
Planera för  

pool
Har du längtat efter en svalkande pool i sommar?  
Om du vill ha flyt i planeringen är det dags att börja nu.  
När vårsolen börjar lysa är det bara att sätta i gång!
Idé och rItnIngar  SuSanne anderSSon   text LiSeLotte LundStröm
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Markpool i litet format och med 

mjuka former. ”Crete”, 5,25x3,2 m, 
34 990 kr, Nordisk Spa.

Med en fyrkantig pool kan 
man utnyttja trädgårdens 
hörn bättre. ”Rektangulär”,  
400x204 cm, från  
29 320 kr, Miami Pool.
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lilla poolen
smyckar tomten
Vi är många som drömmer om en stor pool att ta sig ett 
morgondopp i, men även den som har en liten radhustomt 
kan förverkliga drömmen om en pool. 

– Det är absolut möjligt, men det blir extra viktigt att  
poolen smälter in i miljön och inte tar för mycket plats fysiskt 
och visuellt, säger trädgårdsdesigner susanne andersson.

poolens form. Husets 
utseende påverkar vilken pool 
som passar bäst. I det här 
exemplet mjukas funkishusets 
raka linjer upp med en rund 
pool. Vid ett gammaldags 20-
talshus kan en fyrkantig pool 
funka lika bra. Den fyrkantiga 
poolen tar dessutom mindre 
plats i trädgården.
markbeläggning. Det är 
praktiskt om man kan gå direkt 
från huset och rakt ner i poolen, 
utan att smutsa ner fötterna på 
vägen. Här har betongplattor 
kompletterats med trädäck och 
en tårta med natursten, som gör 
tomten mer ombonad.
UtedUsch. Skötseln av poolen 
underlättas om det finns en 
utedusch att skölja av sig i. 
Här finns den, lättillgängligt 
placerad, intill poolrummet. 
poolrUm. För att kunna rena 
och värma poolen behövs en 
pump. Den skapar suget som 
gör att det vatten som förs från 
bräddavloppet trycks tillbaka 

till poolen via reningsfilter 
och värmare. Här är pumpen 
placerad i ett separat poolrum, i 
hörnan bredvid matplatsen, och 
ledningarna är dragna under 
stenläggningen.
sittplatser. Poolens runda 
form gör den till ett smycke i 
trädgården. Därför kan man 
titta på den från alla håll: 
frukosthörnan till vänster, 
solsängarna vid poolen och 
matplatsen vid huset. Väl i 
poolen har man en vacker vy 
över trädgårdens blommande 
hörn med buskar och perenner.
Växtlighet. Runt poolen är det 
viktigt med skydd mot insyn 
och vind. Det kan man dels 
åstadkomma med växter, dels 
med spaljéer eller plank. Här 
täcks sidorna delvis av plank på 
båda sidor, delvis av en aven-
bokshäck som skyddar mot 
insyn och vind året om. En låg 
lavendelhäck separerar frukost-
hörnan på natursten från pool-
området. 

bästa tipsen för radhUstomten:
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Familypool kan byggas både i och ovan mark utan  
extra förstärkning. Den går även att gräva ner delvis 
och funkar därför i slänter. Br 4,15 m,  
29 990 kr, Folkpool.

Bygg en terrass över slänten, med inbyggt bad. 
Vedeldad badtunna för 4–5 personer,  
17 900 kr, Skärgårdstunnan.

från bUdget till lyx

7776



bästa tipsen för 
tomten med slänt:
storlek. Här finns möjligheten 
att ta i lite extra. Låt gärna poolen 
täcka större delen av slänten, för 
att utnyttja platsen maximalt. 
Eftersom poolen placeras i slänten 
påverkas inte storleken på gräs-
mattan och trädgården nedanför.
poolens skal. I slänten behövs 
en pool med hårt skal eftersom 
den inte får stöd på sidorna på 
annat vis. Där finns det många 
varianter att välja på, som till 
exempel galvaniserat stål, glas-
fiber eller betong. Sätt gärna 
upp en liten spaljé på den sida av 
poolen som syns utåt, och täck den 
med klätterväxter.
markbeläggning. En stor 
uteplats täcks med fördel med 
plånboksvänligt trä, som dess-
utom är väldigt skönt att gå på.  
På var sida om poolen övergår 
däcket i trappor ner till träd-

att tänka på när  
dU skaffar pool

1Bygglov. En pool som grävs ner i 
marken kräver inget bygglov. Men 

om poolen ligger nära en tomtgräns, 
ändrar marknivån eller innebär bygge 
av altan/stödmurar kan det behövas.

2Säkerhet. För att ingen ska ramla 
ner i poolen måste den vara 

täckt med ett poolskydd alternativt 
inhägnas med ett minst 90 cm högt 
staket med låst grind.

3Markbeläggning. Fundera även 
över miljön runtom poolen. 

Trädäck är skönt att gå på och rela-
tivt billiga att bygga. Granitkeramik 
eller stenbeläggningar är hållbara och 
nästan underhållsfria, men kostar mer.

4Värme. Det finns olika sätt att 
värma vattnet i poolen, till exempel 

med en termostatstyrd poolvärme-
pump eller solvärme. Ett pooltak håller 
kvar värmen, och en poolvärmepump 
omvandlar kylig luft till värme. 

gården. Ett glasräcke ger pool-
området en luftig känsla, samti-
digt som det skyddar mot fall.
UtedUsch. Oavsett om man 
kommer upp från trädgården 
eller har legat i solsängarna en 
stund så finns uteduschen lättill-
gängligt vid trappan till höger 
om poolen.
poolrUm. När man, som här, 
placerar poolen i en slänt kan 
man gömma pumpen under 
trädäcket där solsängarna står. 
sittplatser. Det inglasade 
uterummet har stora fönster 
som vetter mot poolen. Man kan 
även se den från matplatsen till 
vänster och loungehörnan till 
höger. Extra effekt ger en infini-
typool, där vattnet ser ut att rinna 
över kanten på ena sidan. 
Växtlighet. Eftersom vinden 
trycks uppför slänter och på så 
sätt blir mer komprimerad är det 
bra att plantera tujor, som växer 
snabbt och blir stora, runt tomten. 

tomten i genomskärning. Poolen är delvis 
nergrävd i slänten, fronten täcks av buskar. 
trappan går utanför poolen. 

poolPrylar

Poolöverdrag, 
från 16 990 kr, 

Folkpool.

från bUdget till lyx

6 ovanjordspool med timmerstomme, som även 
kan grävas ner helt eller delvis. ”Alfa”,  
3x7 m, 135 000 kr, Svenska Poolfabriken.

stora poolen 
läggs i en slänt
Det är vanligt att hus byggs i en slänt, som är 
svår att sköta om och få växterna att trivas på. 

– Där är det perfekt att placera en pool!  
Då utnyttjar man en plats som ofta är oanvänd 
och gör den till en vacker plats i trädgården  
i stället, säger susanne andersson.

Lättflyttat sidobord  
i pulverlackerad 
stål. ”Minnie 
mae”, diam  
38 cm, 2 350 kr, 
Maze.

Badlakan av 
bomullsvelour.  

”to the beach”, 
100x180 cm,  
199 kr, Ellos.

Solstol i bambu,  
699 kr, Åhléns.

Lyxiga spabadet 
”Delfi” har 
bland annat  
16 jet ström mar 
och ljudsystem 
och rymmer  
fem personer.  
160 000 kr, 
Jacuzzi/ 
Sanova.5 7

Utebad är ett bra  
alternativ till pool  
på små tomter.  
”Vega select” med 
massage munstycken, 
halkskydd och plats 
för fyra sittande  
samt en liggande,  
78 995 kr, Skånska 
Byggvaror.

7978


