Eltel Networks Infranet AB
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SE-751 43 Uppsala

Grävning på egen tomt
Ni kommer få ut en slang med lämplig längd som skall förläggas från tomtgräns
fram till lämplig plats vid ert hus för där ta in kabeln. Ni kommer även få ett par
tätningar som skall se till att det inte kommer in smuts i slangen. Dessa skall sitta
fastmonterade när ni utför förläggningen så att inte slangen blir full med vatten
och annat skräp.
Det skall läggas en slinga både vid tomtgräns och vid huskroppen där intag in i
huset är lämpligt. Vi vill att ni lägger 2 meter slinga vid tomtgräns och 1 meter vid
husgrunden.
Var uppmärksam på att det kan finnas tele, elkablar och vattenledningar på er tomt
som ni själva måste vara medvetna om så att de inte skadas. Ni ansvarar själva för
att ha koll på vilka kablar/rör som finns på er fastighet.
Vi rekommenderar att ni förlägger den på ca 30 cm så att ni inte råkar ha sönder
kabeln om ni utför några arbeten på tomten.

Restricted
SIDA

1 (1)
DATUM

2016-11-10
REFERENS

UPPGJORD

Ola Englund
Eltel Networks AB
elteluppsala@gmail.com

Mycket viktigt:
Se till att ni har lämpligt fyllnadsmateriel när ni återställer efter grävningen.
Antingen om ni har fin jord, men ändå hellre fin sand, som läggs runtom nerlagd
slang. Om det hamnar sten eller annat hårt materiel ovanför eller under slangen så
kan det lätt bli skador på slangen och installationen omöjliggörs, det kan även bli
stopp på förbindelsen i framtiden om någonting tungt framförs ovanpå slangen.
När ni lägger slangen så måste ni vara väldigt noga med att det inte blir det
veck på slangen. Även detta gör installationen omöjlig och gropar måste grävas
upp för att laga brottet vilken blir en kostnad för Er.
Vill ni ha hjälp att gräva på Er tomt så ta upp detta med projektör som besöker er
på plats.
När ni utfört schakt på tomtmark så skicka ett mail till elteluppsala@gmail.com.
På detta sätt kommer ni med kön för installation. Anlitar ni Fiberbyrån för schakt
sköter de denna information.
Viktigt också att ni går in i Fornsök (http://www.fmis.raa.se) och eventuellt
kontaktar Länsstyrelsen innan schakt. Länsstyrelsen kontaktas endast om Er
fastighet är berörda av objekt som innefattas av kulturminneslagen.
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