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INSTRUKTION FÖR MEDLEMMAR GÄLLANDE GRÄVNING PÅ EGEN TOMT  

Frågor mejlas till: info@namdofiber.se  
Nämdö Fibers hemsida: www.namdofiber.se  

 

Bakgrund 
Bygget av vårt fibernät i Nämdöskärgården finansieras delvis av bidrag från Jordbruksverket och delvis 

av medlemmarnas egna insatser. Medlemmarnas insats består av en ekonomisk del (insatser och 

avgifter) samt arbete på den egna fastigheten. Detta arbete innebär förläggning av tillhandahållen 

fiberdukt (fiberslang) från överlämningspunkten till det egna huset. Överlämningspunkten är den punkt 

dit våra entreprenörer drar dukt eller kabel. På vår hemsida (www.namdofiber.se) kan man se var 

överlämningspunkten ligger för just Din fastighet.  

När detta är gjort kommer vår entreprenör att borra hål i huset på av Er angiven plats, montera en 

så kallad CPE (vit plastbox, cirka 15 x 20 x 5 cm) på insidan av hålet, blåsa in fiber dit samt 

kontrollera att denna är ansluten. (CPEn är den s.k. mediakonverterare som omvandlar fiberljuset 

till elektriska impulser och som dator/router/TV etc ansluts till.) OBS att elkontakt måste finnas i 

närheten av Fiberboxen (nedan kallad CPE). 

Vi hoppas att kunna erbjuda Dig som inte vill eller har möjlighet till eget arbete att köpa även 

förläggningsarbetet på fastigheten. Det kommer finnas mer information om det framöver under 

fliken ”Arbete på egen tomt” på vår hemsida. 

Tidplan för eget arbete 
Du kommer att bli meddelad i god tid om när arbetet på egen tomt behöver vara klart för att 

möjliggöra inkoppling av fibern. 

Mer information om det fortsatta arbetet mot inkoppling av just Din fastighet kommer att meddelas via 

vår hemsida. 

Eget arbete 
Fibern kan komma in till din tomt(gräns) på tre olika sätt:  

 i luft via en elstolpe  
 i mark, nedgrävd eller dubbad på berg 
 via sjökabel  

Om Din fastighet ansluts via luft, mark eller sjökabel framgår av kartan över Din fastighet på vår 

hemsida. 

I luft 
Överlämningspunkten är vid närmaste elstolpe. Aktuell stolpe hittar Du på hemsidans karta över 

Din fastighet. Vid frågor, maila info@namdofiber.se. 

7 mm fiberdukt och 16 mm skyddsdukt kommer att placeras ut på angiven upplagsplats i Ditt 

närområde eller på Din ö. Leta upp närmaste upplagsplats för Dig bland de 17 platser som finns 

inritade på kartorna över upplagsplatser på hemsidan. Där kapar Du till lagom längd av fiberdukt 

och skyddsdukt från upplagsplatsen. En viss (men inte överdriven) överlängd kan vara bra att ha. 

Det jobb Du sedan ska utföra framgår av sista sidan i detta dokument 
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I mark (ej Tjusvik) 
Ungefärlig överlämningspunkt hittar Du på hemsidans karta över Ditt område. Vid frågor, maila 

info@namdofiber.se. 

Har Du egna synpunkter på exakt var (i närheten av punkten på kartan) Du vill ha 

överlämningspunkten, ska Du snarast markera denna med en käpp med en tydlig gul 

markeringsflagga (plastbit e dyl). I möjligaste mån kommer vi att försöka tillgodose sådana 

önskemål.  

Entreprenören lämnar ett sling 7 mm fiberdukt (med en propp i änden) tillsammans med ett sling 

skyddsdukt 16 mm vid överlämningspunkten.  

Det jobb Du ska utföra framgår av sista sidan i detta dokument 

I mark (Tjusvik) 
Ungefärlig överlämningspunkt hittar Du på hemsidans karta över Ditt område. Vid frågor, maila 

info@namdofiber.se. Entreprenören har här lämnat en kort, uppstickande fiberdukt med 

skyddsdukt. 

7 mm fiberdukt och 16 mm skyddsdukt kommer att placeras ut på angiven upplagsplats i Ditt 

närområde (Midsommarängen). Denna plats framgår också av kartan på vår hemsida. Där kapar Du 

till lagom längd av fiberdukt och skyddsdukt från upplagsplatsen. En viss (men inte överdriven) 

överlängd kan vara bra att ha. 

Det jobb Du sedan ska utföra framgår av sista sidan i detta dokument. 

OBS: Om Du har ett tomt telerör, kan Du istället försöka trycka/dra in enbart fiberdukten i detta 

ända in i huset. (Utan dragtråd kan detta göras upp till max ca 40-50 meter) 

Efter utfört arbete ska Du gräva en liten grop (max 30 cm) vid överlämningspunkten. I denna lämnar 

Du dels den fiberdukt och skyddsdukt som Du grävt ner från huset, dels de dukter som redan fanns 

där. När fibern ska installeras i Ditt hus, kommer fiberteknikern att skarva ihop dukterna, varefter 

Du kan skotta igen gropen. (OBS. Ha alltid fiberdukten proppad i ändarna och se till att inget skräp 

eller jord kommer in i den. Propp finns vid uppgasplatsen.) 

Direkt via sjökabel 
Om Du har ett skåp markerat på kartan på Din tomt, så lämnar entreprenören ett sling 7 mm 

blåsfiberdukt tillsammans med ett sling skyddsdukt 16 mm vid skåpet. 

Det jobb Du ska utföra framgår av sista sidan i detta dokument. 

 

 

Om Du inte har ett skåp markerat på kartan på Din tomt, så kontaktar vi Dig för vidare information. 
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Detta är det jobb Du ska utföra på Din tomt: 
• att (försiktigt) trä in fiberdukten i skyddsdukten. Bästa sättet att göra det är att först lägga ut 

skyddsdukten rakt i hela sin längd. Om längden/sträckan är längre än 40 meter är det lättast att 

kapa skyddsdukten och trä i fiberdukten i omgångar, och slutligen tejpa ihop skarvarna i 

skyddsdukten. Viktigt att fiberdukten inte viks. Sker det måste Du skaffa ny fiberdukt. 

• att gräva ner16 mm skyddsdukt med fiberdukt i, från den punkt på huset där Du vill att fibern 

ska dras in till överlämningspunkten. Om denna är en stolpe, stanna en decimeter före stolpen 

(men inte längre ifrån!). Om det ligger stenar mot stolpen så flytta inte dem, de kan ingå i 

stolpfundamentet. Lämna några meter extra av fiberdukten i varje ände. Det är viktigt att 

fiberduktens ändar aldrig lämnas öppna. Proppar till dessa finns vid upplagsplatsen. Om huset 

står på plintar, utgå alltid från en plint. Gräv så djupt det går, men inte djupare än 30 cm. Fibern 

blåses senare in i fiberdukten från kopplingsskåpet ända in i huset av vår entreprenör. 

• Där det inte går att gräva ner skyddsdukten ska denna klamras fast på berget eller på annat vis 

förläggas fast och skyddad. Täck gärna med mossa, grus eller jord. Även klammer finns 

tillgängligt vid respektive upplagsplats. 

 

Figur 1 Beskrivning på hur installationen vid huset kan se ut 

Anslutningen från yttervägg till insida av huset görs genom håltagning av Nämdö Fibers entreprenör. 

Entreprenören ansvarar för att hålet tätas enligt branschstandard samt att erforderligt kabelskydd 

(plåtskydd) sätts upp. 

Står huset på plintar drar entreprenören skyddsdukten via en plint för att säkert förankra denna så att 

ingen del blir fritt hängande i luften. Oftast likt inkommande strömförsörjning förutom att fibern har 

en begränsning i att böjradien inte får understiga 30 cm. Ha ovanstående i beaktning när du 

gräver/etablerar skyddsdukt/fiberdukt. 

Den här instruktionen finns även på vår hemsida under fliken:  ”Arbete på egen tomt” 
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