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Information angående er fiberanlslutning 

Nu är det dags för anläggning av ert nya fibernät.  

 Ni kommer att få en käpp utplacerad vid er tomt. Det är den punkt där föreningens slang kommer att dras 

fram till er tomtgräns.  

 Slangen som ska dras från er tomtgräns till er fastighet står föreningen för. Det är en 14 mm tjock 

plastslang som ni själva ansvarar för att gräva ner fram till lämplig plats vid yttervägg på er fastighet.  

 En fiberanslutningsbox kommer att monteras av föreningen på utsidan av ert hus. Föreningen installerar 

också mediaboxen på insida vägg och borrar genom vägg för kabel emellan utsida och insidan vägg på av er 

anvisad plats.  

 Slangen skall grävas ner fram till husvägg, och plats för montage av mediabox skall vara utsedd, så fort som 

möjligt efter att föreningens slang har lagts vid er tomtgräns. 

 Innan installationen av mediaboxen får ni en tidsbokningslapp för installationen i brevlådan.  

 

Mediaboxens placering: 

Vi rekommenderar i första hand att ni väljer att placera i närheten av er TV, och i andra hand vid husets första 

teleuttag. Tänk också på att mediaboxen skall ha ett vägguttag (240V) i närheten (ca 2m) . 

Det ingår 1 meter fiberkabel från fiberanslutningsboxen på utsidan huset till mediaboxen på insidan som ingår i 

installationen. Ni kan begära att få en längre kabel, men det innebär att ni då själva får stå för dragning av 

kabeln på insidan (i kanal eller försiktig klamning, böjradie 35mm). Det bästa är om man får 

kabelgenomgången gömd bakom mediaboxen vid installationen. 

 

Planering för nergrävning av slang på egen tomt: 

1. Mät avståndet mellan utplacerad käpp vid tomtgränsen och där fiberanslutningsboxen ska placeras på 

utsidan av ert hus.  

2. Kontakta Björn Svensson 070-333 00 27 och begär att få slangen tillkapad.  

3. Kontrollera att det inte finns några kablar i marken där ni tänkt gräva ner slangen. (Om ni är osäkra på 

befintliga kablar på er tomt är det ert ansvar att gå in på ledningskollen www.ledningskollen.se och begära 

utsättning.  

4. Planera grävdjup.  Rekommenderat grävdjup är 40cm för den 14mm plastslangen. Det finns inget som 

hindrar att den förläggs grundare. Dock ska man tänka på att den kan skadas lättare när den ligger grunt. 

Som ett extra mekaniskt skydd vid grund förläggning kan vi rekommendera att förlägga 14mm slangen i en 

vattenslang så kallad PEM slang. 

5. Välj egen grävning eller beställ grävhjälp genom Björn Svensson 070-333 00 27. Han ger er information om 

hur och vad det kostar. Det finns flera alternativ och tillsammans kan bästa lösning väljas. 

 

Erbjudande: 

I samband med installationen i ert hem kan vi erbjuda er en komplett installation av ett professionellt åskskydd 

på inkommande el-matning. Telefonledningen in till huset är den vanligaste vägen in för åskan så vi 

rekommenderar att ni river den i samband med fiberinstallation.  

För mer information, gå till http://varmskogfiber.se 

 

Med vänliga hälsningar 
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Projektledare 
Infratek Sverige AB 
070-329 03 98 
mikael.granlund@infratek.se 

Björn Svensson 
Projektledare Värmskog Fiber 
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En typisk installation finns just nu att beskåda utanför Degerbyns handel. 

 

 

Anslutningsbox utsida vägg 

Gul slang för nedgrävning på egen tomt 

Mediabox insida vägg 


