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Detaljerne kan spille den helt store rolle, når
det kommer til uderummets færdige resultat.
Her ses hvordan en integreret lysinstallation
kan give varme til det stilrene look.

DesignHaver skaber udendørs rum og får havedrømme til at gå i
opfyldelse med stilrene designs, hvor specielle detaljer som lys og
unikke unikke opholdsfaciliteter er med til at skabe en harmonisk
helhed. Her ses et Haddeland Lounge-møbel med integreret
Haddeland Olymp Gasbål med lyselement i bunden.

Ligesom dit hus har forskellige rum,
kan din have også få det. De fleste
har et spiseområde på terrassen,
men har du tænkt i loungeområde,
soldæk og wellnessområde?
Tor Haddeland fra DesignHaver
gør os klogere på tendensen med
”uderummet” og dets muligheder.

Et udendørs rum kan defineres
på forskellige måder. Her ses
hvordan skiftende materialer og
niveauændringer symboliserer
afgrænsningen mellem de
enkelte rum.

Af Gitte Holm
Dagligstuen, spisestuen, børneværelset og
badeværelset er alt sammen flyttet udenfor –
på deres helt egen facon, ganske vist. Vi ser
flere og flere haver, der opdeles i rum som f.eks.
loungeområder, spiseområder og spaområder,
men hvor et normalt indendørs rum vil være
afgrænset af en væg, kan det f.eks. være en
anderledes belægning, der signalerer, at du er
på vej ind i et nyt uderum.
”Ideen med uderummet handler om, at hjemmet
smelter sammen med haven. Terrassen bliver
en naturlig del af stuen eller køkkenet og det
rum, der ligger uden for fordøren, bliver en del
af entreen. Vi behøver ikke mure, hække eller
hegn for at adskille det ene rum fra det andet.
Det er nok at tænke i forskellige materialer
og farvevalg eller f.eks. dele træterrassen op
med stålskinner, så man med en streg danner
rummet,” siger Tor Haddeland, indehaver af
DesignHaver.
Smart hygge
Loungeområdet er et af de uderum, der er
virkelig populære i øjeblikket. Det er her vi
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slænger os i de bløde hynder, det er her der
serveres cocktails og det er her vi hygger os
med venner og familie. Mens nogle lægger
disse loungeområder i forlængelse af
terrassen, skaber andre deres loungeområder
et andet sted i haven.
”Loungeområdet er den udendørs dagligstue.
Hvor man før bare havde et havebord at
sidde ved, når man grillede, har man med
loungeområderne også tænkt ind, at der
skal være et sted at slappe af. Mange af
rummene, bl.a. loungeområderne har fået
tilført lidt hygge i form af ild og vand. Det kan
bl.a. være gasbål eller spejlbassiner, som
nemt og bekvemt kan styres med en app på
telefonen,” forklarer Tor Haddeland.
Når man tænker uderummet som en naturlig
forlængelse af huset, vælger de fleste også at
føre stilen fra huset videre ud i haven.
”Når vi skaber projekter omkring uderum, så
får de personer, der bruger det, altid mulighed
for at sætte et personligt præg på resultatet,
for det skal passe til både deres stil og deres

behov. Dog mærker vi i høj grad, at det er den
minimalistiske stil med rene linjer, som folk
efterspørger,” siger Tor Haddeland.
Udespaen
Udekøkkenet, som mange folk for nogle
år tilbage spåede ville blive den helt store
succes, slog aldrig rigtigt igennem. I stedet er
det blevet meget populært med et udendørs
wellnessområde, hvor man både kan tage en
kold skyller på en varm sommerdag eller hoppe
i den varme spa på en kølig efterårsaften.
”Vi får efterhånden flere efterspørgsler fra
folk, der gerne vil have en udendørs spa, en
bruser eller en pool i haveområdet, så man på
en alternativ måde bringer feriestemningen
ind i haven. Når vi anlægger en spa, er det
ofte i forbindelse med en træterrasse, hvor
der er taget højde for, at der også skal være
læ og afskærmning, så naboen ikke kan kigge
direkte ind. Hertil gøres der også meget ud af
lyssætningen i wellnessområdet, da det er et
sted, som primært bruges i aftentimerne,” siger
Tor Haddeland.

Funktionelt men smukt
Hos DesignHaver handler det om, at haven og de
øvrige områder omkring huset skal tage sig flot ud.
Dermed ikke sagt, at det ikke skal være praktisk
og funktionelt. Der arbejdes blot på at forklæde de
forskellige funktioner så pænt som muligt.
”I spiserummet skal der naturligvis være de
ting, der er behov for, men i stedet for at sætte
selve grillen i fokus, lægger vi vægt på, at der
er en plads, hvor vi sætter grillen væk. Der skal
selvfølgelig være plads til alle de funktionelle ting,
men for os handler det om, at få de rene linjer ind
og få rummene til at se godt ud. Hvis der ikke er
for meget rod, får man også lettere øje på de flotte
detaljer,” forklarer Tor Haddeland.
Tor Haddeland vurderer at omkring 10% af
budgettet til havearkitekturen går til belysning,
som er en meget vigtig finesse i designhaven.
”Den rette belysning er ikke kun et plus i
sommertiden, når vi befinder os i haven.
Belysningen kan også være afgørende for,
at vi får noget ud af vores have i vintertiden,

når vi sidder og kigger ud. Størstedelen af al
havebelysning er lavet med LED-løsninger, som
er utrolig energibesparende. På den måde skal du
ikke have dårlig samvittighed over, at lade haven
stråle – selv om du sidder indenfor,” afslutter Tor
Haddeland.

SKAB DIT
ANDET HJEM
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