
Bruksanvisning
NOAQ Boxpool BP50
For bruksanvisningar på andra språk, se www.noaq.se
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NOAQ Boxpool BP50 är en tillfällig bassäng för lagring av vätskor av olika slag. Rent vatten, 
förorenat vatten, släckvatten vid bränder, förorenade muddermassor etc. Den kan även 
användas för att tillfälligt lagra torra massor, som spån, flis, pellets mm.

En boxpool byggs upp av samma komponenter (”boxar”) som NOAQ Boxvall, vår mobila 
skyddsvall mot översvämningar, vilket innebär att samma material kan användas för två helt 
skilda ändamål.

Boxarna finns av två olika slag, raka och hörn, där hörnboxarna är vinklade 30°. Med                  
3 hopkopplade hörnboxar får man en 90-gradersvinkel, med 12 hörnboxar får man en cirkel. 
Genom att skarva in raka boxar mellan hörnen kan man skapa en bassäng av valfri storlek 
och genom att täcka bassängen med en särskild poolduk blir den helt tät.

NOAQ Boxpool BP50 finns i tre standardstorlekar, 
med volymer på 1, 8 respektive 38 kubikmeter.

 BP50-1 BP50-8 BP50-38

Höjd 50 cm 50 cm 50 cm
Längd x bredd 2 x 2 m 10 x 2 m 22 x 4 m
Volym 1 m3 8 m3 38 m3

Hörnboxar + raka boxar 12 + 0 12 + 26 12 + 70
Vikt totalt boxar + duk 32 kg 128 kg 278 kg

Material boxar ABS
Material poolduk PE 0,18 mm



För att bygga en NOAQ Boxpool används samma komponenter som för NOAQ Boxvall. För 
denna produkt finns en egen bruksanvisning.
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Gör så här:

1. Välj en lämplig plats för boxpoolen

Boxpoolen behöver en relativt jämn yta. Idealet är en asfalt- eller betongyta, men även en 
grusplan eller gräsmatta fungerar bra. Den minsta boxpoolen kräver en yta på 2 x 2 meter. 
Behöver man bygga upp en större boxpool kan man antingen anpassa den efter den yta 
som finns tillgänglig, eller hitta en yta som är stor nog för den boxpool man behöver.

Den största standardmodellen på 38 m3 har en bredd på bara knappt 4 meter. Den kan därför 
byggas upp på det ena körfältet på en vanlig tvåfilig landsväg. Det gör att man kan behålla det 
andra körfältet öppet för passerande trafik. Om man behöver ytterligare lagringsvolym är det 
enklare att bygga upp flera boxpooler, än att göra de enskilda poolerna större.

Det som begränsar storleken på en boxpool är storleken på den tätande duken. Maxbredden 
på en boxpool är normalt 10 meter. Det är dock möjligt att svetsa ihop flera dukar om man be-
höver en ännu bredare boxpool.

2. Placera ut boxarna och koppla ihop dem en efter en.

Börja från vänster (sett från den torra sidan) och koppla en box i taget till den föregående. 
Boxarna har en kopplingsmekanism (i framkanten) och en låsmekanism (i överkanten). 
Vinkla boxen något framåt, och koppla ihop med den föregående boxen genom att sticka in 
den utskjutande ”tungan” (längst fram till vänster) under ”bron” (längst fram till höger på den 
föregående boxen).
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Tätande del
Under boxvallens framkant 
sitter en tätande remsa av 
cellgummi. Den reducerar 
underläckaget av vatten till 
ett minimum.

Förankrande del
Förankringskraften är proportionell mot 
skillnaden i vattentryck mellan boxvallens 
över- och undersida. Ett system av drä-
neringskanaler på undersidan leder bort 
läckvattnet, så att inget mottryck uppstår.

Dämmande del
Den bakre väggen dämmer 
vattnet. Vattnets tryckkraft 
tas upp av två stora vulster 
som samtidigt fungerar som 
dräneringskanaler.

Så fungerar en NOAQ boxvall

Den liggande delen av boxvallen pressas fast mot 
underlaget genom översvämningsvattnets tyngd. 
På undersidan sitter ett par sulor av cellgummi som 
ger ett pålitligt väggrepp.
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Låsmekanism

Kopplings-
mekanism

En NOAQ Boxpool BP50-1 
sätts ihop av 12 hörnboxar

Om man utgår från hörn som satts ihop 
av tre hörnboxar så kan man bygga upp 
rektangulära boxpooler av valfritt format 
genom att skarva i ett antal raka boxar. 

3. Täck boxpoolen med duk

För att göra boxpoolen tät täcks den med medföljande polyetenduken. För att täta även mot 
väggarna måste duken vara minst 1 meter längre och bredare än själva boxpoolen. Med en 
duk som är 1,5 meter längre och bredare får man lite marginal och behöver inte vara lika 
noggrann med positioneringen.

Fixera duken mot boxarnas överkant med hjälp av klämmorna. Låt bara ett par decimeter 
av duken hänga över kanten. Ett överskott av duk på insidan är inget problem, medan ett 
underskott medför att duken sträcks och belastas i onödan. För de raka boxarna gäller att 
klämmorna ska placeras över boxskarvarna så att de även bidrar till att fixera dessa.

4. Fyll boxpoolen

Tryck sedan ner boxens bakkant och för in låsmekanismens 
uppstickande tapp i spåret på den föregående boxen. Vrid 
boxen så att tappen hamnar mitt i spåret. Detta är normalläget. 
De raka boxarna sitter nu ihop i rak linje och hörnboxarna sitter 
ihop i 30° vinkel. Låsmekanismen har dock en viss flexibilitet, 
så att boxarna vid behov kan vridas upp till +/-3° mot varann.

3. Låt boxarna bilda en sluten form

Den minsta boxpoolen rymmer en dryg kubikmeter och består 
av 12 hörnboxar som kopplas ihop till en cirkel (det går också  
med 11 eller 13 boxar). Denna boxpool kräver en yta på 2 x 2 
meter. Delar man upp en sådan cirkel i två halvor och skarvar 
i 13 + 13 raka boxar får men en bassäng som är 2 x 10 meter 
med en volym på 8 m3. Med ytterligare 44 raka boxar kan man 
skapa en boxpool på 4 x 22 meter, med en volym på 38 m3.


