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TRÄDGÅRDSTIPS

UTOMHUSBELYSNING
– Ett lyft för din trädgård
et finns få saker som med så enkla medel kan
åstadkomma så stor förändring i din trädgård
som belysning. Stämningsfull belysning ger din
trädgård en behaglig känsla och atmosfär. Ljussättning kan vara lika vackert oavsett tid på året och
är också viktigt för både funktion och säkerhet. När
du ljussätter trädgården skapar du uppsikt över uterummet vilket gör att det känns tryggare men också
mindre inbjudande för inbrottstjuvar.
gör en belysningsplan

När du belyser trädgården så börja med den funktionella belysningen. Belysning till och vid entrén är
viktigt och gör att man känner sig välkommen och
enkelt hittar. Belysning längs gångstråk och mellan
viktiga funktioner/platser i trädgården ökar säkerheten och minskar risken för att snubbla över något
när det är mörkt ute.
Utöver den funktionella belysningen kan vackra
blickfång ge trädgården en ytterligare dimension
och en ombonad och mysig känsla. Vackra blickfång skapar du genom att belysa till exempel ett
fint gammalt äppleträd, en vacker spaljé eller något
annat vackert föremål, plats eller växt. Att till exempel belysa de gracila grenarna på en buske kan
ge ett vackert skuggspel över en vägg. Det är bra
att placera blickfång så att de syns både från inoch utsidan av bostaden på platser där man vistas
mycket. Det kan till exempel vara från altanen eller
inne från vardagsrumssoffan.

möjlighetsplats
– trädgårdens scen

Det kan vara fint att göra en
möjlighetsplats. En möjlighetsplats
är en liten punktbelyst plats där
man kan skapa variation genom
att byta ut de belysta objekten.
Platsen blir som en liten scen där
föremålen hamnar i centrum. Bra
möjlighetsplatser kan till exempel
vara vid sidan av entrén, på balkongen, framför en vägg, spaljé,
växtställning eller plank. Spotlights
eller andra armaturer som ger riktat ljus är lämpliga att använda.

Det behöver också finns mörka delar i trädgården
för att de belysta delarna ska komma till sin rätt.
Kontraster ger liv och spänning. Alltför mycket belysning kan i värsta fall få trädgården att likna ett
tivoli.
När du planerar belysningen så utgå från vad du vill
uppnå för effekt innan du väljer armatur. Faktorer
som färgtemperatur, spridning, intensitet, ljuskälla
och bländskydd är viktiga. Variera också armaturer
som ger stort eller starkt ljus men sådana som ger
litet eller milt ljus och armaturernas placering för att
göra ljussättningen intressant och livfull.

lästips

belysningsrådgivning

Om du själv vill lära dig mer om
utomhusbelysning rekommenderar
jag ”Belysningsboken – så ljussätter du utomhus” av Thorbjörn
Eliasson. Thorbjörn arbetar sedan
många år som ljusdesigner för
White Arkitekter AB och är en av
initiativtagarna bakom ”Lights in
Alingsås”. Det här är en jättebra
bok som med inspirerande bilder
och text visar allt du behöver veta
för att själv kunna ljussätta din
utemiljö på ett proffsigt sätt.

Om du vill ha råd om vad som
skulle vara fint att belysa i just din
trädgård så har du möjlighet att
boka in en belysningsrådgivning.
Jag kommer då hem till dig och
vi provar på plats ut vilken typ av
belysning som passar i just din
trädgård. Vill du veta mer så titta
på min hemsida under rubriken
”Tjänster”. Jag använder in-lites
LED-baserade
lågvoltsbelysning
som du också har möjlighet att
köpa genom mig.

