Grävinstruktion fiber
Du har valt att själv gräva in fiberslang på din fastighet från anslutningspunkten till väggen där fiberkabeln ska dras in i huset.
När du gräver själv ska du:
-

-

-

-

-

Tillsammans med oss eller vår underentrenör göra en projektering
av anslutningen till huset och installationerna inomhus, så att du
vet vilken väg du ska gräva till huset
Om du vill använda befintlig ”kanalisation”(tomrör) på tomten
meddela det till oss vid projekteringen, så gör vi tillsammans med
vår underentreprenör en bedömning om de kan användas eller ej
Få fiberslang och kabelmarkeringsband från oss
Innan du gräver säkerställa så att du inte har el-, tele- eller gräsklipparkablar där du ska gräva, ansvaret för det åligger dig som fastighetsägare. Vid behov beställs utsättning av ledningar via
www.ledningskollen.se
Gräva ett kabeldike som är minst 30 centimeter djupt.
Göra ett så rakt kabeldike som möjligt och tänka på att fiberslangen
inte klarar alltför skarpa svängar, exempelvis 90 graders vinklar, en
radie av minst 50 centimeter är ett krav.
Placera fiberslangen i botten av kabeldiket. Undvik stenar och
andra hårda föremål.
Återfylla kabeldiket 10 cm med stenfritt material. Lägg ut markeringsbandet i kabeldiket.
Återfylla kabeldiket med resterande material ovanpå markeringsbandet(nu rensat från större och vassa stenar)
Se till att fiberslang och markeringsband sticker upp minst 1 m i
varje ände
När du är klar meddela oss eller vår underntreprenör att du grävt
klart så att vi kan fortsätta arbetet med att installera din fiber och
de inomhusarbeten som återstår

Har ni frågor kring din fiberanslutning, besök gärna vår hemsida
www.kraftvarme.se eller ta kontakt med oss via telefon eller e-post så
hjälper vi er att svara på era frågor.

Med vänlig hälsning
MARK KRAFTVÄRME AB
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