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Skap stil og stemning med rett
utebelysning

Utebelysningen er en viktig del av inntrykket både du og gjestene dine får av
huset og hagen din. Det kan gi deg glede når du kommer hjem etter mørkets
frembrudd og ser alle de fine områdene du ønsker å vise frem. Og det kan
gjøre livet ditt mer praktisk når du skal bevege deg mellom bil og ytterdør –
eller når barna skal leke i hagen før kveldsmaten.

Det kan være lurt å planlegge utebelysningen, sånn at du får et godt resultat
når alt er på plass. Om du installerer alt på en gang, eller tar det gradvis og
bruker noen år på å få på plass det du ønsker, så vil en god plan gjøre jobben
enklere underveis. Da kan du kan også være i forkant og få lagt klar strøm i



de forskjellige områdene.

Vi vil anbefale deg å vurdere indirekte belysning. Det skaper atmosfære,
trygghet og er vennlig mot øyene våre i mørket. Blant annet er et sitte-
område i mange tilfeller best å belyse ved å belyse områder rundt i stedet for
selve sitte-stedet. Det vil da være mer behagelig å oppholde seg her, og man
lager rom for levende lys på bordet.
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Noe av det du bør tenke på når du planlegger utebelysningen
er dette:
Hvilken stemning vil du ha i uteområdet ditt?

• Godt lys for praktiske formål og barnelek
• Koselig og lun stemning rundt huset
• Hagedesign og spennende elementer

Hva vil du fremheve med utebelysningen?

• Gangvei og stier
• En hageskulptur eller designelement
• Busker eller trær
• Elementer på en bygning, f.eks. husveggen, garasjeporten, en

utestue
• Kan belysning dele uteområdet inn i ulike soner?
• Det er viktig å tenke på hva lyset vil treffe, dette henger også

nøye sammen med hvilke lamper man bør bruke.
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Kan utebelysningen gi deg mer sikkerhet?

• Belysning av gangvei mellom innkjørsel og inngangsdør
• Sensor som slår på lys dersom noen nærmer seg huset



Det er også noen praktiske hensyn å ta:

• Hvor mørkt er det i området rundt deg? Utebelysningen ser ofte
bedre ut når det passer inn nærområdet.

• Er det gatebelysning som vil innvirke på din utebelysningplan?
• Hvordan vil din utebelysning påvirke naboene?
• Hvilken stil og design har du fra før?

Kan du få hjelp med utebelysningen?
Det er mange hensyn å ta, så å hente inn en ekspert på utebelysning som kan
hjelpe deg å planlegge dette kan være nyttig. Da får du tips og råd underveis
sånn at sluttresultatet blir slik du ønsker. 

EL-PROFFEN er Norges største elektrikerkjede med over 5000 elektrikere som
er stasjonert over hele landet. Med et høyt fokus på kvalitet, pålitelighet og
innovative løsninger utfører vi elektroarbeid innen alle fagfelt for både privat
og næring. Vi gir deg tips og råd knyttet til blant annet belysning,
energisparing og sikkerhet.
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