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SAMANTEKT 

Hávaðadreifing frá hafnar- og iðnaðarstarfsemi við Grundartanga hefur verið metin útfrá 

hljóðmælingum í nágrenni Grundartangasvæðis. Hávaðakort sem útbúin hafa verið sýna 

hávaðadreifingu á svæðinu miðað við mismunandi aðstæður. Grunnkort sýnir sólarhringsgildi 

jafngildishljóðstigs vegna umferðarhávaða, án hávaða frá hafnarstarfsemi eða iðnaðarstarfsemi. 

Önnur kort sýna dag- og næturgildi jafngildishljóðstigs vegna iðnaðarhávaða frá höfn og fyrirtækjum 

á Grundartangasvæðinu, með eða án umferðarhávaða. 

Niðurstöður 

Kröfur hávaðareglugerðar vegna hávaða frá atvinnustarfsemi eru strangari en kröfur vegna hávaða frá 

umferð ökutækja við m.a. íbúðarhúsnæði. Samkvæmt niðurstöðum útreikninga á hávaðaútbreiðslu 

frá Grundartangahöfn má gera ráð fyrir að hljóðstig sé jafnan undir viðmiðunarmörkum við öll íbúðar- 

og sumarhús í nágrenni hafnarinnar. Þegar starfsemin á svæðinu í heild er skoðuð má gera ráð fyrir að 

hljóðstig frá hafnar- og iðnaðarstarfsemi við Grundartanga geti farið yfir viðmiðunarmörk við öll 

sumarhús sem eru í innan við 5 km radíus frá Grundartanga og við íbúðarhúsin Galtarholt, Lambhaga 

2, Eiðisvatn 1, Fellsenda, Grundarteig, Galtarlæk, Glóru, Hlésey og nokkur íbúðarhús í Melahverfi.  

Hávaðadreifing fer þó mikið eftir veðri og vindáttum og í þeirri aðferð sem hér var notuð til útreikninga 

er ekki tekið tillit til ráðandi vindátta á svæðinu heldur sýnir aðferðin hljóðstig undan vindi í allar áttir 

frá hávaðauppsprettum. Hljóðstig getur því verið hærra eða lægra á einstaka svæðum, háð vindátt og 

vindhraða. Miðað við hávaðaútbreiðslu bæði frá iðnaðarstarfseminni og hafnarstarfseminni hefur 

hafnarstarfsemin á Grundartanga ekki afgerandi áhrif á hávaðadreifingu frá svæðinu, fyrir utan að 

þegar hafnarstarfsemi er í hámarki getur hljóðstig verið um 1-3 dB hærra við íbúðarhús suðvestur af 

Grundartangasvæðinu og við íbúðar- og sumarhús við sunnanverðan Hvalfjörð heldur en þegar miðað 

er við meðalstarfsemi. 
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1 VERKKAUPI OG RÁÐGJAFAR 

Tafla 1: Verkkaupi og ráðgjafar  

Aðilar  Hlutverk Starfsmenn 

Faxaflóahafnir sf. 

Tryggvagata 17, 101 Reykjavík 
Sími 525-8900 

Verkkaupi  Helgi Laxdal 

helgi@faxafloahafnir.is 

Efla hf. 

Höfðabakka 9, 110 Reykjavík 
Sími 412-6000 

Ráðgjafi Kristín Ómarsdóttir 

Umhverfis- og byggingarverkfræðingur 

kristin.omarsdottir@efla.is 

 

2 INNGANGUR 

Að beiðni Faxaflóahafna sf. hefur EFLA hf. kortlagt hávaðadreifingu frá hafnar- og iðnaðarstarfsemi á 

Grundartanga í Hvalfirði. Hávaðakort sem sýna hávaðadreifingu frá Grundartangasvæðinu voru útbúin 

í kjölfar hljóðstigsmælinga við höfnina og nágrenni Grundartanga. 

 

3 FORSENDUR 

3.1 Staðhættir 

Hafnarsvæðið á Grundartanga er hluti af hafnarsvæðum Faxaflóahafna. Næsta íbúðabyggð er 

Melahverfi auk bóndabæja, sumarhúsa og annarra íbúðarhúsa í nágrenni Grundartangasvæðisins. 

Hafnarstarfsemin á Grundartanga þjónar að stærstum hluta starfsemi Norðuráls og Elkem. 

Stærstu hljóðgjafarnir við höfnina eru ljósavélar í skipum, löndunarkranar og aðrar vinnuvélar. Á 

Grundartangasvæðinu er starfsemi Norðuráls og Elkems einnig stórir hljóðgjafar, auk annarrar 

starfsemi á iðnaðarsvæðinu í kringum höfnina. Mjög misjafnt er hversu mikil starfsemi er í gangi við 

höfnina á Grundartanga en ætla má að skip liggi við bakka í kringum 70-80 % daga ársins. Starfsemi 

Norðuráls og Elkems er lítið breytileg eftir dögum eða tíma sólarhrings. 

3.2 Reglugerðir og kröfur 

Hljóðstig er borið saman við kröfur í Reglugerð um hávaða nr. 724/2008. Við hljóðreikningana er notað 

hávaðareikniforritið SoundPlan, útgáfa 7.4, og hljóðstigið reiknað samkvæmt samnorrænum 

reiknilíkönum. Hljóðmælingarnar sem útreikningar byggjast á voru framkvæmdar með samnorræna 

mælingaraðferð, metod för imissionsmätning av externt industribuller, til hliðsjónar.  

Samkvæmt núgildandi aðalskipulagi Hvalfjarðarsveitar eru svæðin umhverfis höfnina skilgreind sem 

iðnaðar- og athafnarsvæði, auk landbúnaðarsvæða og óbyggðra svæða. Næsta þéttbýlissvæði er við 

Melahverfi. Einnig eru nokkur svæði skilgreind fyrir frístundabyggð ekki langt frá Grundartanga-

svæðinu. Í hávaðareglugerð eru kröfur miðaðar við tegundir húsnæðis eftir skilgreindum 

skipulagssvæðum.  
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Í Reglugerð um hávaða nr. 724/2008 eru sett viðmiðunarmörk utan við húsvegg fyrir utan opnanlega 

glugga og er viðmiðunarhæð 2 m yfir gólfplötu sé annað ekki tekið fram. Mörk innanhúss miðast við 

lokaða glugga en opnar loftrásir. 

3.2.1 Hávaði frá atvinnustarfsemi 

Í Reglugerð um hávaða nr. 724/2008 eru settar fram kröfur um hljóðstig frá atvinnustarfsemi við 

nærliggjandi íbúðarhúsnæði á íbúðarsvæðum og einnig kröfur um hljóðstig á iðnaðar- og 

athafnasvæði. Kröfurnar má sjá í töflu 2 en þær eru breytilegar eftir tíma sólarhrings. 

Tafla 2: Mörk fyrir hávaða frá atvinnustarfsemi samkvæmt reglugerð um hávaða nr. 724/2008 

 LAeq(07-19) dagur [dB] LAeq(19-23) kvöld [dB] LAeq(23-07) nótt [dB] 
LAFmax nótt 

[dB] 

Tegund húsnæðis 
Við 

húsvegg 
Inni 

Við 

húsvegg 
Inni 

Við 

húsvegg 
Inni Inni 

Íbúðarhúsnæði á 

íbúðarsvæðum 
50 30 45 30 40 25 40 

Íbúðarhúsnæði á 

verslunar-, þjónustu- 

og miðsvæðum 

55 30 55 30 40 30 45 

Dvalarrými á 

þjónustustofnunum 
60* 35 50* 35 50* 30 45 

Iðnaðarsvæði og 

athafnasvæði 
70 - 70 - 70 - - 

Frístundabyggð 35 - 35 - 35 - 35 

Leik- og grunnskólar 50* 30      

*Hávaði utan við húsvegg má vera meiri ef tryggð er bein aðfærsla útilofts um hljóðgildrur. 

Viðmiðunargildi fyrir íbúðir á íbúðasvæðum við húsvegg fyrir utan opnanlega glugga er 50 dB(A) að 

degi til og 45 dB(A) að kvöldi til. Kröfur um hljóðstig að næturlagi eru strangari og er þar sett 

viðmiðunargildið 40 dB(A) fyrir íbúðarhúsnæði. Kröfur um hljóðstig við frístundabyggð er 35 dB(A) 

óháð tíma dags. 

Mörk innanhúss eru 5 dB hærri í eldhúsum, baðherbergjum, geymslum og sambærilegum rýmum. 

Einnig skal hljóðstig vera undir Leq = 55 dB(A) á dvalarsvæðum á lóð. 

3.2.2 Hávaði vegna umferðar ökutækja 

Í Reglugerð um hávaða nr. 724/2008 eru einnig settar fram kröfur um hljóðstig vegna umferðar 

ökutækja. Mörk eru gefin fyrir umferð ökutækja sem jafngildishljóðstig yfir allan sólarhringinn, en ekki 

eftir tímum dags eins og fyrir hávaða frá atvinnustarfsemi, sjá töflu 3. 

 

Tafla 3: Mörk fyrir hávaða vegna umferðar ökutækja skv. reglugerð um hávaða nr. 724/2008 

 LAeq24 [dB] 

Tegund húsnæðis Við húsvegg Inni 

Íbúðarhúsnæði á íbúðarsvæðum 55 30 

Íbúðarhúsnæði á verslunar-, þjónustu- og miðsvæðum 65 30 

Dvalarrými á þjónustustofnunum 55* 30 
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Iðnaðarsvæði og athafnasvæði - 35 

Frístundabyggð 45 - 

Leik- og grunnskólar 55* 30 

*Hávaði utan við húsvegg má vera meiri ef tryggð er bein aðfærsla útilofts um hljóðgildrur. 

Viðmiðunargildi við húsvegg fyrir utan opnanlega glugga er 55 dB(A) fyrir íbúðir á íbúðasvæðum og 45 

dB(A) fyrir frístundabyggð. 

Mörk innanhúss eru 5 dB hærri í eldhúsum, baðherbergjum, geymslum og sambærilegum rýmum. 

Einnig skal þess gætt að hljóðstig sé undir Leq = 55 dB(A) á dvalarsvæðum á lóð. 

3.3 Hávaðakort 

Niðurstöður hljóðstigsmælinga við Grundartangahöfn árið 2015 voru notaðar til þess að meta 

hávaðadreifingu við hafnarsvæðið vegna hafnarstarfseminnar. Einnig voru niðurstöður eldri 

hljóðstigsmælinga sem framkvæmdar voru fyrir fyritækin á iðnaðarsvæðinu á árunum 2010 og 2014-

2015 notaðar til þess að meta hávaðadreifingu við iðnaðarsvæðið. Einnig var tekið tillit til og reiknað 

með umferðarhávaða vegna þjóðvega í nágrenni Grundartangasvæðisins. Mikilvægt er að hafa hugfast 

að mælingum sem þessum fylgir ávallt nokkur óvissa. Er það bæði vegna óvissu í mælingunum sjálfum, 

en einnig vegna breytileika á hljóðgjöf í umhverfinu, sem getur verið margvísleg og háð fjölmörgum 

atriðum. Á það jafnt við um þá hljóðgjafa sem eru til skoðunar sem og bakgrunnshávaða. 

Umferðarmagn á þjóðvegum umhverfis Grundartangasvæðið er áætlað út frá umferðartalningum frá 

Vegagerðinni árið 2014. Á hringvegi 1 var miðað við 4000 ökutæki á sólarhring og á Hvalfjarðarvegi um 

500-750 ökutæki á sólarhring. 

Á fjórum hávaðakortum er sýnd hávaðadreifing frá hafnar- og iðnaðarsvæðinu við Grundartanga, bæði 

með umferðarhávaða og hafnarstarfsemi, og eru þau kort eingöngu ætluð til upplýsingar en ekki til 

viðmiðunar við mörk hávaðareglugerðar.  

Á öðrum fjórum hávaðakortum eru sýndur hafnar- og iðnaðarhávaði án umferðarhávaða, annars vegar 

með hljóðstigi að degi til og hins vegar að nóttu til, þar sem tvö kortanna eru með meðalstarfsemi og 

tvö með hámarksstarfsemi, til viðmiðunar um mörk fyrir hávaða frá atvinnustarfsemi samkvæmt 

reglugerð um hávaða.  

Á einu hávaðakorti er sýnd hávaðadreifing eingöngu með umferðarhávaða í nágrenni 

Grundartangasvæðisins og er þar notað sólarhringsgildi, LAeq24, til samræmis við viðmiðunarmörk 

hávaðareglugerðarinnar. Á því hávaðakorti hefur þó litakvarði sem sýnir 5 dB hljóðstigsbil verið 

aðlagaður að kvarðanum sem notaður er fyrir iðnaðarkortin þótt hér eigi við hærri mörk fyrir hljóðstig. 

Á tveimur hávaðakortum er sýndur iðnaðarhávaði án hafnarhávaða og á tveimur hávaðakortum til 

viðbótar er sýndur hafnarhávaði, án annars iðnaðarhávaða.  

4 HÁVAÐADREIFING VIÐ GRUNDARTANGA 

Hávaði frá hafnar- og iðnaðarstarfseminni á Grundartanga hefur helst áhrif á íbúa í íbúðarhúsnæði í 

u.þ.b. 4 km radíus og frístundabyggð í u.þ.b. 5 km radíus frá Grundartangasvæðinu. Auk hafnar- og 

iðnaðarhávaða hefur umferðarhávaði áhrif á litlum hluta svæðisins. 
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4.1 Hljóðstig frá umferð 

Samkvæmt útreikningum reiknast ekkert íbúðarhús með hljóðstig vegna umferðarhávaða yfir Leq = 55 

dB(A). Nokkur hús reiknast með hljóðstig vegna umferðarhávaða yfir Leq = 45 dB(A) en líklega flokkast 

þau öll sem íbúðarhús frekar en frístundahús og eiga þá hærri mörkin, Leq = 55 dB(A), við fyrir þau hús. 

Hljóðkort GT – 000 sýnir hávaðadreifingu vegna umferðar ökutækja sem sólarhrings jafngildishljóðstig. 

4.2 Hljóðstig frá hafnar- og iðnaðarstarfsemi á Grundartanga 

Þegar hljóðstig frá hafnarstarfsemi er skoðað er annars vegar reiknað með samlegðaráhrifum 

umferðarhávaða og hafnarhávaða sem samræmist þeim hljóðmælingum sem framkvæmdar voru árið 

2015. Hins vegar er hafnarhávaðinn einn og sér skoðaður til þess að sjá hvar megi búast við að 

hafnarhávaðinn hafi sérstaklega áhrif og geti valdið ónæði, en hávaði frá umferð og hafnarstarfemi er 

ólíkur í eðli sínu. Hávaði vegna hafnar- og iðnaðarstarfsemi er skoðaður fyrir tvö mismunandi tilfelli, 

annars vegar sem áætlaður meðalhávaði yfir lengra tímabil og hins vegar sem versta tilvik, þ.e. þegar 

hafnarstarfsemi er í hámarki við höfnina á Grundartanga. Gera má ráð fyrir að sá meðalhávaði sem 

fjallað verður um hér eigi við að jafnaði yfir allt árið við Grundartanga þar sem árstíðabundinn munur 

á starfseminni er lítill. Til viðbótar er skoðaður iðnaðarhávaði án hafnarhávaða og að lokum 

hafnarhávaði án annars iðnaðarhávaða.  

Á svæðum í innan við 5 km fjarlægð frá Grundartangasvæðinu má búast við að ákveðið hlutfall íbúa á 

íbúðasvæðunum og í frístundabyggðum geti orðið fyrir ónæði vegna hávaða frá hafnarstarfseminni 

og/eða iðnaðarsvæðinu. Þá má einnig gera ráð fyrir að hluti íbúa séu viðkvæmari gagnvart hávaða frá 

hafnar- og iðnaðarstarfseminni heldur en umferðarhávaða vegna mismunar í eðli hávaðans og 

breytileika yfir sólarhringinn. 

4.2.1 Hafnar- og iðnaðarhávaði ásamt umferð 

Ekki eru gefin mörk í hávaðareglugerð fyrir samlegðaráhrif umferðarhávaða og hávaða frá 

atvinnustarfsemi og er því þau hávaðakort sem innihalda báðar gerðir hávaða sett fram vegna 

upplýsingagildis en ekki til viðmiðunar við reglugerðarmörk. 

Umferðarhávaði hefur áhrif á íbúðarhús og frístundabyggðir í nágrenni Grundartangasvæðis. Umferð 

um Vesturlandsveg og Hvalfjarðarveg er lítil, en þó má gera ráð fyrir að hljóðstig frá umferð hafi meiri 

áhrif á þeim svæðum þar sem bakgrunnshávaði er að öðru leyti lítill.  

Hljóðkort GT – 101 og GT – 102 sýna hávaðadreifingu með samlegðaráhrifum vegna hávaða frá 

meðalhafnarstarfsemi og vegna umferðar ökutækja, annars vegar að degi til og hins vegar að nóttu til. 

Hljóðkort GT – 301 og GT – 302 sýna hávaðadreifingu með hámarksstarfsemi á hafnarsvæðinu á 

Grundartanga ásamt umferðarhávaða.  

4.2.2 Hafnar- og iðnaðarhávaði, meðalhávaði. Til viðmiðunar við reglugerðarmörk. 

Þegar meðalhljóðstig vegna hafnarstarfsemi er skoðað án áhrifa frá umferð ökutækja má gera ráð fyrir 

að hljóðstig geti farið yfir viðmiðunarmörk fyrir hávaða frá atvinnustarfsemi við þau 

sumarhús/frístundabyggð staðsett í innan við 5 km radíus frá Grundartangasvæðinu, að degi og nóttu 

til. Einnig getur hljóðstig farið yfir viðmiðunarmörk að nóttu til við íbúðarhús við Galtarholt, Lambhaga 

2, Eiðisvatn 1, Fellsenda, Grundarteig, Galtarlæk og nokkur íbúðarhús í Melahverfi. Meðalhljóðstig 

vegna hávaða frá hafnarstarfseminni að degi til ætti að vera innan viðmiðunarmarka við öll íbúðarhús 

umhverfis Grundartanga m.v. niðurstöður útreikninga.  
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Hljóðkort GT – 201 og GT – 202 sýna hávaðadreifingu vegna hafnarstarfsemi að degi til og að nóttu til. 

Hér er miðað við hávaða vegna meðalhafnarstarfsemi. 

4.2.3 Hafnar- og iðnaðarhávaði, hafnarstarfsemi í hámarki. Til viðmiðunar við reglugerðarmörk. 

Þegar hafnarstarfsemi er í hámarki má helst búast við að hafnarhávaði geti farið yfir viðmiðunarmörk 

reglugerðar um hávaða við sömu íbúðarhús og talin eru upp í kafla 4.2.2, en einnig við íbúðarhúsin 

Glóru og Hlésey. 

Hljóðkort GT – 401 og GT – 402 sýna hávaðadreifingu vegna hámarksstarfsemi á hafnarsvæðinu á 

Grundartanga, án umferðarhávaða. 

4.2.4 Iðnaðarhávaði, án hafnarstarfsemi 

Þar sem hafnarstarfsemin við Grundartangahöfn er einungis hluti af starfsemi iðnaðarsvæðisins er hér 

skoðað hljóðstig frá starfseminni þegar engin hafnarstarfsemi er í gangi. Við þær aðstæður má búast 

við að hljóðstig vegna hávaða frá iðnaðarstarfseminni geti farið yfir viðmiðunarmörk reglugerðar um 

hávaða við sömu íbúðarhús og talin eru upp í kafla 4.2.2. 

Hljóðkort GT – 501 og GT – 502 sýna hávaðadreifingu frá iðnaðarsvæðinu á Grundartanga, án 

hafnarstarfsemi. 

4.2.5 Hafnarstarfsemi í hámarki, án annars iðnaðarhávaða 

Til þess að meta áhrif hafnarstarfseminnar einnar og sér var einnig reiknað ástand þar sem 

hafnarstarfsemi er í hámarki, en engin önnur iðnaðarstarfsemi í gangi. Við þær aðstæður má búast við 

að hljóðstig vegna hávaða frá iðnaðarstarfseminni sé undir viðmiðunarmörk reglugerðar um hávaða 

við öll íbúðarhús og sumarhús í nágrenni Grundartanga. Þó má gera ráð fyrir að vegna eðlis 

starfseminnar, s.s. vegna gámaskella, geti hafnarstarfsemin valdið ónæði í einhverjum tilfellum. 

Hljóðkort GT – 601 og GT – 602 sýna hávaðadreifingu frá hafnarstarfsemi í hámarki, án annars hávaða 

frá iðnaðarsvæðinu á Grundartanga. 

5 SAMANTEKT 

Kröfur hávaðareglugerðar vegna hávaða frá atvinnustarfsemi eru strangari en kröfur vegna hávaða frá 

umferð ökutækja við m.a. íbúðarhúsnæði. Samkvæmt niðurstöðum útreikninga á hávaðaútbreiðslu 

frá Grundartangahöfn má gera ráð fyrir að hljóðstig sé jafnan undir viðmiðunarmörkum við öll íbúðar- 

og sumarhús í nágrenni hafnarinnar. Þegar starfsemin á svæðinu í heild er skoðuð má gera ráð fyrir að 

hljóðstig frá hafnar- og iðnaðarstarfsemi við Grundartanga geti farið yfir viðmiðunarmörk við öll 

sumarhús sem eru í innan við 5 km radíus frá Grundartanga og við íbúðarhúsin Galtarholt, Lambhaga 

2, Eiðisvatn 1, Fellsenda, Grundarteig, Galtarlæk, Glóru, Hlésey og nokkur íbúðarhús í Melahverfi.  

Hávaðadreifing fer þó mikið eftir veðri og vindáttum og í þeirri aðferð sem hér var notuð til útreikninga 

er ekki tekið tillit til ráðandi vindátta á svæðinu heldur sýnir aðferðin hljóðstig undan vindi í allar áttir 

frá hávaðauppsprettum. Hljóðstig getur því verið hærra eða lægra á einstaka svæðum, háð vindátt og 

vindhraða. Miðað við hávaðaútbreiðslu bæði frá iðnaðarstarfseminni og hafnarstarfseminni hefur 

hafnarstarfsemin á Grundartanga ekki afgerandi áhrif á hávaðadreifingu frá svæðinu, fyrir utan að 

þegar hafnarstarfsemi er í hámarki getur hljóðstig verið um 1-3 dB hærra við íbúðarhús suðvestur af 

Grundartangasvæðinu og við íbúðar- og sumarhús við sunnanverðan Hvalfjörð heldur en þegar miðað 

er við meðalstarfsemi. 
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Viðauki 1 

Hljóðkort 

 

GT – 000 Grundartangi. Hávaðadreifing vegna umferðar ökutækja, sólarhringsgildi. 

GT – 101  Grundartangi. Hávaðadreifing vegna umferðar og meðalstarfsemi á hafnar- og 

iðnaðarsvæði að degi til. 

GT – 102  Grundartangi. Hávaðadreifing vegna umferðar og meðalstarfsemi á hafnar- og 

iðnaðarsvæði að nóttu til. 

GT – 201  Grundartangi. Hávaðadreifing vegna meðalstarfsemi á hafnar- og iðnaðarsvæði að 

degi til. Til viðmiðunar við reglugerðarmörk. 

GT – 202  Grundartangi. Hávaðadreifing vegna meðalstarfsemi á hafnar- og iðnaðarsvæði að 

nóttu til. Til viðmiðunar við reglugerðarmörk. 

GT – 301  Grundartangi. Hávaðadreifing vegna umferðar og hámarksstarfsemi á hafnarsvæði 

og á iðnaðarsvæði að degi til. 

GT – 302  Grundartangi. Hávaðadreifing vegna umferðar og hámarksstarfsemi á hafnarsvæði 

og á iðnaðarsvæði að nóttu til. 

GT – 401  Grundartangi. Hávaðadreifing vegna hámarksstarfsemi á hafnarsvæði og á 

iðnaðarsvæði að degi til. Til viðmiðunar við reglugerðarmörk. 

GT – 402  Grundartangi. Hávaðadreifing vegna hámarksstarfsemi á hafnarsvæði og á 

iðnaðarsvæði að nóttu til. Til viðmiðunar við reglugerðarmörk. 

GT – 501  Grundartangi. Hávaðadreifing vegna meðalstarfsemi á iðnaðarsvæði að degi til. 

GT – 502  Grundartangi. Hávaðadreifing vegna meðalstarfsemi á iðnaðarsvæði að nóttu til. 

GT – 601  Grundartangi. Hávaðadreifing vegna hámarksstarfsemi á hafnarsvæði að degi til.  

GT – 602  Grundartangi. Hávaðadreifing vegna hámarksstarfsemi á hafnarsvæði að nóttu til.  
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Viðauki 2 

Hljóðmæliskýrsla 

 

 

2199-020-MIN-001   Niðurstöður hljóðmælinga við Grundartanga 

 


