
När ni läser detta har förmodligen den 
ljuva sommaren flytt och det är dags att 
börja tänka över vinterförvaringen av 
poolen.
Vinterförvaring av en overflowpool skiljer 
sig inte särskilt mycket från vinterförvaring 
av en skimmerpool.
Läs därför även detta dokument för att 
förstå grunderna i vinterförvaringen. Detta 
dokument behandlar bara de delar som 
skiljer sig från vinterförvaringen av 
skimmerpooler.

En grundregel är att man alltid skall ha så 
mycket vatten kvar i poolen som möjligt 
för att undvika tjälsättningar.
I en overflowpool utan jetstream räcker 
det att vattenytan är sänkt under 
vaccumuttaget som sitter ca 30 cm ner i 
poolen. Använd gärna en våtdamsugare 
för att suga upp  vatten som står inne i 
röret.
Det är viktigt att det inte står vatten i 
skvalprännan.

Har man pooltak till sina pooler och dessa 
tak dessutom ligger i sol brukar man få 
väldigt lite is i sina pooler. Under 
vintersäsongen 2010/2011 när det var en 
mycket kall vinter blev det bara några 
centimeter is i pooler med pooltak som låg 
exponerade i solen under dagtid. Risken 
för att rör och andra pooldetaljer skall 
frysa sönder under sådana förhållanden 
blir naturligtvis mindre.
Under tiden Söderro Gård AB har verkat i 
poolbranchen (sedan 2002) har endast ett 
fåtal incidenter med frostskador kommit till 
vår kännedom. Det har då ofta rört sig om 
sönderfrusna rör ovan mark eller 
solfångare som frusit sönder.
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Har ni jetstream i er overflow pool är den 
monterad ca 30-40 cm under vattenytan. 
Man bör tappa ned vattnet under 
jetstreamen.
Är er pool korrekt installerad dvs att ni inte 
har fuktbärande material runt om poolen 
utan istället har använt en 
betongblandning riskerar ni inte att få 
någon tjälsättning även om ni tappar ned 
vattenytan under jetstreamen. Vet ni med 
er att ni ”fuskat” med denna del av 
installationsarbetet bör man överväga att 
inte tappa ned vattnet under jetstreamen. 
Risken för att en jetstream skall frysa 
sönder är liten och vi har flera exempel på 
att jetstreamen varit full med is under 
vintern utan att något hänt. Naturligtvis 
går det inte att ge några garantier på att 
tjock is inte kan skada din jetstream.

När det gäller vinterförvaring av tekniken i 
tekniklådorna är det en del saker man bör 
tänka på. Allt som innehåller vatten under 
vintern riskerar att frysa sönder. Töm 
därför ut filter, pump, jetstreampump, 
saltklorinator mm. En pump som det står 
vatten i ärgar. och kan då vara svår att få 
igång till våren igen. De nya tekniklådorna 
är numera inte monterade med en 
tappventil i botten. Anledningen till detta är 
att dessa tappventiler tenderade att 
släppa in grundvatten under vintern vilket i 
många fall fått till följd att maskinerna blivit 
fördärvade. Ni måste därför pumpa ut 
vattnet som hamnar i botten på 
tekniklådan. Använd en dränkbar pump för 
detta ändamål. Det finns dränkbara 
pumpar som pumpar ut vatten ända ned 
till någon enstaka mm. Resten torkar man 
upp med en badhandduk. En inte helt 
ultimat lösning men man behöver bara 
göra detta en gång per år!
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Om ni har en bufferttank skall ni tappa ut 
en del vatten. Det är viktigt att det är lite 
vatten kvar, minst ett par decimeter, som 
ger tyngd åt buffertanken så att inte 
grundvattnet ”lyfter” combitanken/
bufferttanken under vintern. Detta har 
hänt!
Vet ni med er att ni har högt 
grundvattentryck bör ni överväga att ha er 
dränering igång under hela 
vintersäsongen för att undvika att 
tekniklådan/buffertanken lyfter.

Fukt och vatten fördärvar elkomponenter. 
Sätt gärna in en frostvakt i er tekniklåda 
så minimerar ni denna risk samtidigt som 
ni minimerar risken för ev frostskador.
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