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Om du vill göra arbetet själv
Grävning på tomtmark och håltagning



www.sllab.se

Schakt på egen tomt 1(4)
•  Utförs av fastighetsägaren

•  Fastighetsägaren schaktar fram till utstakad plats som bestäms före byggstart (normalt vid tomt/
gräsmattans kant) 

•  Schaktbotten skall avjämnas och rensas från vassa stenar innan slangen förläggs. Djupet skall 
vara minst 30 cm från toppen på slang till färdig markyta. Återfyllning med finare massor runt 
slangen

•  Om schaktet inte är klart vid passering av fastighet, skriver fastighetsägare önskad längd för 
fiberslang på stakkäppen (längd på fiberslang = från gräns till fastigheten) 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Schakt på egen tomt 2(4)
•  Fiberslangen skall förläggas med så mjuka böjar som möjligt 

•  Min. böjningsradie på slang = 30 cm

•  Samtliga slangändar skall tätas med tejp eller med ändtätning

•  OBS! Viktigt att smuts eller vatten inte tränger ner i slangen pga stor risk för stopp vid blåsning av 
fiberkabel vilket orsakar merkostnader
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Schakt på egen tomt 3(4)
•  Markeringsband skall läggas ca.10 cm ovanför slang

•  Markeringsbandet skall avslutas ca 50 cm ovan mark vid anslutningen på husvägg

•  På markeringsbandet finns en söktråd som skall vara med fram till fastighet. Söktråden finns för 
att man skall kunna söka fram slang och kabel vid framtida kabelutsättning

•  Söktråden ansluts på en av skruvarna till kabelskyddet

•  Skarvning av söktråd måste utföras med specialskarv som förhindrar att fukt tränger in i skarven
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Schakt på egen tomt 4(4)
•  Slang som är förlagd i marken avslutas på utsidan av fastigheten cirka 100 cm ovanför markytan 

intill husfasaden. (Se exempel nedan)

•  Markera var på fasaden ni önskar placering av box och var ni tänker göra hålet. 

•  Entreprenören monterar kabelränna samt box på fasaden högst 100 cm upp på fasad

•  Mått avlämningsbox: Bredd: 130 mm, Höjd: 220 mm, Djup:  45 mm
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Håltagning  1(2)
1.  Mät ut var utomhusboxen är placerad, t.ex. genom att mäta från 

ett fönster

2.  Borra med ett 18 mm borr snett nedåt (ca 10 graders lutning) för 
att undvika att fukt tar sig in i huset
–  Var försiktig var du borrar för att undvika att el och vattenrör skadas. 
–  Borra t.ex. inte under ett vägguttag eller element.

3.  För in VP rör 16 mm genom väggen (levereras av fiberförening). 
Använd hammare för att försiktigt få igenom röret
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Håltagning  2(2)
4.  Kapa av röret på utsidan INNAN kabeln förs ut genom röret

5.  Mata ut kabeln genom röret och se till så att den inte får en för 
kraftig böj

6.  Täta med någon form av fog/silikon för att förhindra 
kondensbildning i röret. Täta även utomhus, runt röret samt runt 
kabeln i röret

7.  Du är nu klar med håltagningen
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