
Markarbetet är mycket viktigt. Söderro Gård AB 
rekommenderar att man gjuter en betongbotten när man 
anlägger en pool. Vid rätt markförhållanden kan man även 
anlägga en pool med endast hårdgjord yta. Söderro Gård AB 
kan inte ta ansvar för bedömningen av markförhållandena i det 
enskilda fallet. Skulle en sättning/underminiering  av botten 
inträffa som medför skada på poolen gäller inte garantin. 
Rådgör med din markentreprenören. Gräv hålet mellan 200 
och 500 mm större per sida än poolen. Om poolen är 7x3 m 
skall hålet således vara mellan 7.4 - 8 m x 3.4 - 4 m. Det 
underlättar när man återfyller om det inte är för trångt. Vid 
trappan måste man ha ytterligare lite plats för att komma åt att 
återfylla under trappan.
Djupet beror på pooldjupet (normalt 1,5 m), mängden 
makadam och isolering. Normalt sätt brukar man gräva ca 150 
mm djupare än pooldjupet. Dvs 1.65 m  om man skall installera 
en pool som är 1.5 m djup.

Fiberduk placeras på den solida botten.  Obs! Om det vid 
grävningen visar sig vara konstiga markförhållande, mjuk lera 
eller annat så låt en kunnig person titta och göra en 
bedömning. Allt går att ordna men det är viktigt att det blir rätt 
så där inte blir sättningar under poolen. Dräneringsslang/rör 
placeras sedan på fiberduken. Dräneringen är mycket viktigt 
för att man i framtiden skall kunna veta om där står vatten runt 
poolen (högt grundvatten). Om man tömmer poolen och där 
står vatten runt poolen kan den flyta upp eller tryckas ihop. 
Vattnet runt poolen måste då först pumpas bort.

OBS!  Dräneringsslangen/rören skall skarvas ihop till en slinga 
där båda ändar skall in i brunnen. Se nedan
För att maskinen skulle nå vid detta jobb gjordes bit för bit här. 
Når maskinen kan man naturligtvis gräva hela hålet klart och 
sedan lägga fiberduk på hela botten..  
Makadamen skall täcka dräneringsslangen/rören. Mellan 100 - 
150 mm. Man bör välja en fraktion på makadam som är lätt att 
kratta ut. Mellan 9 - 14 mm brukar fungera. Större fraktion 
dränerar bättre men är svårare att kratta.

. Där skall minst vara 200 mm makadam utanför poolbotten. 
Materialen får inte blandas och måste separeras med fiberduk.
Det fungerar också att lägga fiberduk på makadamen och ett 
ca 5 cm tjockt lager stenmjöl ovanpå fiberduken om man 
tycker att det är lättare att få jämt. 

Markarbete vid 
anläggning av pool



Makadamen paddas på både längden och bredden.
Vikten på paddan avgör hur länge man behöver padda.
Personalen på uthyrningsställen kan rådgöra vilken vikt som 
passar olika material. När där inte blir spår efter paddan är det 
bra.

Om ni valt att gjuta bottenplatta gäller detta:
 Plattan bör vara minst 15 cm med ett lager av armeringsmatta 
minst 8 mm.Tänk på att poolen blir ett stort vattenpass. På en 
skimmerpool är en godtagbar tolerans ca 1 cm medan det på 
en overflow helst inte skall slå på mer än några få mm upp till  
max 5 mm på bottenplattan
Plattan bör vara minst 10 cm större än poolen så att inte 
poolkanten står ända ute vid betongkanten.
Ett tips är att använda självnivillerande betong. Denna variant 
är något dyrare men betydligt lättare att få i våg.

När betongplattan bränt lägger man ut Cellplast / Frigolit. Man 
bör använda mellan 30 - 50 mm tjocklek. Värmeförlusten via 
botten är endast ca 5%. För mycket Cellplast ökar lyftkraften 
när man får vatten under poolen. Hårdheten skall vara S-200 
eller hårdare. Mindre tjocklek = hårdare cellplast. Man bör 
sätta silvertejp över skarvarna för att hålla ihop skivorna, så de 
inte flyttar sig om man stöter i med poolen då den lyfts ned i 
hålet. 

Om ni valt att inte gjuta bottenplatta gäller detta:
För att få ytan i våg kan man använda lostock, snöre och 
reglar men en rotationslaser gör arbetet mycket enklare. De 
finns att hyra. Mät så att ytan är i våg. Det bruka behövas ett 
par justeringar innan det är fulländat. Tänk på att poolen är ett 
enda stort vattenpass.

Mät, justera och padda igen.



 

När ytan är i våg lägger man ut cellplast / Frigolit. Man bör 
använda mellan 30 - 50 mm tjocklek. Värmeförlusten via 
botten är endast ca 5%. För mycket cellplast ökar lyftkraften 
när man får vatten under poolen. Hårdheten skall vara S-200 
eller hårdare. Mindre tjocklek = hårdare cellplast. Man bör 
sätta silvertejp över skarvarna för att hålla ihop skivorna, så 
de inte flyttar sig om man stöter i med poolen då den lyfts ned 
i hålet. 

Båda ändarna på dräneringsslangen skall in i brunnen. Detta 
för att man skall kunna spola slangen om där skulle bli stopp i 
den. Brunnen skall vara ca 500 mm djupare än poolbotten. 
Detta för att det gå att pumpa bort vattnet under poolen.
En pump skall rymmas i brunnen så använd inte något smalt 
rör. Vi rekommenderar minst en brunn som är 300 mm.

Cellplasten skall gå 100 - 200 mm utanför poolkanten. Glöm 
inte att täcka makadamen med cellplast eller fiberduk innan 
återfyllnad. Kommer det grus eller liknande i makadamen 
försvinner den dränerande funktionen.



Detta är förslag på markarbete som godkänts av Niveko. 
Har man extrema grundvattenförhållanden eller andra ovanliga markförhållanden rekommenderar vi att 
man diskuterar förhållandena med experter inom detta område. Om grundvatten tränger in när man 
gräver så kan man oftast gräva ett lite djupare hål i ena sidan och placera en pump där under 
installationen. Om grundvattnet är så högt att det inte räcker att pumpa undan vattnet medan man 
installerar poolen så måste en grundvattensänkning göras. Har man grundvattenproblem är det lämpligt 
att gräva på sensommaren. Våra pooler tåler högt grundvatten när de väl är installerade. Man behöver 
således ingen helgjuten pool för att man har högt grundvatten. 

OBS ! Om man råkar gräva för djupt när man gräver poolhålet måste det återfyllas enligt gällande 
föreskrifter. D.v.s. att man återfyller bit för bit och packar med padda däremellan. Hur mycket man kan 
återfylla mellan paddningarna beror på paddans vikt. Om man slarvar med detta kan där bli sättningar 
under poolen och poolen kan då skadas. 

Nästa del beskriver återfyllnad och installation av poolen.


