
TKF Fiberförening
Alla fastighetsägare är själva ansvariga för att förlägga fiberslangen från avlämningsstället på 
tomtgränsen fram till fastigheten. I detta dokument presenterar vi ett antal riktlinjer för vad 
man bör tänka på och vem man kan kontakta för att hämta fiberslang.

Vill du redan nu gräva ner fiberslangen så kan du kontakta Åke Jansson för att få tag i 
fiberslang:

Åke Jansson, ordförande
Tel: 070-542 48 65 eller 033-265500

Riktlinjer vid grävning på tomt
• Rekommenderat grävdjup inom tomten är ca 30-40 cm (spaddjup).

(Tänk på att du som fastighetsägare är ansvarig för ev. skador på slang och fiberkabel 
inom den egna tomten, så det finns ett egenintresse i att slangen förläggs tillräckligt 
djupt för att undvika skador i framtiden)

• Rekommenderad grävbredd inom tomten är ca 15-20 cm (spadbredd).
• Slangen kräver varsamhet vid installation in i huset, kraftiga/skarpa böjar skall 

undvikas. Böjradien på slangen får inte vara skarpare än om den böjts kring en fotboll.
• Eventuell kapning av ändarna på slangen skall göras vinkelrätt. Åke har två saxar som 

kan lånas vid behov.
• Uppstår veck på slangen vid förläggningen måste slangen bytas ut omgående.
• När kabeldiket återfylls, kontrollera att inga stora eller vassa stenar ligger i anslutning 

till slangen.
• Signalbandet skall förläggas ca 10-15 cm ovanför slangen.
• Signalbandet skall dras upp och fästas på sockeln utanför huset.
• VIKTIGT !! Slangen skall tätas i bägge ändar innan hantering. Skälet till detta är att 

det inte får komma in några främmande föremål vid hantering av slangen då detta 
kommer att omöjliggöra senare inblåsning av fibertråden. Tätning kan ske med t. ex. 
skruv eller tätplugg eller helt enkelt tejpas med en bra tejp.

• Tänk på att gräva fram slangen till ett strategiskt ställe på huset. Fiberkabeln kommer 
att användas för internet, telefoni samt TV så man kan behöva dra nya kablar inomhus 
efteråt och det kan då vara bra att i förväg fundera på hur man lämpligast gör detta.

Ett par förtydliganden 
Fibercentralen kommer att placeras i direktanslutning till där fibern dras in i huset.  Denna 
central skall kopplas till det första telefonjacket i huset (mer information om detta kommer 
senare) och det är efter detta är gjort möjligt att använda alla telefonjack i huset med alla 
vanliga telefoner. För TV via fiberkabeln får man en särskild box som man kopplar in i teven. 
Boxen ansluts till fibercentralen med en kabel (det är även möjligt att ansluta denna trådlöst 
med extra utrustning). Mer information om allt detta kommer senare då vi vet vem som 
kommer att leverera anslutning till oss.
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