ned mot norra delen av
planområdet. I mitten av planområdet finns ett litet vattendrag som leder vatten i nordlig riktning.
Idag utgörs marken till största del av kolonilotter med stugbebyggelse, parkeringsplatser, vägar
och naturmark.

4.2 Geotekniska förhållanden
Jordlagerförhållandena, som beskriv nedan, baseras på utförda geotekniska fältundersökningar.
Undersökningarna redovisas i detalj i tillhörande MUR, daterad 2016-01-29.
Marken består från markytan till största del av ett tunt lager mulljord, dock förekommer asfalt
och grus vid parkeringsplatser och vägar. Mulljorden vilar på en skiktad lera ovan friktionsjord
på berg. Jordmäktigheten från markytan ned till fast botten varierar inom området mellan 1 och
10 meter.
Mulljordens och fyllningens tjocklek varierar mellan 0,2 och 0,8 meter och består av sand, slit,
lera, mulljord. Den underliggande skiktade leras tjocklek varierar mellan 1 och 6 meter. Leran
bedöms som en slitig lera med skikt av skal, silt, sand och grus.

4.3 Hydrogeologiska förhållanden
Grundvattenytan har kontrollerats genom att observera denna i öppna undersökningspunkter. I
punkterna närmast vattendrag har en grundvattenyta konstaterats cirka 0,5 meter under
markytan (TY3 och TY5). I punkt TY7 har grundvattenyta påträffats cirka 2 meter under
markytan. I övriga punkter har ej någon grundvattenyta kunnat observeras.

4.4 Bergtekniska förhållanden
Området ligger i den sydöstra ändan av en dalgång i vilken topografin långsamt höjer sig på tre
sidor om dalen, främst mot sydöst. De centrala och östra delarna av området saknar berg i
dagen. I områdets västra ytterkant höjer sig markytan mjukt mot sydväst och består av
naturmark med flacka slänter av mossbeklätt naturligt rösberg, dvs. block och sten som under
lång tid fallit ut och lagt sig tillrätta. Bakom dessa skymtar låga hällar och slänter av berg i
dagen men rösena och berg i dagen ligger till stor del eller helt och hållet utanför
detaljplanområdet. Även i områdets södra delar höjer sig markytan successivt mot sydöst. Berg
i dagen i form av hällar, låga slänter och block finns i den sydvästliga spetsen av området.
Mellan de sydligaste husen och ängen finns spridda block delvis nedsänkta i marken.

4.5 Säkerhetsklass och geoteknisk kategori
Säkerhetsklass, som beskriver risk för personskador, väljs mellan SK1 och SK3, där SK1 är
liten risk för personskador och SK3 är stor risk för personskador. För denna utredning har SK2
valts.
Geoteknisk kategori, som beskriver komplexiteten i de geotekniska förhållandena och
geokonstruktionen, väljs mellan GK1 och GK3, där GK1 är minst komplex och GK3 är mest
komplex. För denna utredning har GK2 valts. GK2 omfattar konventionella typer av
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byggnadsverk och grundläggning utan exceptionell risk för omgivningspåverkan eller speciella
jord- eller belastningsförutsättningar.

5

Geotekniska egenskaper och parametrar

5.1 Hydrogeologiska förhållanden
Inom området bedöms hydrostatiskt vattentryck råda med en grundvattenytan på mellan 0,5
och 2,0 meter under markytan. Närmast vattendraget är grundvattenytan cirka 0,5 under
markytan medan grundvattenytan längre bort är cirka 2,0 meter.

5.2 Hållfasthetsegenskaper
Utvärderade hållfasthetsegenskaper, valt värde, redovisas i nedanstående tabell.
Hållfasthetsegenskaperna är utvärderade från sonder/provtagning i fält och laboratorium.
Tabell 1 Sammanställning av hållfasthetsegenskaper (z utgår från överkant jordlager)
Jordlager
Djup (m)
cuk (kPa)
ϕ´k (o )
Fyllning
0–1
35
Lera 1
1–4
10
Lera 2
4–7
10 + 6,7z
Friktionsjord
35

5.3 Deformationsegenskaper
Deformationsegenskaper har ej utvärderas.

5.4 Övriga egenskaper
Övriga utvärderade egenskaper så som densitet, vattenkvot och konflytgräns redovisas i
nedanstående tabell 2. Egenskaperna är utvärderade från provtagning i fält och laboratorium.
Tabell 2 Sammanställning av hållfasthetsegenskaper (z utgår från överkant jordlager)
Jordlager
Djup (m)
r (t/m3)
WN
(%)
WL
Fyllning
0–1
1,80
Lera 1
1–4
1,78
40
Lera 2
4–7
1,78
40
Bottenfriktionsjord
1,80
-

6

(%)
60
60
-

Planerad anläggning

Inom aktuellt område planeras ingen ny bebyggelse.

7

Beräkningar

7.1 Stabilitetsberäkningar
Kontroll av stabilitet har utförts i två sektioner, se bilaga 3. Stabiliteten har kontrollerats med
stabilitetsprogrammet GeoStudio 2012 version 8.0.10.6504.
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7.1.1

Beräkningsförutsättningar

·

Säkerhetsklass 2 (SK2) har valts.

·

Korrektionsfaktorn, ƞ1-8, har valts till 1,0 för samtliga material.

·

Grundvattennivån har ansatts till mellan 0,5 till 2,0 meter under befintlig markyta.

7.1.2

Laster

Dimensionerande last för hus:
= 0,91 × 1,4 ×

7.1.3

= 0,91 ∗ 1,4 ∗ 5 = 6,4

Dimensionerande värden

/

I tabell 3 nedan redovisas jordlagerföljd och dimensionerande värden för respektive
jordmaterial.
Tabell 3 Jordlagerföljd och dimensionerande värden som använts vid stabilitetsberäkningar (z
utgår från överkant jordlager)
Jordlager
Djup
cud
c’d
ϕ´d
Tunghet, g
(kPa)
(kPa)
(o )
(kN/m3)
Fyllning
0-1
18
28,3
Lera 1
1–4
17,8
6,7
0,77
23,9
Lera 2
4–7
17,8
6,7+4,5z
0,77+0,52z
23,9
Bottenfriktion
20
28,3

7.1.4

Beräkningsresultat

I utförda stabilitetsberäkningar har odränerad och kombinerad analys kontrollerats. Beräkningar
har utförts i två sektioner. Beräkningsresultaten från stabilitetsberäkningarna presenteras i
nedanstående tabell 4 och i bilaga 4. För att uppfylla erforderlig säkerhet skall säkerhetsfaktor
vara 1,0 eller större.
Tabell 4 Beräkningsresultat från totalstabilitetsberäkningar
Sektion
Säkerhetsfaktor,
Säkerhetsfaktor,
odränerad analys
kombinerad analys
[-]
[-]
Sektion A
1,24 / 2,55*
1,24 / 1,15*
Sektion B
1,10
1,02

Nyttjandegrad
[%]
81 %
91% till 98 %

*Lokal glidyta

7.2 Sättningsberäkningar
Inga sättningsberäkningar har utförts. Detta för att laboratorieanalyser ej var möjliga att utföra
på den mycket skiktade leran.
Enligt utförda CPT-sonderingar varierar dock överkonsolideringsgrad mellan cirka 8, i övre
delen av jordprofilen, och 2, i nedre delen av jordprofilen. En pålastning på mellan 20 och 40
kPa bedöms därför kunna utföras utan att skadliga sättningar uppkommer. Sättningar som
uppkommer på grund av en pålastning bedöms ske snabb tack vare den skiktade jordprofilen.

Uppdrag: 266381 Detaljplan Ekåsen
Beställare: Mölndal stad

2016-01-29

O:\GBG\266381\G\_Text\PM\PM_Geoteknik.docx
Version: 2014-03-24

9(12)

8

Bergtekniska resultat

8.1 Berggrund och stabilitet
Berggrunden utgörs av en medelkorning ögongnejs där ögonen består av grova fältspater.
Gnejsigheten varierar men har en generell orientering av 140/60-90°.
Berg i dagen uppträder som mindre hällar och låga slänter. Inga höga bergväggar förekommer.
Tre dominerande sprickgrupper förekommer i bergmassan varav den första följer gnejsigheten.
·

140/60-90

·

55/90

·

90/90

De tre sprickgrupperna visualiseras som polpunker och storcirklar i stereogram i figur 2 nedan.
Till hjälp har programmet DIPS från Rocscience använts. För sprickgrupp ett som i verkligheten
varierar mellan 60-90 grader i stupning har för visualiseringens skull gjorts en kompromiss och
visas i stereogrammet med 75 graders stupning.
Det är vanligt att det i berggrunden finns en flack eller horisontell sprickgrupp, men då aktuellt
område saknar större branta bergssidor att studera, har inga sådana observerats. Det är dock
troligt att flacka/horisontella sprickor förekommer.

Figur 2. Bilden visar ett stereogram i vilket orienteringen av de tre dominerande sprickgrupperna
framgår. Sprickorna visas både som polpunkter och storcirklar, projicerade i den nedre
hemisfären.

8.2 Radonrisk
Delar av Mölndals kommun klassas som högriskområden på grund av den radioaktiva så
kallade RA-granit som löper i ett stråk genom delar av Göteborg och dess närområden. Ekåsen
befinner sig enligt SGU’s strålningskarta utanför detta stråk och enligt Mölndals stads
radonriskkarta inom ett låg- till normal-riskområde.
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9

Rekommendationer

9.1 Grundläggning
Med anledning av att jorddjupen är ringa och jorden anses relativt fast bedöms grundläggning
kunna utföras med platta på mark, dock får ej större markbelastning än 40 kPa påföras.
Uppkomna sättningar till följd av påförd markbelastning bedöms till små och kommer att ske
snabbt tack vare den skiktade jordprofilen.

9.2 Schaktarbeten
Eventuell schakt skall utföras enligt Anläggnings AMA 13, även handbok ”Schakta säkert –
Säkerhet vid schaktning i jord” från Arbetsmiljöverket och SGI, version 2015 skall beaktas.
Schaktens släntlutning är till stor del beroende av jordens egenskaper, schaktdjup, väderlek,
hur lång tid schakten ska stå öppen samt grundvattennivåer och bör därför anpassas till
rådande förhållanden på plats.
Jorden består bland annat av silt vilket är en flytbenägen jord. Schaktslänter ska skyddas mot
erosion vid nederbörd för att undvika risk för flytjordsproblematik. Schakt skall utföras i torrhet
med länshållning av schaktgrop.

9.3 Anläggning av hårdgjorda ytor
Anläggning av hårdgjorda ytor skall utföras enligt Anläggnings AMA 13. Uppfyllnad inom
området bedöms kunna utföras till cirka 1 till 2 meter ovan idag befintliga marknivåer utan att
skadliga sättningar uppkommer. Dock bör ingen ytterligare uppfyllning närmast vattendraget (2
meter) utföras utan att lokalstabilitet kontrolleras.

9.4 Stabilitet
Inga totalstabilitetsproblematik föreligger inom aktuellt område. Dock ska ingen ytterligare
belastning närmast vattendraget (2 meter) utföras utan att lokalstabilitet kontrolleras.

9.5 Bergteknik
Block förekommer som tidigare beskrivets både sporadiskt och i sluttande bergrösen. De är
generellt sett lokaliserade i naturmark och utgör inte någon stabilitetsrisk i befintligt tillstånd. Om
markarbeten i framtiden planeras inom naturområdena rekommenderas varsamhet vid
hantering/schaktning av rösena.
Berg i dagen förekommer som hällar och lägre slänter, stabila i nuvarande tillstånd.
Vid eventuellt kommande bergschaktningsarbeten i området kommer instabiliteter bero av
planerade bergväggars orientering i förhållande till sprickriktningarna. Sannolikt kommer
sprickor tillhörande ovan redovisade riktningar att vara de som står för huvuddelen av skapade
instabiliteter, men även slumpmässigt orienterade sprickor bidrar. Alla skillnader i
sprickorientering i förhållande till planerad bergväggsriktning kan vara betydelsefull, varför
bergsakkunnig vid all bergschaktning bör tillkallas för stabilitetsbedömning och besiktning.

9.6 Radonrisk
Området befinner sig enligt Mölndals Stads radonriskkarta i låg- till normal-riskområde för radon
från berggrunden. Inga eller få av befintliga byggnader inom området verkar vara grundlagda på
berg. För att minimera risken för avvikande halter rekommenderas vid eventuell tillbyggnation
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ändå en radonmätning av inomhusluften och vid nybyggnation att mätning utförs i intilliggande
byggnader. På så sätt kan dimensionering av radonskydd baseras på resultaten av utförda
mätningar.
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Bilaga 1 sid 1(1)

A3-format

© Mölndals stad

Skala
Datum
Utskriven av
Förvaltning

1:10000
19-05-2015
magbjo01
Mölndals Stad

Bilaga 2 sid 1(6)

Foto 1 Nordvästra delen av området, fotot taget mot sydväst.

Foto 2 Nordvästra delen av området, fotot taget mot sydväst.

Bilaga 2 sid 2(6)

Foto 3 Nordvästra delen av området, fotot taget mot sydväst.

Foto 4 Nordvästra delen av området, fotot taget mot söder.

Bilaga 2 sid 3(6)

Foto 5 Nordvästra delen av området, fotot taget mot väst.

Foto 6 Sydcentrala delen av området. Rundhäll öster om äng. Fotot taget mot söder.

Bilaga 2 sid 4(6)

Foto 7 Sydvästra delen av området, fotot taget mot söder.

Foto 8 Sydvästra delen av området, fotot taget mot söder.

Bilaga 2 sid 5(6)

Foto 9 Sydvästra delen av området, fotot taget mot sydsydost.

Foto 10 Sydvästra delen av området, fotot taget mot öster.

Bilaga 2 sid 6(6)

Foto 11 Närbild på ögongnejs. Sydvästra delen av området, fotot taget mot sydost.

Foto 12 Närbild på ögongnejs. Sydvästra delen av området, fotot taget mot sydost.
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X 152700

X 152600
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Filnamn: SektionA_odränerad.gsz
Sökväg: O:\GBG\266381\G\_Berakningar\

12
-75

Längd

-10
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-5

0

5

18
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24
Fyllning/Torrskorpa

26
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-60

Bottenfriktion

Lera 1

2,55

28

30

14

-65

Fyllning/Torrskorpa

TY3

32

34

16

-70

Hus: 6,4 kPa

TY2

Name: Bottenfriktion
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 28,3 °
Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

TY1

Name: Lera 2
Model: S=f(depth)
Unit Weight: 17,8 kN/m³
C-Top of Layer: 6,7 kPa
C-Rate of Change: 4,5 kPa/m

Name: Lera 1
Model: S=f(depth)
Unit Weight: 17,8 kN/m³
C-Top of Layer: 6,7 kPa
C-Rate of Change: 0 kPa/m

Analysmetod: Odränerad
Metod: Morgenstern-Price
Skala: 1:300 (A4)
1,24

Name: Fyllning/Torrskorpa
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 28,3 °

DETALJPLAN EKÅSENS KOLONIOMRÅDE
STABILITETSBERÄKNING
SEKTION: A

12
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Nivå

-50

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

Filnamn: SektionA_kombinerad.gsz
Sökväg: O:\GBG\266381\G\_Berakningar\

Längd
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Lera 2 (Kombi)
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Fyllning/Torrskorpa
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Bottenfriktion

Lera 1 (kombi)

1,15

TY3

32

34

14

-65

Fyllning/Torrskorpa

Name: Lera 2 (Kombi)
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 17,8 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 0,77 kPa
C-Rate of Change: 0,52 kPa/m
Cu-Top of Layer: 6,7 kPa
Cu-Rate of Change: 4,5 kPa/m
C/Cu Ratio: 0

Name: Lera 1 (kombi)
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 17,8 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 0,77 kPa
C-Rate of Change: 0 kPa/m
Cu-Top of Layer: 6,7 kPa
Cu-Rate of Change: 0 kPa/m
C/Cu Ratio: 0

16

-70

Hus: 6,4 kPa

TY2

1,24

Name: Bottenfriktion
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 28,3 °
Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

TY1

Analysmetod: Kombinerad
Metod: Morgenstern-Price
Skala: 1:300 (A4)

DETALJPLAN EKÅSENS KOLONIOMRÅDE
STABILITETSBERÄKNING
SEKTION: A

Name: Fyllning/Torrskorpa
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 28,3 °

Bilaga 4 sid 2(4)

Nivå
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Filnamn: SektionB_odränerad.gsz
Sökväg: O:\GBG\266381\G\_Berakningar\
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Fyllning/Torrskorpa

TY5
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Lera 1

1,10

20

Bottenfriktion

Hus: 6,4 kPa

32

34

22

-55

Fyllning/Torrskorpa

TY6

Name: Bottenfriktion
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 28,3 °
Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³

Name: Lera 1
Model: S=f(depth)
Unit Weight: 17,8 kN/m³
C-Top of Layer: 6,7 kPa
C-Rate of Change: 0 kPa/m

Name: Fyllning/Torrskorpa
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 28,3 °
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24

26

28

30

32

34

TY7

Analysmetod: Odränerad
Metod: Morgenstern-Price
Skala: 1:300 (A4)

DETALJPLAN EKÅSENS KOLONIOMRÅDE
STABILITETSBERÄKNING
SEKTION: B

12
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Nivå
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-20

Filnamn: SektionB_kombinerad.gsz
Sökväg: O:\GBG\266381\G\_Berakningar\

Längd
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-30

12
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-40
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-45
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Fyllning/Torrskorpa

TY5

20

Lera 1 (kombi)

1,02

20

Bottenfriktion

Hus: 6,4 kPa

32

34

22

-55

Fyllning/Torrskorpa

TY6

Name: Lera 1 (kombi)
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 17,8 kN/m³
Phi': 23,9 °
C-Top of Layer: 0,77 kPa
C-Rate of Change: 0 kPa/m
Cu-Top of Layer: 6,7 kPa
Cu-Rate of Change: 0 kPa/m
C/Cu Ratio: 0

Name: Bottenfriktion
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 28,3 °
Unit Wt. Above Water Table: 18 kN/m³

22

24

26

28

30

32

34

TY7

Analysmetod: Kombinerad
Metod: Morgenstern-Price
Skala: 1:300 (A4)

DETALJPLAN EKÅSENS KOLONIOMRÅDE
STABILITETSBERÄKNING
SEKTION: B

Name: Fyllning/Torrskorpa
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 28,3 °
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