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Regionshospitalet i Viborgs tilsagn om bev-
illing til udvidelse og ombygning.

26.01.2009 Region Midtjylland modtog 
foreløbigt tilsagn baseret på et tidligt pros-
pekt

26.01.2009

Regeringen afsætter godt 25 mia. kr. til investeringer i en moderne sygehusstruktur i perioden 2009-

2018. 11 projekter spredt ud i hele landet er prioriteret i første runde. Investeringerne er startskuddet 

til en moderne sygehusstruktur, hvor omdrejningspunktet er høj faglighed på specialiserede sygehuse 

og tryghed i nærområderne. 

Regeringen ønsker, at akut behandling leveres med den samme høje kvalitet døgnet rundt, året rundt. 

Det betyder, at behandlingerne skal samles på fagligt bæredygtige enheder, mens der skal 

samarbejdes om de funktioner, som er for specialiserede til at kunne udføres i alle regioner. Det

giver den bedste behandling og tryghed for patienterne. 

Foruden en specialisering og samling på færre sygehuse vil de nære behandlingsmuligheder blive 

styrket, så mindre skader kan behandles mere lokalt. Fremtidens sundhedsvæsen vil byde på nære 

tilbud, så f.eks. nedlagte sygehuse bruges som skadesklinik med sygeplejersker, der kan håndtere de 

lettere skader. Det skal medvirke til at skabe tryghed i nærområderne. 

"Med udmeldingen i dag af de første 25 mia. kr. tager vi for alvor hul på en omfattende 

omstrukturering og modernisering af det danske sygehusvæsen. Med de massive investeringer vil vi 

gøre et godt dansk sundhedsvæsen bedre", udtaler sundhedsminister Jakob Axel Nielsen. 

Det er afgørende for regeringen, at de kommende års store investeringer i nye og moderniserede 

sygehuse hviler på et fagligt grundlag. Og at investeringerne lever op til principperne for en moderne 

sygehusstruktur og samtidig understøtter en sammenhængende sygehusstruktur, der sikrer den 

faglige kvalitet i sygehusbehandlingen. Regeringen har derfor valgt at følge ekspertpanelets 

anbefalinger.

Finansminister Lars Løkke Rasmussen udtaler: 

"Jeg er glad for, at vi i dag kan give et så stort investeringsløft til sundhedsområdet, der lever op til 

de principper, regeringen aftalte med Danske Regioner tilbage i 2007. Jeg mener, at vi med de 

prioriterede projekter understøtter en moderne sygehusstruktur, der bygger på høj faglighed og 

tryghed for den enkelte, og vi dermed får mest sundhed for pengene til gavn for os alle." 

Udmøntningen af de resterende midler fra kvalitetsfonden vil ske efter en indstilling fra

ekspertpanelet i 2010 og en efterfølgende drøftelse med Danske Regioner. 

Klik her for at læse presseresuméer

Klik her for at se plancherne fra pressemødet

Top
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Startskud til en moderne sygehusstruktur

26-01-2009

http://www.fm.dk/Nyheder/Pressemeddelelser/2009/01/20090126%20Startskud%20ti...
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Historik for Regionshospitalet Viborgs tilsagn om bevilling til udvidelse og ombygning.

26.01.2009  Region Midtjylland modtog foreløbigt tilsagn baseret på et tidligt prospekt 
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21.06.2010 Regionshospitalet indsender ansøgning om endeligt tilsagn til regeringens 
Ekspertpanel
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21.06.2010 Regionshospitalet indsender ansøgning om endeligt tilsagn til 
regeringens ekspertpanel
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evidensbaseret design

ArKiTemA ArChiTeCTs

Evidence-based design is a process for the conscientious, explicit, and judi-
cious use of current best evidence from research and practice in making criti-
cal decisions, together with an informed client, about the design of each indi-
vidual and unique project.

(Hamilton & Watkins 2009. Evidence-Based Design for Multiple Building Types. New York: Wiley.)

(Center for Health Design 2008)

Evidence-based design is the process of basing decisions about the build en-
vironment on credible research to achieve the best possible outcome.



Forskning
erhversPhD-projekter med brugeren i centrum
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ErhvervsPhD-projekter med brugeren i centrum

Jeanet Lemche
Fremtidens hospitalsarkitektur
– Et fænomenologisk, innovativt
ErhvervsPhD-projekt.

Lene Lottrup
Uderum og arbejdsliv – Om sammen-
hængen mellem stress, adgang til natur 
og udformningen af det fysiske miljø
på arbejdspladsen.
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Jeanet lemche
Fremtidens hospitalsarkitektur
- Et fænomenologisk, innovativt 
ErhvervsPhD-projekt

lene lottrup
Uderum og arbejdsliv - Om sam-
menhængen mellem stress, ad-
gang til natur og udformningen af 
det fysiske miljø på arbejdspladsen
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teraPihaven nacadia
et skitseprojekt
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nyt ouh+sund
Konkurrence 2010
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DET NYE OUH + SUND/ KONKURRENCE 2010

02 - RAMMER - UDBUDDET



nyt ouh+sund
Vision for OUh
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“Det er vigtigt at de fysiske rammer understøtter og sikrer effektive arbejds-
gange og drift.”

(Vision for nyt OUH - 2012)



Scene 1 -Birdeye set fra sydvest

odense universitetshosPital
en ny bydel i Odense
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odense universitetshosPital
en ny bydel i Odense
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Natur og 
Landskab

Skiltning Adgang DagslysLuft
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Patientens 
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odense universitetshosPital
en ny bydel i Odense
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Overskue-
lighed

Personlig 
kontrol

Design og 
Indretning Brugeren



odense universitetshosPital
en ny bydel i Odense
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Rum typer og 
funktioner Lys
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odense universitetshosPital
en ny bydel i Odense
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AdgangSkiltning Overskue-
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odense universitetshosPital
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odense universitetshosPital
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Materialer LysLydLuftBrugeren



odense universitetshosPital
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dnv-gødstruP
et hospital i landskabet
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Hele hospitalet er æstetisk, flot, funktionelt og med helende arkitektur.

(Vision for DNV Gødstrup - Region Midtjylland)



dnv-gødstruP
et hospital i landskabet
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Materialer LysLuft Natur og 
landskab

Naturen er let tilgængelig. De grønne friarealer skal fremstå med visuel oplev-
elsesværdi. Dialogen mellem bygningens indre og uderummene skal være 
nærværende overalt. (Vision for DNV Gødstrup - Region Midtjylland)



dnv-gødstruP
et hospital i landskabet
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Adgang
Genkende-

lighed
Overskue-

lighed

Åbenhed og overskuelighed i områderne omkring bygningskomplekset, god be-
lysning på ankomstarealer, veje og stier, er faktorer, der er med til at skabe tryg-
ge uderum. (Vision for DNV Gødstrup - Region Midtjylland)
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dnv-gødstruP
et hospital i landskabet

Natur og 
Landskab

Skiltning

Adgang Dagslys

Luft

En god infrastruktur, hvor det er let at komme til og fra Hospitalet.
Kontakten mellem udearealerne og det eksisterende vestjyske hede- og land-
brugsland. (Vision for DNV Gødstrup - Region Midtjylland)
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Ophold,
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Recep.,
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Ophold

??

Recep., ArbejdsmedicinOphold

Recep., Klinisk
ernæring og fys/ergo
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Hovedreception
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2. FLOW OG RUTEOVERSIGT - NIVEAU 00
Thorax, ambulatorier
Abdominal, ambulatorier
Billeddiagnostik
Medicinsk forskning
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Prøvetagning
Lægevagt
Skadestue
Anæstesi,  ambulatorier
Fys/ergo og klinisk ernæring
Arbejdsmedicin
Familie klyngen

Patientruterne vises på et representativt udvalg af etagerne:
Niveau 00/01/02/04/05.

ArKiTemA ArChiTeCTs

dnv-gødstruP
stueplan - etape 1



dnv-gødstruP
et hospital i landskabet

ArKiTemA ArChiTeCTs

Personlig 
kontrol

Lys

Lyd

Overskue-
lighed

Materialer

Luft

Fællesarealerne skal invitere til aktivitet og fællesskab. Der skal inviteres til liv 
og arbejdsliv.

(Vision for DNV Gødstrup - Region Midtjylland)
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Kunst - erik A. Frandsen

ArKiTemA ArChiTeCTs

Materialer

Design & in-
dretning

Lys

Farver

Kunst kan medvirke til at skabe rare og trygge rammer for patienter, pårørende 
og medarbejdere. 

(Vision for DNV Gødstrup - Region Midtjylland)
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Kunst
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ArKiTemA ArChiTeCTs

dnv-gødstruP
supersygehuses landskaber

Landskabserfaringerne fra DNV Gødstrup viser at det potentiale, landskabet 
rummer for understøttelse af trivsel og helbredelse for hospitalets brugere 
ikke udfoldes automatisk. Et supersygehus er så komplekst og funktion-
stungt at alt ’nice to have’ let fortrænges, fordi der er så meget ’need to have’. 

(Lene Lottrup - Supersygehuses landskaber - 2014)
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dnv-gødstruP
Gårdhave

Hospitalets udendørs arealer skal på lige fod med hospitalsbyggeriet, funderes på 
evidensbaseret design, helende arkitektur og bæredygtige løsninger.

(Vision for DNV Gødstrup - Region Midtjylland)



FitneSS
genoptræning

INTeraKTION meD vAnD
lyd, sanselighed, leg

rIsleNDe vAnD
lyd, sanselighed, beroligende

lyDeN aF FuglesaNg
lyd, sanselighed, naturen

AFslapNINg
ro, afslapning

BalaNCe Og mOtOrIk
genoptræning

mONOKulTur
simpel, overskuelig, let genkendelig

møDesTeD 
socialt, samtale

DuFTHave
sanselighed

FrugTluND
sanselighed

uDFOrDreNDe BelægNINger
genoptræning, motorik

lyD - BlaDeNes rasleN
lyd, vind

nATurpræg
Natur, ro, artsrig, biodiversitet

uDsIgT 
lys, oversigt, åbenhed

SkYggeFulD
afdæmpet sanseindtryk, kølig

HavearBejDe 
terapi, genoptræning

DeT Nye HOspITal I vesT - DNv gøDsTrup20
ArKiTemA ArChiTeCTs

dnv-gødstruP
Gårdhave aktiviteter



lukkede gårdrum

skovstier, vanddyser, mos, lys og skyg-
getålende planter

Dybtliggende haver og lysgårde i forbindelse 
med ambulatorier.
visuelle haver til at se ud og ned på. 
afskærmende beplantning af letlløvede 
træer og mørketålende planter. Her kan være 
mindre afskærmede opholdszoner til brug for 
personalet.

HæK

tæT BusKaDs

eSPalIer Træer

TerræN Og BeDe

DeT Nye HOspITal I vesT - DNv gøDsTrup18

helende haver 
- rekreation og genoptræning

græsser og stauder

genoptræningshaver
- forløb af mindre rum og nicher i haverne med 
fokus på sanselige oplevelser, med forskellige  
genoptræningsmuligheder og udfordringer. for 
flere typer af patientgrupper. Haver der egner sig 
for neurologiske patienter, hvor der er lagt fokus på 
sanselighed, enkelhed og genkendelighed. 
Her er både rum for privathed og valg af 
fællesskabet.

Terræntræning -  ramper og trin.
styrketræning -  udendørs fitness
sansetræning -  duft, farve, insekter og fugleliv
Hvile -   nicher for ro og pause
leg og holdtræning

prOjeKTeT 19

helende haver 
- rekreation og genoptræning

græsser og stauder

genoptræningshaver
- forløb af mindre rum og nicher i haverne med 
fokus på sanselige oplevelser, med forskellige  
genoptræningsmuligheder og udfordringer. for 
flere typer af patientgrupper. Haver der egner sig 
for neurologiske patienter, hvor der er lagt fokus på 
sanselighed, enkelhed og genkendelighed. 
Her er både rum for privathed og valg af 
fællesskabet.

Terræntræning -  ramper og trin.
styrketræning -  udendørs fitness
sansetræning -  duft, farve, insekter og fugleliv
Hvile -   nicher for ro og pause
leg og holdtræning

prOjeKTeT 19

ArKiTemA ArChiTeCTs

dnv-gødstruP
Gårdhave referencer

lukkede
Gårdrum

helende
haver
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Wayfinding

grøn

KØLIG

KO
M

PLEM
EN

TÆ
RFARVER

VARM

blå

orange

magenta

gul

LYSMØRK

NCS S 5040-B

NCS S 3560- G20Y

NCS S 1080-Y

NCS S 2070-Y50R

NCS S 1080-R

NCS S 2050-B

NCS S 2060-G20Y

NCS S 0570-Y

NCS S 0580-Y50R

NCS S 1060-R

NCS S 052 0-B

NCS S 0540-G20Y

NCS S 0540-Y

NCS S 0550-Y50R

NCS S 1030-R

Farvepalette:

Farver fordelt på etager - 
lagt ud fra snit gennem 
landskabet.

Agenda:

Oversigtsplan - indgange til afdelinger:

Note: etape 3 er ikke vist, men skal indarbejdes i konceptet. Note: Signaturer for receptioner, opholdszoner m.m. kun vist på den ene rute.

Diagram oversigt - det valgte koncept 

Reception

Opholdszone

Hovedindgang

Akutindgang

Undersøgelsesrum

Elevator

Trappekerne

Bilag til “DNV-C-HP-05-NOT-ARK-0002-Relation farver_vejvisning” 

Vist med alle ruter ind til afdelinger - 
undtaget op til BD på niv.01, som mark-
eres af den runde trappe i foyer.

6.

7.

5.

4.

3.

1.

0.

-1.

2.

R

R

R

UND

UND

UND

R

Indgange
 til afd.

A.B.

C.

E.

G. F.

D.

Hovedindgang

Sengestue

Farver kan andvendes aktivt  i forhold til at skabe behagelige omgivelser. Derudo-
ver kan farvesætning benyttes aktivt i wayfinding.

(Vision for DNV Gødstrup - Region Midtjylland)
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Wayfinding

Tegn. nr.

Mål:

Dato: Axo 02Niv. 00 A

DNV-Gødstrup
05/21/14

0.

RECEPTIO
N

AFD
ELIN

G
 XXA

0.
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NEDSLAG  // BASE, TRAFIKCENTER

Skranker	bliver	markeret	med	en	stærk	
farve.

Bagvæggen	bagved	receptionsskranken	
beklædes	med	en	fotostat,	der	dækker	hele	
væggen.

Trapperum	bliver	markeret	med	en	stærk	
farve,	som	markerer	trafikkernen.

Trapperum	bliver	udenpå	markeret	med	en	
stærk	farve,	som	markerer	trafikkernen.

Glaspartiet	ind	mod	trapperummet	bliver	
beklædt	med	transparent	folie	i	samme	
motiv,	som	det	bag	receptionen

Lysgrå	linoleum	på	generalt	på	alle	gang-
arealer,	undtaget	ved	transportring.
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dnv-gødstruP
Wayfinding

Tegn. nr.

Mål:

Dato: 07Niv. 04 - Axo 07

DNV-Gødstrup
05/28/14

|  FARVEMANUAL DNV GØDSTRUP30  

NEDSLAG  //  SENGESTUE

Alle	dører	til	sengestue	har	samme	varme	
gule	farve	på	alle	sengeetageafsnit.

Alle	dører	til	sengestue	har	samme	varme	
gule	farve	på	alle	sengeetageafsnit.

Gulve	i	alle	sengestuer	har	samme	varme	
farve	linoleum.

Vægge,	udover	væggen	med	fotostaten	
fremstår	hvide,	det	samme	gælder	for	lofter.
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sengestue



ArKiTemA ArChiTeCTs
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sengestue
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NEDSLAG  //  BADEKABINE, SENGESTUE

Alle	gulv	i	badekabiner	har	samme	mørkgrå	
farve,	som	konstrast	til	den	overvejende	
hvide	sanitet.

Alle	greb	i	badekabinen	har	en	mørkeblå	
konstrast	farve	fra	farvepaletten.

2	af	væggene	er	beklædt	med	fliser.	de	
andre	2	vægge	fremstår	hvidmalede.
Fliserne,	på	både	den	hvide	og	blå	væg,	er	
sat	op	med	et	mix	af	blanke	og	matte	fliser,	
som	giver	et	spændende	udtryk	til	en	ellers	
traditionel	flisevæg.	

Væggen	bag	vask	og	spejl	med	hovedparten	
af	garnituren	får	en	lysblå	farve	fra	farve-
paletten	får	at	danne	en	baggrund	til	den	
hvide	sanitet.	

LØSNING	B,	FLISEVÆGLØSNING	A,	FLISEVÆG



dnv-gødstruP
et hospital i landskabet

ArKiTemA ArChiTeCTs

Materialer Lys

De grønne områder ... skal skabe et miljø omkring hospitalsbyggeriet, hvor 
udsigten til grønne områder ... giver øget velvære og virker stimulerende og ber-
oligende.  (Vision for DNV Gødstrup - Region Midtjylland)
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Psykiatrisk center sct. hans 
retspsykiatrisk center



473731

Bebyggelsen udformes som en nutidig fortolkning 

af Sct. Hans gule teglhuse, der i materiale karakter 

og udformning danner en stærk arkitektonisk 

sammenhæng mellem eksisterende og nyt. De gule 

teglhuse udformes med en oplevelsesrig detaljering i 

menneskelig skala, hvor de højere bygninger er centralt 

placeret i anlægget, men med en bygningsmæssig 

nedskalering til det omkringliggende område. 

Bebyggelsens formgivning og skalagraduering er en 

moderne videreførelse af den eksisterende bebyggelse 

udtryk og skalaforhold. Landskabet trækkes ind 

mellem bygningerne og indgår som grønne lommer 

af taks, der udover at tilføre variation i facaderne, vil 

forstærke campus udtrykket og helheden i det samlede 

område.

”De eksisterende landskabelige kvaliteter 

bevares”

Rumligt, landskabeligt og typologisk er området 

kendetegnet ved en homogen campusstruktur omgivet 

af naturskønne arealer, fjorden mod nord og det fredet 

naturområde mod vest. Sct. Hans er udover at være 

destination i sig selv, et område, der ligger centralt i 

forhold til skov, fjord, kultur og bycentrum.

Ved at bearbejde overgangen mellem det ny byggefelts 

kanter og det omgivende landskab, bevares de 

eksisterende landskabelige kvaliteter, trækkes helt tæt 

til bygningsperimeteren og ind i bebyggelsens indre 

gårdhave.

De indre gårdhave afspejler områdets karakterer via 

valg af beplantning fra stedet, terræn og materialer. 

Eksisterende beplantninger bevares og nye 

beplantninger videreføres som en karaktergivende 

beplantning der ”folder” sig omkring centret og danner 

en grønne forarealer til centret. 

Parkeringszonen placeres i byggefelt B sådan, at vi 

bevarer mest mulig af den eksisterende beplantning

Det eksisterende levende hegn mod vest bevares og 

det foreslås at udarbejde en plejeplan for hegnet, 

sådan at der opnås en harmonisk overgang mellem det 

ubebyggede landskab og det bebyggede campus. 

Et gennemgående karakterfuldt træk for alle 

udearealer indenfor og omkring centret, vil være 

æbletræ plantninger. Æbletræer fra den tidligere 

plantage podes, hvert gårdhave får sit eget æbletræ og i 

den store fælleshave en frugthave.

Bebyggelsesplan 1:2000

ArKiTemA ArChiTeCTs

Psykiatrisk center sct. hans 
Plan



Psykiatrisk center sct. hans 
Fælles haverum

ArKiTemA ArChiTeCTs

Overskue-
lighed

Natur og 
landskab

Det person-
lige rum/

sfære
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Psykiatrisk center sct. hans 
Fælles haverum

Overskue-
lighed

Natur og 
landskab

Det person-
lige rum/

sfære
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Psykiatrisk center sct. hans 
Aktive gårdrum

Personale og 
faglige op-

gaver

Materialer

Lys

Luft
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skeJby Psykiatri 
nyt psykiatrisk center



TEAM KPC  
NYT PSYKIATRISK CENTER I DNU

SITUATIONSPLAN

Skov

SkovflankeRekreativt område med skov og 
regnvandsbede

Skovbryn

Englandskab

Almen Pskykiatri

fremtidig udvidelse

Aktivitetslomme

Forplads

Hovedindgang

Ringvej

Ankomstvej

Retspsykiatri

P

P

N

Enterprise grænse. Arbejder udenfor entreprisegrænsen udføres 
af Bestiller og arbejder indenfor entreprisegrænsen udføres 
af OPP-leverandør. Udenfor entreprisegrænsen vil der forek-
sempel være overkørsler til brandbiler, beplantning, veje, stier, 
belysning, støttemure, inventar og p-pladser, som skal udføres 
af Region Midt.

ArKiTemA ArChiTeCTs

skeJby Psykiatri 
Plan



ArKiTemA ArChiTeCTs

skeJby Psykiatri 
Ankomst

Adgang

Genkende-
lighed

Materialer

Natur og 
landskab
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skeJby Psykiatri 
Foyer

Design og 
indretning Lys

Luft
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skeJby Psykiatri 
Fordelingsområder

Rum typer og 
funktioner

Det person-
lige rum/

sfære

Lys

Luft
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Spise og 
opholdsrum

Altan

Altan

Udv. trappe

Udv. trappe

Køkken

Køkken
Spise og 
opholdsrum

Kopi/print

Teknik

Skyllerum
Pers. toi.

Personalerum

Arb.st. 
lukketArb.st. 

skærmet

tilbagetræknings 
zone

tilbagetræknings 
zone

tilbagetræknings 
zone

Arb.st. 
åben

Arb.st. 
lukket

Arb.st. 
åben

Pers. toi.

Medicin-
rum

Kontor, 
afd. sypl.

Samtalerum

Samtalerum

Samtale-  
/undersøgelsesrum

Sengestue Sengestue Sengestue Sengestue

Teknik

rengøring

Vogn p

A�ald

Tøjvask

Samtale/
visitationsrum

Sluse

Garderobe

Depot

Depot

Depot
Multifunktionsrum /
grupperum

Multifunktionsrum

Multifunktionsrum

WC
gæst

WC
gæst

bad og
toilet

bad og
toilet

Sengestue Sengestue

bad og
toilet

bad og
toilet

Sengestue Sengestue

bad og
toilet

bad og
toilet

Sengestue Sengestue

bad og
toilet

bad og
toilet

Sengestue Sengestue

bad og
toilet

bad og
toilet

Sengestue

Sengestue

Sengestue

Sengestue

Sengestue
Sengestue,
�eksibel

Sengestue,
�eksibel

Sengestue

bad og
toilet

bad og
toilet

bad og
toilet

bad og
toilet

bad og
toilet

bad og toilet,
�eksibel

bad og toilet,
�eksibel

bad og
toilet

Sengestue Sengestue

bad og
toilet

bad og
toilet

Sengestue Sengestue

bad og
toilet

bad og
toilet

bad og
toilet

bad og
toilet

SENGEAFSNIT
Almen Psykiatri, Voksen

Overblik fra personaleområdet Skærmet område

Arb plads

Opdeling af afsnit
3x8,16, 16+8, 2x12

Fordeling af haver

ArKiTemA ArChiTeCTs

skeJby Psykiatri 
Plan sengeafsnit
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bordtennis
-4 pers

Betonsten

Betonsten

oplevelseshave

plantebed

plantebed

plantebed

højbed 
med siddekant

højbed med siddekant til dyrkning af 
stauder og urter

sansehave

opholdsflade

opholdsflade

trædæk

siddeplint i træ
flytbare stole

flytbare stole

aktivitetsflade

poste-hane
til vanding

mini-boldbane 
til hockey og basket

PLAN
Gårdhave, Almenpsyk (børn og unge)

ArKiTemA ArChiTeCTs

skeJby Psykiatri 
Plan gårdhave



ArKiTemA ArChiTeCTs

skeJby Psykiatri 
sengestue

Rum typer og 
funktioner

Det person-
lige rum/

sfære

Lys

Luft
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PLAN 2
Retspsykiatri

Foyer

Sluse

Sluse

Sluse

Ambulatorie

Hovedindgang

Sekunndær indgang

Administration

Sengeafsnit
16 senge

Spise/ophold

Spise/ophold

Spise/ophold

Spise/ophold

Sengeafsnit
16 senge

Fælles aktivitet

Arbejdsst.

Arbejdsst.

Retspsykiatri
N

Skærmet afsnit

Skærmet afsnit

ArKiTemA ArChiTeCTs

skeJby Psykiatri 
Plan retspsykiatrien
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skeJby Psykiatri 
haverum retpsykiatrien
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Psykiatrisk center amager 
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Psykiatrisk center amager 
Koncept
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Psykiatrisk center amager 
Gårdrums skitse
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Psykiatrisk center amager 
Gårdrum

Rum typer og 
funktioner

Natur og 
landskab

Lys

Luft
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Psykiatrisk center amager 
Fordelings arealer

Rum typer og 
funktioner

Det person-
lige rum/

sfære

Lys

Luft
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