Grävinstruktioner

Du som fastighetsägare ansvarar för arbetet innanför din fastighetsgräns, det vill säga grävning och
förläggning av rör samt söktråd från vår avlämningspunkt fram till platsen där fibern ska installeras.
Nedan får du information om arbetet som behöver utföras.
Grävning

1

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. CPEn kommer att installeras
i markplan på insida yttervägg.

2

Lägg ner slangen

Lägg ner slangen och den blå söktråden i diket.

Lämna 2 m slang och söktråd vid husväggen. Om

slangen inte är fastskarvad i stamnätet (utan ligger
löst vid tomtgräns) lämnar du resterande slang

och söktråd vid tomtgränsen. På så sätt finns det
tillräckligt med slang för att skarva ihop den med
stamnätet.

3
2

Fyll igen

Återfyllning (jord)

Fyll igen med ca 10 cm stenfri massa, lägg på det

Markeringsband

gröna markeringsbandet och fyll igen diket med

10 cm stenfri massa

resten av jorden.

Slang + söktråd

Tänk på
• 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.
Ta kontakt med oss för leverans av material.

• Vi gör inte någon kabeldragning varken inomhus eller

utomhus. Därför är det viktigt att du gräver fram till 		
lämplig plats vid din husvägg.

• Kom ihåg att ta reda på var befintliga kablar ligger

på din tomt för att undvika avgrävningar, till exempel 		

kablar för el och telefoni. Läs mer på ledningskollen.se.

• CPEn behöver ström och ska placeras i anslutning till ett
230 V vägguttag.

• Gropen vid anslutningspunkten ska vara helt fri från bråte
och ej grävas igen förrän tekniker varit på plats och 		
installationen är helt klar.

• Det är mycket arbete som ska utföras för att möjliggöra
en fiberinstallation. Tänk därför på att det kan ta tid från
att du har utfört arbetet till att vi kontaktar dig för 		
tidsbokning av installationen.

LUNET AB | Smedjegatan 10 | Box 25 | 971 02 | Luleå | 0920-23 61 01 | www.lunet.se

