
Grävning och förberedelser.
Information om vilka förberedelser du som fastighetsägare 
behöver göra innan vi installerar fiber till din fastighet. 



1. Avlämningspunkt
Vi markerar ut en avlämningspunkt vid din 
tomtgräns. Det är från denna punkt du ska 
gräva ner slangen.

3. Förbered kanalisation
Du som fastighetsägare ansvarar för 
arbete på egen tomt, det vill säga grävning 
och förläggning av rör samt söktråd, från 
vår avlämningspunkt vid tomtgränsen, till 
platsen där fibern ska installeras. Lunet 
tillhandahåller materialet som du behöver 
gräva ner i marken. Vill du använda markrör 
ansvarar du själv för hämtning av detta. 

4. Installation 
När kanalisationen är färdig kan vi utföra 
installationen. Våra tekniker bokar en tid 
med dig för installation. 

2. Material
Vår samordnare på området kontaktar dig 
angående avlämning/hämtning av material 
som du behöver när du ska gräva.

Tänk på att bredbandsboxen
behöver ström och ska placeras i an-
slutning till ett 230 V vägguttag. 

!

Så här går det till.

Tänk på att vi inte gör någon 
kabeldragning inomhus. Därför är det 
viktigt att du gräver fram till lämplig plats 
vid din husvägg. 

!

5. Återställning
Du som kund ansvarar själv för att åter-
ställa marken på din tomt. Återfyllning av 
avlämningspunkten ska inte ske förrän 
en tekniker varit på plats och skarvat in 
material. 

6. Grattis
När du fått ett leveransbesked ifrån oss 
är din anslutning klar att användas. I 
leveransbeskedet får du information om 
hur du beställer tjänster.

Behöver jag gräva?
I bostadsområden med utbyggt stadsnät kan det redan vara förberett för fiber och då kan 
det hända att du som fastighetsägare inte behöver gräva på din tomt. Ta kontakt med oss för 
information om vad som gäller för din fastighet. 

Har du förberett för fiber men vill ha din installation i en annan del av huset gräver du ett dike 
från befintlig placering av slangen fram till ny placering intill husvägg. Kontakta oss för
 leverans av material.

Frågor?
Du är välkommen att kontakta oss per 
epost: forsaljning@lunet.se eller telefon: 
0920- 23 61 01 om du har några frågor. 



Tänk på att gropen vid 
anslutningspunkten behöver vara 
helt fri från bråte och ej grävas igen 
förrän tekniker varit på plats och 
installationen är klar. 

!

Grävning.
Gräv ett dike 
Gräv ett dike (minst 30 cm djupt) från 
markerad startpunkt fram till den plats 
vid husväggen där du vill att håltagningen 
ska göras. Bredbandsboxen kommer att 
installeras i markplan på insida yttervägg. 

Lägg ner slangen 
Lägg ner slangen och den blå söktråden 
i diket. Lämna 2 m slang och söktråd vid 
husväggen. Om slangen inte är fast-
skarvad i stamnätet (utan ligger löst på 
tomten) lämnar du resterande slang och 
söktråd vid tomtgränsen. På så sätt finns 
det tillräckligt med slang för att  skarva 
ihop den med stamnätet.

Fyll igen 
Fyll igen med ca 10 cm stenfri massa, 
lägg på det gröna markeringsbandet och 
fyll igen diket med resten av jorden.

Återfyllning ( jord) 
Markeringsband 
10 cm stenfri massa 
Slang + söktråd
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