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Information om grävning till fiberkabel 
Nästa steg för att installera fibernät till er fastighet är att gräva ner slang för fiberkabel på er 
tomt. Vid er tomtgräns kommer vi att lämna en slangring.  

Så här rekommenderar vi 
Slangen ska grävas ner från tomtgränsen till fasaden på huset där ni vill ha ”fasadboxen” 
placerad, så nära som möjligt där ni önskar placera inomhusdelen.  

Är ni osäkra på om det finns kablar i marken på er tomt, kan ni boka kostnadsfri kabelvisning. 
Är ni intresserad av det bokas antingen via www.ledningskollen.se eller så ringer ni direkt till 
0454 – 980 16 eller till Olofströms Krafts växel 0454 – 980 00.  

Vi rekommenderar att ni gräver 30-40 cm djupt och att det inte blir några skarpa böjar. Detta 
för att undvika att slangen knäcks. Närmast huset bör ni gräva lite djupare, så att slangen får 
en mjuk böj upp mot fasaden. Slangen lämnas så att det sticker upp ovanför jord utanför 
fasaden. Installatören kapar och fäster slangen på fasaden.  

Installatören tar därefter vid arbetet och fäster ”fasadboxen” tillsammans med slangen på 
fasaden. Han/hon sköter även borrandet in i fastigheten och installerar inomhusdelen (en så 
kallad ”ONT”) inne i fastigheten. ONT:en placeras max 5 meter kabellängd från 
”fasadboxen”, dvs. den maximala längden på kabeln får högst vara 5 meter.  

Notera: På baksidan av denna information finns en skiss som förklarar hur det ska se ut. 

Efter slangen är nedgrävd 
Efter att slangen är nedgrävd, är det dags för oss att blåsa i fiber. Vänligen kontakta oss på 
telefonnummer 0454 – 980 50 eller via epost info@oktv.se, så att vi vet om att grävningen är 
klar.  

Hjälp med att gräva 
Om ni inte vill gräva själva erbjuder vi hjälp med grävning till en kostnad på 120 kr/metern. 
Kontakta OKTV om ni vill beställa hjälp med grävningen. Om ni redan har fyllt i en beställning 
på grävhjälp på avtalet behöver ni inte kontakta oss.  

Har ni frågor 
Kontakta oss på telefonnummer 0454 – 980 50 eller besök oss på Östra Ringvägen 219 i 
Olofström. Det går även bra att skicka oss e-post till adressen info@oktv.se.  

Med vänliga hälsningar 
Olofströms Kabel-TV  
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Skiss som förklarar hur det ska grävas. 

Kund 

Fasadbox 

Inomhusdel ”ONT” 

Max 5 meter fiberkabel 
(kabelns maximala längd) 

Ni väljer själva var ni vill gräva ner slangen. 

ONT = Inomhusdelen placeras max 5 meter 
(kabelns totala längd) från fasadboxen.  
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