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KALENDARIUM

Öppen LIRträff i Nacka
Den 8/10 träffades nästan 40st lirare i Naturvetarnas lokaler i Nacka för en
öppen LIR-träff. Dagen bjöd på fyra olika teman: Asfalt, miljöpsykologi, leksäkerhet och konstgräs.
Asfalt
Först ut av föreläsarna var Glenn Lundmark från Asfaltskolan. När Glenn var
klar visste vi alla mer om vilka olika sorters asfalt det finns, hur överbyggnaderna kan variera och i vilka texter man kan hitta regelverk och riktlinjer. Rätt
överbyggnad och sammansättning av asfalt är avgörande för att undvika tjäloch belastningsskador på vägarna. Själva utförandeprocessen är även den
viktig för att resultatet ska vara estetiskt tilltalande och funktionellt.
Asfalt behöver inte bara vara svart, vi fick se inspirationsbilder med färgad
asfalt i lekfulla blåa, röda och gula färger. Där det ur estetisk synpunkt är viktigt att den nya asfalten inte är så svart finns det efterbehandlingar såsom
blästring, för att ge ytan en ljusare, gråare ton. Riven asfalt återvinns i ny beläggning. Ca 10% av asfaltmassan består av återvunnen beläggning.
I efterföljande diskussioner i bikuporna var gruppen nyfiken på hur utfallen på
tester av ”tyst asfalt”, dränerande asfalt, har sett ut. Trafikbuller är ett ökande
miljöproblem. Asfalt är en oljeprodukt, och olja är en ändlig resurs. I grupperna
fantiserade vi om hur produktutveckling av asfalt kan ske för att nyttja förnyelsebara råvaror i högre grad för ett på sikt hållbarare samhälle.
Läs mer om asfaltskolan på http://www.asfaltskolan.se/
Miljöpsykologi
Lizah Sinnett från WSP berättade om hur man kan använda sig av miljöpsykologiska teorier som landskapsingenjör. Landskapsarkitekturens miljöpsykologi
handlar om människans relation till sin omgivning och naturen.
I dagens samhälle visar forskningen allt mer på naturens livsviktiga roll för
människans välbefinnande. Att vistas i, och i vissa fall bara blicka ut över,
gröna miljöer påverkar vår hälsa positivt. Pulsen sänks, stresshormoner minskar, vi hanterar smärta bättre, vår kreativitet ökar och hjärnan återhämtar sig
från det intensiva informationsflöde som är dagens samhälle.
Som landskapsingenjör kan man utnyttja dessa kunskaper på många olika
sätt, tex i skötselplaner, nygestaltning, projektering och anläggning. Vetskapen om hur viktiga gröna miljöer är för vårt psykiska och fysiska välbefinnande
bidrar till att högre värdera och prioritera våra parker, bostadsgårdar och naturområden ekonomiskt och ur folkhälsosynpunkt.
En relevant fråga som är aktuell i politiken nu är huruvida man ska få ha skolor helt utan skolgårdar eller med undermåliga skolgårdar. Vad har skolgården
för betydelse för våra barns hälsa? Vad får det för konsekvenser om skolbarnen inte har tillgång till en god utemiljö? Bikuporna surrade av liv när vi diskuterade hur barns lek och kreativitet påverkas av utemiljöns utformning. Hur
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påverkas barnens kreativa lek i naturmiljöer jämfört med lekplatser med bara prefabricerad utrustning?
För mer information kontakta lizah.sinnett@wspgroup.se
Intressanta diskussioner om leksäkerhet och hur man kan skapa miljöer som är
både trygga och välgörande var en fin uppvärmning till nästa föreläsare som talade om lekutrustning och säkerhetsstandarder.
Säkerhet på lekplatser
Jim Isotalus från Lappset informerade om hur säkerhetsstandarden för lekutrustning ser ut och hur den kontrolleras. Lekutrustning och lekplatser omfattas av en
mängd styrdokument, såsom Europastandarder, plan och bygglagen (PBL) Boverkets föreskrifter (BBR, BFS) och produktsäkerhetslagen (PSL). Europastandarden för lekredskap och stötdämpande underlag, SS-EN 1176 och SS-EN 1177,
utgör underlag för bedömning om en produkt är säker enligt PBL och PSL.
Läs mer på Konsumentverkets hemsida
http://publikationer.konsumentverket.se/sv/publikationer/kategorier/broschyrer/
regler-i-sverige-for-lekplatser-och-lekredskap.html
Lappset tillverkar lekutrustning, sportutrustning och parkmöbler, och grundades i
Rovaniemi i finska lappland för nära 40 år sedan. Deras furuprodukter är tillverkade av norrlandsfuru från östra Västerbotten. Alla Lappsets produkter för lek är
kvalitetssäkrade enligt de leksäkerhetsdirektiv som finns och utformade för att ge
lekglädje åt alla åldrar. Vi fick presenterat nya spännande produkter för utegym,
interaktiv lek, parcour och lekplatser. För Lappsets totals utbud gå in på http://
www.lappset.se/.
Konstgräs
Michael Hammar från konstgräsexperten avslutade dagen med att visa möjligheterna med konstgräs för ytor där naturgräs inte fungerar. På ytor där lutningen är
stor, slitage är högt eller kanske bara de växttekniska förutsättningarna inte tillåter
naturgräs är konstgräs ett alternativ. Som exempel kan vi nämna fotbollsplaner,
multisportarenor, tennisplaner, lekytor, tak, trafikytor och slänter. På lekplatser
kan man använda konstgräs med sviktande underlag som fallskyddsunderlag.
För inspiration och mer information om vad man kan använda konstgräs till - se
hemsidan http://www.konstgrasexperten.se/bilder . Konstgräsexpertens systerbolag, Gummiexperten, säljer gummibeläggning. Läs mer: http://
www.gummiexperten.se/
Årsmöte
Den 5 november hade LIR årsmöte i samband med Utomhusmiljö 2013. Den nya
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