Så gräver du själv för fiberanslutning
Grävinstruktioner

Fastighetsägaren ansvarar för nedgrävning av rör/slang på egen fastighet fram till Stamnätet.
Relacom monterar skarvboxen på väggen. Rör/slang och kabelmarkeringsband hämtas
kostnadsfritt hos PFEF. Relacom kommer att tillhandhålla en översiktskarta som visar
stamnätets placering.
Så här ska nedgrävningen göras:

1. Röret/slangens ovansida ska vara minst 30cm under markytan. Skyddsslang ska endast
användas vid svåra markförhållanden där förläggningsdjupet blir mindre än 30cm.
2. Ett kabelmarkeringsband ska läggas cirka 10cm ovanför röret/slangen.
3. Fyllnadsmassan ska finnas runt röret/slangen och 10cm ovanför. Fyllnadsmassan ska
bestå av exempelvis finkornig sand eller jord.
4. Resterande fyllnadsmassor upp till marknivå får inte innehålla vassa stenar eftersom
röret/slangen riskeras att skadas.
5. Se till att röret sticker ut ca 1m upp från marken och att kabelmarkeringsbandet är lika
lång som röret.
6. Se till att lämna en öppen skarvgrop för skarvning av röret/slangen vid stamnätet.
Skarvning utförs av Relacom.
Vid frågor, kontakta Bengt Augustsson på 0705379900.
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Figur 1. Utförande av kabelgrav för optofiberkabel med skyddsrör.

Figur 2. Utförande av fiberinstallation.
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För dig som har beställt extra anslutning/ar
Grävinstruktioner för dig som har beställt en extra anslutning till garage, kontor, hobbyrum
eller liknande:

Ett 14/10 rör matas till första skarvboxen på husväggen. Sedan matas ett sekundär 14/10 rör
till t.ex. garaget till andra skarvboxen på väggen, se figur 3. Notera att en sekundär
fiberanslutning kan innebära att det krävs två abonnemang för bredbandet. Detta beror på det
framtida avtalet mellan operatören och kunden.

Figur 3. Exempel på en sekundär fiberanslutning till garage.
Grävinstruktioner för dig som har beställt en extra anslutning till ett sekundärt hus för
uthyrning eller liknande:
Varje hus måste ha ett eget 14/10 rör och en egen skarvbox, se figur 4.

Notera att en sekundär fiberanslutning kan innebära att det krävs två abonnemang för
bredbandet. Detta beror på det framtida avtalet mellan operatören och kunden.

Figur 4. Exempel på en sekundär fiberanslutning till ett sekundärt hus.
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