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EKONOMISK FÖRENING

 Nedgrävning av slang på tomtmark
Vill du själv gräva på din tomt innan entreprenören har grävt fram till din fastighet så får du göra det 
om du följer instruktionerna nedan. Notera att du före du påbörjar arbetet måste ta kontakt med 
områdesansvarig.

Arbetsgång

1. Tala med områdesansvarig så att anslutningspunkten stämmer överens med projekteringen.
2. Gräv och lägg slangen enligt anvisningarna nedan men fyll inte igen.
3. Kontakta områdesansvarig för att få arbetet synat och godkänt.
4. Återfyll enligt anvisningarna nedan.

Material

• Slang: PEM-slang, diameter: 40 mm alt. 32 mm. Denna bekostar du själv. Vissa företag säljer 
den enbart i 50 m-längder, andra har den som metervara. 

• Kabelmarkeringsnät: Tillhandahålls av föreningen – kontakta områdesansvarig.

Anvisningar

• Ett lämpligt grävdjup på tomtmark är ca 30 cm. Fastighetsägaren ansvarar för eventuell 
skada på fiber/slang på den egna fastigheten – så för din egen skull gräv ner slangen 
ordentligt!

• Det mycket viktigt att undvika skarpa böjar på slangen då dessa kan förhindra blåsningen 
av fibern. Ju rakare och mindre böjar desto bättre. Stora stenar som inte går att flytta är 
det OK att gå runt, men undvik tvära böjar på slangen.

• Låt PEM-slangen sticka upp någon meter vid tomtgränsen. 
• På ditt hus yttervägg kommer en liten anslutningsbox monteras (50 – 150 cm över mark). 

Kapa PEM-slangen på den höjd du vill ha boxen monterad. Klamra sedan fast slangen så att 
den sitter stadigt i fasaden. Det är viktigt att slangen sitter stadigt och är skyddad från ljus.

• Återfyllnadsmaterialet närmst slangen får inte innehålla stenar eller andra föremål som kan
skada slangen.

• 10-15 cm över slangen skall du lägga ett grönt kabelmarkeringsnät innan du slutför 
återfyllnaden. I det gröna markeringsnätet finns en liten metalltråd. Denna tråd ska kunna 
ansluta till anslutningsboxen som monteras på fasaden. Tråden måste vara åtkomlig vid 
eventuell felsökning.

Ta kontakt med någon områdesansvarig om Du har frågor. Kontaktuppgifter finns på 
www.forshallafiber.se. 

http://www.forshallafiber.se/
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