
 

Detta är en guide till er som bor i villa och själv tänkt gräva ner fiberslang på tomten. Nedan följer

information om hur fiberinstallationen går till och vad som är viktigt att tänka på.

 

 

Ni ska mottagit en fiberslang från oss enligt överenskommelse. Om så inte skett, ber vi er ringa eller

mejla till oss, med namn, adress och antal meter slang som behövs.

Slangen ska grävas ner från tomtgränsen till husfasaden, där håltagningspunkten ska vara.

Håltagningspunkten ska vara i nära anslutning till fiberenheten som placeras inne i huset.

 

Är ni osäker på om det finns kablar i marken på tomten, kan ni boka en kostnadsfri kabelvisning via

www.ledningskollen.se eller ringa direkt till 0454 – 980 16.

 

 

Fiberenheten är er anslutningsbox som placeras inne i huset. Det är från den ni drar nätverkskablar för

internet, tv och telefoni vidare i huset. Vi monterar fiberenheten på insidan av huset, vid den

håltagningspunkt vi kommit överens om. Fiberenheten placeras max 5 meter kabellängd från

håltagningspunkten, d.v.s. den maximala längden på kabeln får högst vara 5 meter.

 

 

 

 

Från tomtgränsen till husfasaden (där håltagningspunkten ska vara) gräver ni ett schakt som är 30 - 40

cm djupt och cirka 10 cm brett. Svängarna och böjarna på fiberslangen får inte vara för skarpa, 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 den sticker upp ovanför jord utanför fasaden. Slangen ska

inte borras in i källare eller liknade, installatören kommer fästa den på fasaden.

 

 

När slangen är nergrävd kontaktar ni OKTV på telefonnummer 0454 - 980 50 eller via e-post                

 Vi skickar då ut en installatör som fäster slangen på fasaden. Installatören sköter även borrandet i

fasaden och installerar fiberenheten inne i fastigheten.

 

 

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. 

 

 

 

 

INFORMATION OM HUR NI GRÄVER FÖR FIBERANSLUTNING

Innan ni börjar gräva

Placering av fiberenheten

Gräva på egen tomt
 

 

Efter slangen grävts ner

Hjälp med att gräva
 

 

 

Om ni har frågor kan ni ringa 0454 – 980 50 eller besök oss på Östra Ringvägen 219 i Olofström.
Det går även bra att skicka e-post till 
 

 

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

fiber@oktv.se

fiber@oktv.se




