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Kundanvisningar fiberanslutning
Grävning kabelutsättning
Innan grävning påbörjas från fastighet till befintlig kopplingspunkt behöver utsättning av
mark genomföras. Detta för att säkerställa att inga kablar såsom el, tele, vatten, avlopp mm
grävs upp eller skadas. Ta därför kontakt med kommunens gatukontor, el- och tele om ni är
osäkra kring ledning på egen tomt. När du fått bekräftelse på detta kan grävning påbörjas.
Har ni automower/robotgräsklippare så måste ledning för den markeras ut för
att undvika avgrävning.
Du gräver från din tomtgräns
där vår slang finns, till
bostaden. Om vår slang ännu
inte finns fram till tomtgräns då
din grävning påbörjas, kontakta
oss för att få veta var vi planerat
att lägga den. Se bifogad karta
Slangen läggs ned med
underkant på ett djup av minst
40 cm under färdig markyta.
Vid schaktning i åkermark eller
gräsmattor där t ex
jordbearbetningsverktyg kan
förekomma bör schaktning
utökas till ett djup av minst 90 cm under färdig markyta. Schaktet bör vara minst 20 cm
brett. Schaktningsdiket avjämnas och frigörs från vassa stenar innan slangen läggs ner.
OBS! Slang ska inte böjas i skarpa vinklar utan måste läggas i mjuka böjar.
Detta är mycket viktigt för att minimera eventuellt slangbrott och därmed att få problem vid
blåsning av fiberkabel. Gräv därför ditt schaktningsdike med mjuka svängar vid
riktningsbyte.
När grävning och nedläggning av slang gjorts kan du fylla igen schaktet på din tomt, men
lämna ett ordentligt tilltaget hål så våra installatörer kan göra sammankopplingen av
slangarna.

Material
Tänk på att skicka in dina avtal om beställning av fiber innan du påbörjar ditt arbete. Detta
ligger till grund för tillgång till allt material vid din fastighet. Mät den sträcka du tänkt gräva
och ange längd på slangen och sökband du behöver. Materialet hämtar du hos Tibro Energi,
Fabriksgatan 10, måndag-torsdag kl. 08.00-16.00 (lunchstängt 12.00–13.00) och fredag
mellan kl. 08.00 – 13.00. Kontakta oss gärna om du har frågor på telefon 0504-440 440 .
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Håltagning av fastighet
Vi genomför håltagning av fastighet för att dra in fiberslangen till fiberdosan, alternativt om
ni väljer att göra detta själva. Kontakta oss om ni gör det själv. Fiberkabel genom yttervägg
ska placeras i ett torrt utrymme (inte i tvättstuga, kök och bad) och som har tillgång till elkontakt (230 volt vägguttag). Temperaturen i rummet får inte understiga +/- 0 eller överstiga
+45 grader.
Innervägg: Här skall fiberkonverter monteras. Eluttag behövs.
Yttervägg: Håltagning sker med ca 450 vinkel in i fastigheten.

Ansvarsfördelning vid fiberanslutning
Tibro Energi står för/ansvarar för
•
•
•
•
•
•
•

Områdesgrävning samt grävning fram till tomtgräns.
Kundutrustningen, en s.k., fiberlåda låda, ingår i anslutningspriset och monteras på
insidan av yttervägg.
Driftsättning av anslutning vid överlämningspunkten i fastigheten.
Material såsom slang, markeringsband, kopplingar.
Blåsning och svetsning av fiber.
Håltagning och efterföljande tätning av fastighet.
Återställning av mark till motsvarande skick som rådde innan arbetena påbörjades, om
inget annat bestämts på grund av underlaget.

Kund står för/ansvarar för
•
•
•

Grävning på tomt (djup 40 cm) samt kabelutsättning vid tomtgrävning.
Eluttag hemma där vi monterar fiberlådan.
Eget fastighetsnät TV/Data.
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