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Styrelsen genom Jan Saare 

Information om tomtgrävning vid fiberinstallation 
 

Vad måste du göra själv? 
Du måste själv gräva ner blåsdukten (en orange, hård slang ca 1 cm i diameter) från din fastighets 

avlämningspunkt, vid tomtgräns, till din bostads fasad. Blåsdukten kan du hämta hos Saare, 

Svinningeuddsvägen 32. Mät först. Lämna minst 1 m överlapp vid tomtgräns och 2 m vid husfasad.  

Skydda ändarna på blåsdukten så att inte smuts eller vatten kommer in i den. Den kan då bli 

obrukbar. 

Hur gör du? 
Lokalisera din avlämningspunkt. Ett tomrörsnät har grävts ner i hela området och vid din tomtgräns 

ska det ligga ett tomrör, detta är din avlämningspunkt. Om du inte hittar den kommer Teknikbyrån 

att markera var avlämningspunkterna finns och frilägga den innan asfalteringen. 

Mät upp sträckan mellan avlämningspunkten och det ställe där 

du avser att låta anslutningen gå in i bostaden. Blåsdukten 

skall grävas ner på ett ”säkert djup” så att den inte skadas av 

gräsklippare och eventuella spadtag i rabatten. 15 – 20 cm. 

Varningsmarkera gärna med ett plastband på halva djupet. 

Undvik skarpa svängar! Blåsdukten får absolut inte böjas 

mer än en radie 15 cm!! Varje böj försvårar inblåsningen av 

fiberkabeln.  

Om du behöver hjälp? 
Själva grävjobbet får du ordna själv. Behöver du 

teknisk assistans eller tips? Skicka din fråga till 

fiber@svinningeudd.se så försöker vi tillsammans få 

svar och sammanställa dessa så att alla kan läsa dem 

på webbplatsen http://www.svinningeudd.se/fiber . 

Teknikbyrån är ansvarig för installationen och kommer 

att börja med arbetena under november. 

 

Bra att tänka på 
Det ställe på fasaden dit du drar dukten kommer att borras hål i för att få in fibern vidare i bostaden. 

Fibernoden (Mottagarutrustningen) kräver ström, därför är det viktigt att det finns ett eluttag inom 1 

meter. Fibernoden kommer sättas på insida vägg, över ingångshålet. Den vanligaste placeringen är 

mellan 20-30 cm ovanför golvet. 
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