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Information	  till	  Fastighetsägare	  och	  
Medlemmar	  i	  Havdhem	  Fiber	  
	  
	  
16	  februari	  2015	  
	  
	  
	  
Arbetet	  med	  fibernätet	  går	  snabbt	  framåt	  och	  snart	  är	  det	  dags	  att	  
börja	  gräva!	  
	  
För	  att	  arbetet	  skall	  löpa	  smidigt	  är	  det	  viktigt	  att	  alla	  fastigheter	  är	  
förberedda	  när	  maskinerna	  kommer.	  	  
	  
Informationen	  nedan	  täcker	  det	  som	  kommer	  att	  hända	  den	  närmsta	  
tiden	  fram	  till	  dess	  det	  är	  dags	  att	  koppla	  in	  fibern	  i	  fastigheterna.	  	  
	  
Ytterligare	  information	  finns	  på	  vår	  hemsida	  havdhemfiber.net	  samt	  
lämnas	  givetvis	  gärna	  av	  de	  områdesansvariga.	  
	  
	  
Tidplan	  
16	  febr	  –	  1	  mars:	   Utsättning	  av	  ledningsdragningen	  
2	  mars	  –	  17	  april:	   Schaktarbete	  och	  förläggning	  av	  kanalisation	  
16	  april	  –	  3	  maj:	   Reservtid	  
4	  maj	  –	  sommaren:	   Fiberblåsning	  och	  fastighetsinstallationer	  
	  
	  
Innehåll	  instruktion	  
1. Säkerhet	  
2. Käppning	  inför	  grävning	  på	  tomtmark	  
3. Hantering	  av	  Fiber	  och	  Kanalisation	  	  
4. Grävning	  på	  egen	  tomt	  
5. Håltagning	  i	  yttervägg	  
6. Fastighetsinstallation	  
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1. Säkerhet	  
	  
Det	  är	  av	  yttersta	  vikt	  att	  ingen	  kommer	  till	  skada	  under	  arbetet	  med	  
fibernätet.	  Föreningen	  har	  upprättat	  en	  arbetsmiljöplan	  som	  omfattar	  
alla	  entreprenörer	  och	  de	  områdesansvariga.	  
	  
	  
För	  Föreningens	  Medlemmar	  gäller:	  
• Det	  är	  inte	  tillåtet	  att	  utföra	  arbete	  utanför	  den	  egna	  fastigheten	  för	  
föreningens	  räkning.	  

• Det	  är	  inte	  tillåtet	  att	  utföra	  arbete	  eller	  vistas	  i	  vägområden	  där	  
arbete	  sker.	  Vägområdet	  sträcker	  sig	  upp	  till	  sju	  meter	  från	  
vägkanten.	  

• Det	  är	  inte	  tillåtet	  att	  arbeta	  med	  motorsåg	  eller	  röjsåg	  utanför	  den	  
egna	  fastigheten.	  

• Det	  är	  inte	  tillåtet	  att	  vistas	  inom	  maskinernas	  arbetsområde	  
• Behöver	  arbete	  utföras	  utanför	  den	  egna	  fastigheten	  måste	  detta	  
göras	  av	  Föreningens	  entreprenörer	  

• Kontakta	  omedelbart	  Föreningen	  eller	  personal	  på	  plats	  om	  något	  
arbete	  inte	  utförs	  på	  ett	  säkert	  sätt.	  

	  
	  
För	  ytterligare	  säkerhetsinformation	  se	  föreningens	  hemsida	  
www.havdhemfiber.net	  
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2. Käppning	  inför	  grävning	  på	  tomtmark	  
	  
• Förprojekteringsunderlag	  
Tillsammans	  med	  den	  Områdesansvarige	  upprättas	  ett	  
Förprojekteringsunderlag	  som	  visar	  dragningen	  på	  tomten,	  
eventuella	  hinder,	  ledningar	  mm,	  samt	  var	  utrustningen	  skall	  
placeras	  i	  huset.	  

	  
• Ledningssträckning	  på	  tomten	  
I	  görligaste	  mån	  bör	  ledningsdragningen	  planeras	  så	  att	  

o Fibern	  kommer	  in	  på	  rätt	  ställe	  i	  huset	  
o Ledningsdragningen	  blir	  så	  kort	  och	  rak	  som	  möjligt	  
o Andra	  ledningar	  på	  tomten	  undviks	  
o Träd	  och	  buskar	  inte	  skadas	  (rötterna	  sträcker	  sig	  lika	  långt	  
ut	  som	  kronan)	  

o Tillräckligt	  med	  plats	  så	  maskinerna	  kan	  arbeta,	  vid	  plöjning	  
krävs	  minst	  två	  meters	  bredd,	  vid	  grävning	  fyra	  meter.	  
Dessutom	  behövs	  ca	  2,2	  m	  fri	  höjd	  längs	  hela	  bredden.	  

	  
	  
• Checklista	  för	  Ledningssträckning	  
	  
ü Telefonledningar:	  Skanova	  kommer	  att	  markera	  dessa	  fram	  till	  
huset	  

ü Elledningar:	  GEAB	  markerar	  endast	  till	  elmätaren	  
o Kontrollera	  själv:	  

§ Ledning	  från	  mätarskåpet	  till	  byggnader	  
§ Ledningar	  till	  uthus	  
§ Ledning	  till	  vattenpump	  
§ Ledning	  till	  avloppspump	  
§ Ledningar	  till	  lyktstolpar	  
§ Andra	  elledningar	  på	  tomten	  

ü Vattenledningar:	  Kontrollera	  dessa	  själv.	  Ligger	  ofta	  på	  50	  cm!	  
ü Avloppsledningar/infiltrationsledningar:	  Kontrollera	  dessa	  
själv.	  Ligger	  ofta	  på	  50	  cm!	  

	  
	  
Obs!	  Fastighetsägaren	  är	  själv	  ansvarig	  för	  skador	  på	  omarkerade	  
ledningar.	  Räkna	  med	  att	  kabelplogen	  går	  100	  cm	  djupt!	  
	  



Havdhem Fiber www.havdhemfiber.net 4 

• Käppning	  
	  
När	  ledningssträckningen	  är	  bestämd	  gemensamt	  av	  fastighetsägaren	  
och	  föreningen	  markeras	  denna	  med	  käppar.	  	  
	  
När	  käppningen	  är	  klar	  måste	  alla	  korsande	  ledningar	  att	  markeras	  
längs	  sträckningen.	  Se	  särskild	  instruktion.	  
	  
Observera	  att	  markering	  av	  korsande	  ledningar	  endast	  görs	  längs	  den	  
käppade	  sträckan	  vilket	  betyder	  att	  käpparna	  inte	  får	  flyttas.	  Hjälp	  
Föreningen	  att	  hålla	  ett	  öga	  på	  käpparna	  så	  att	  de	  inte	  försvinner!	  	  
	  
Obs!	  Käpparna	  behöver	  även	  stå	  kvar	  efter	  grävningen	  för	  att	  
underlätta	  inmätningen	  av	  ledningarnas	  läge.	  Rör	  dem	  därför	  inte	  
förrän	  projektet	  är	  avslutat!	  
	  
	  
	  
3. Hantering	  av	  Fiber	  och	  Kanalisation	  
	  
Det	  är	  inte	  tänkt	  att	  vi	  som	  medlemmar	  skall	  hantera	  vare	  sig	  
kanalisationen	  (slangen)	  eller	  själva	  fiberkabeln,	  men	  om	  man	  ändå	  
måste	  göra	  detta	  av	  något	  skäl	  så	  gäller	  följande:	  
	  	  
• Fiberkablar	  
Tänk	  på	  att	  fibertrådarna	  i	  kablarna	  är	  gjorda	  av	  glas	  och	  lätt	  kan	  
skadas.	  Böjs	  en	  kabel	  i	  90	  grader	  blir	  den	  förstörd	  och	  måste	  bytas	  i	  
hela	  sin	  längd	  vilket	  är	  mycket	  kostsamt.	  Böjningsradier	  som	  
motsvarar	  en	  snusdosa	  är	  lagom.	  

	  
• Kanalisation	  
Kanalisationen	  (slangen)	  är	  mycket	  känslig	  för	  föroreningar	  och	  
lämnas	  pluggad	  vid	  fastigheten.	  Pluggen	  får	  inte	  avlägsnas	  då	  det	  
kan	  komma	  in	  grus,	  skräp,	  spindlar	  och	  annat	  som	  lätt	  orsakar	  
blåsstopp.	  Vid	  ett	  blåsstopp	  måste	  vanligen	  hela	  kabeln	  dras	  ur	  och	  
sedan	  kasseras,	  så	  hjälp	  oss	  att	  hålla	  kanalisationerna	  rena	  genom	  
att	  inte	  öppna	  dem.	  Stora,	  mjuka	  böjar	  minskar	  risken	  för	  blåsstopp.	  
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4. Grävning	  på	  egen	  tomt	  
	  
Tidpunkt	  för	  grävning	  på	  egen	  tomt	  
Observera	  att	  föreningen	  börjar	  gräva	  den	  2	  mars	  och	  att	  all	  
kanalisation	  på	  tomtmark	  måste	  finnas	  på	  plats	  i	  marken	  den	  4	  maj	  då	  
fiberblåsningen	  påbörjas.	  	  
	  
Områden	  där	  inte	  grävningen	  är	  klar	  för	  samtliga	  fastigheter	  kan	  
inte	  fiberblåsas.	  
	  
Det	  är	  att	  föredra	  om	  grävningen	  på	  tomten	  är	  gjord	  innan	  Föreningen	  
passerar	  fastigheten.	  Kanalisation	  (slangen)	  läggs	  då	  ända	  fram	  till	  
byggnaden.	  I	  annat	  fall	  lämnas	  en	  lämplig	  längd	  slang	  vid	  tomtgränsen	  
för	  senare	  nedgrävning	  av	  fastighetsägaren.	  	  
	  
Den	  som	  inte	  kan	  eller	  vill	  gräva	  själv	  kan	  beställa	  tjänsten	  från	  Väg	  &	  
Byggnadsgrus	  som	  tar	  70	  kr/meter	  plus	  moms	  för	  arbetet.	  Besked	  om	  
du	  tänker	  gräva	  själv	  eller	  anlita	  Väg	  &	  Byggnadsgrus	  skall	  lämnas	  till	  
din	  områdesansvarige	  senast	  en	  vecka	  innan	  grävningen	  påbörjas	  i	  
området.	  
	  
Notera	  att	  du	  som	  fastighetsägare	  inte	  får	  hämta	  ut	  slang	  
(kanalisation)	  själv.	  Det	  är	  endast	  Väg	  &	  Byggnadsgrus	  som	  kan	  göra	  
detta.	  Den	  som	  önskar	  gräva	  själv	  i	  god	  tid	  måste	  alltså	  lämna	  
kabeldiket	  öppet.	  	  
	  
Obs!	  Glöm	  inte	  att	  markera	  och	  spärra	  av	  kabeldiket	  så	  att	  ingen	  
kommer	  till	  skada.	  
	  
• Förläggningsdjup	  och	  Fyllningshöjd	  
Skanova	  använder	  begreppet	  Fyllningshöjd,	  dvs	  hur	  mycket	  det	  
måste	  fyllas	  över	  ledningen.	  

	  
Fyllningshöjden	  ska	  vara:	  

o Ledningar	  till	  byggnader	  på	  tomten:	  Minst	  30	  cm	  
o Huvudledningar	  som	  passerar	  tomten	  Minst	  65	  cm	  
o Under	  Trottoarer,	  Parkmark	  etc:	  Minst	  30	  cm	  
o Jordbruksmark	  och	  skog:	  Minst	  65	  cm	  
o Gator:	  Minst	  55	  cm	  
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Trots	  att	  ”fyllningshöjden”	  är	  endast	  är	  30	  resp	  65	  cm	  så	  kan	  
grävdjupet	  vara	  så	  mycket	  som	  100	  cm	  beroende	  på	  vilken	  typ	  av	  
maskin	  (t	  ex	  plog,	  grävmaskin	  eller	  kedjegrävare)	  som	  används.	  
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5. Håltagning	  i	  yttervägg	  
	  
• Anslutning	  mot	  byggnad	  
Tillsammans	  med	  den	  Områdesansvarige	  och	  Förprojekterings-‐
underlaget	  har	  Ni	  tidigare	  bestämt	  var	  fibern	  skall	  koma	  in	  i	  huset.	  
	  
Obs!	  Håltagningen	  i	  ytterväggen	  är	  ditt	  ansvar	  som	  
fastighetsägare.	  	  
	  
Ett	  ca	  10	  mm	  hål	  borras	  snett	  utåt-‐nedåt	  i	  45	  graders	  vinkel	  genom	  
fasaden.	  Lutningen	  är	  viktig	  för	  att	  det	  inte	  skall	  rinna	  in	  vatten.	  
	  
	  

 
 
	  

	  
Hålet	  skall	  förses	  med	  ett	  skyddsrör	  för	  att	  förhindra	  gnagarangepp	  
på	  fiberkabeln.	  Borra	  ett	  hål	  som	  tillräckligt	  stort	  för	  exempelvis	  ett	  
16mm	  VP-‐rör	  (elrör).	  Själva	  fiberkabeln	  är	  ca	  4	  mm	  i	  diameter,	  och	  
detta	  är	  därmed	  minsta	  möjliga	  innerdiameter	  i	  skyddsröret.	  	  

	  
Data	  Networks	  åtar	  sig	  även	  att	  borra	  hål	  i	  ytterväggar	  (se	  under	  
punkt	  ”Fastighetsinstallation”).	  
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Kabelskydd	  i	  plåt	  (gnagarskydd)	  levereras	  av	  Data	  Networks	  som	  
kommer	  att	  lämna	  det	  då	  de	  ska	  svetsa	  in	  fibern.	  Kabelskyddet	  är	  2m	  
och	  klammer	  ingår.	  Montering	  av	  kabelskyddet	  ombesörjes	  av	  
fastighetsägaren	  (se	  under	  punkt	  ”Fastighetsinstallation”).	  
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6. Fastighetsinstallation	  	  
	  
Eltel	  använder	  underentreprenören	  Data	  Networks	  för	  att	  göra	  
installationen	  av	  fiberuttaget	  och	  mediekonvertern	  i	  bostaden.	  
	  
För	  att	  kunna	  göra	  fastighetsinstallationen	  behöver	  Data	  Networks	  
tillträde	  till	  byggnaden	  i	  fråga.	  Arrangera	  med	  nycklar	  hos	  grannar	  om	  
ni	  inte	  själva	  kan	  närvara.	  	  
	  
Datum	  för	  installationen	  kommer	  att	  meddelas	  senare.	  
	  
Data	  Networks	  åtar	  sig	  även	  att	  borra	  hål	  i	  ytterväggar	  (1000	  kr	  +	  
moms	  vilket	  inkluderar	  montering	  av	  kabelskydd),	  installera	  
datanätverk,	  konfigurera	  kundägd	  utrustning,	  mm.	  Se	  bifogad	  
information.	  
	  
Dessa	  arbeten	  ingår	  inte	  i	  Föreningens	  åtagande	  utan	  beställs	  direkt	  
från	  Data	  Networks	  av	  fastighetsägaren.	  Det	  går	  givetvis	  även	  bra	  att	  
anlita	  någon	  annan	  firma	  för	  denna	  typ	  av	  arbeten.	  
	  
• Insida	  byggnad	  
	  
Bilen	  nedan	  visar	  en	  modell	  över	  en	  installation	  av	  fiberuttag	  
(vänster),	  mediekonverter	  (mitten)	  samt	  strömuttag	  (höger).	  
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• Fiberuttag	  
Till	  vänster	  på	  bilden	  sitter	  fiberuttaget	  som	  är	  ca	  8×10	  cm.	  
Fiberuttaget	  placeras	  vanligen	  över	  det	  borrade	  hålet	  på	  insidan	  
av	  ytterväggen.	  Önskas	  annan	  placering	  skall	  detta	  framgå	  av	  
förprojekteringsunderlaget.	  Fiberkabeln	  kan	  dras	  in	  max	  fem	  
meter	  i	  bostadsutrymmen.	  Observera	  att	  Skanova	  inte	  tillåter	  att	  
uttagen	  placeras	  utomhus.	  
	  

• Mediekonvertern	  eller	  Medieomvandlaren	  
I	  mitten	  på	  bilden	  sitter	  Mediekonverterns.	  Konvertern	  placeras	  
vanligen	  på	  väggen	  intill	  fiberuttaget.	  Konvertern	  behöver	  el	  för	  
att	  fungera	  så	  det	  måste	  finnas	  ett	  eluttag	  monterat	  inom	  1	  m	  
från	  konverterns	  placering.	  Uttaget	  behöver	  inte	  vara	  
skyddsjordat.	  
	  

• Patchkabel	  	  
Patchkabel	  (fiberpatch)	  kallas	  sladden	  som	  förbinder	  
mediekonvertern	  med	  fiberuttaget.	  I	  projektet	  ingår	  max	  5m	  
längd	  men	  finns	  i	  många	  längder	  upp	  till	  15	  meter.	  	  

	  	  
Telia	  har	  bytt	  fabrikat	  på	  sin	  utrustning,	  föregående	  bild	  visar	  den	  
tidigare	  Mediekonvertern.	  Den	  vi	  får	  kommer	  troligen	  att	  se	  ut	  så	  här:	  
	  
Framsida	  	  

	  
Baksida	  

	  


