Egen tomt och in i huset
Eget arbete:
Om du gräver och gör håltagning själv (eller anlitar någon) används en något smidigare vit
slang (tidigare röd) som är lättare att dra in i huset. Slangen är normalt ca 25m lång, men du
kan få mer om du behöver. Du kan alltså dra slangen runt huset för att nå ett visst rum. Det
går ofta även bra att dra slangen upp på vinden eller in i torparegrund, för att komma dit du
vill.
Ytterligare ett alternativ är att dra en tunnare vit slang för inomhusbruk som skarvas med
uteslangen. Då kan du få fibern till en annan plats/rum än ca 1m från ingångshålet i yttervägg.
Att tänka på är att det kan vara problem att få fibern blåst genom allt för lång slang med flera
krökar. Minsta radie kan vara som en snusdosa. Försök att hitta den kortaste/rakaste vägen till
en bra lösning, för att undvika problem.
Från tomtgräns till hus rekommenderas ett djup på ca 40cm. Det är även smart att lägga ett rör
som slangen skjuts igenom. Då kan du nå tomgräns med andra kablar senare utan att gräva.
Fråga när du får din slang om det är OK med din planering av dragningen.
Bjäre Kraft gräver:
Om du köper arbetet med grävning och håltagning av Bjäre Kraft för 2900:- så drar de
slangen till lämpligt rum längs huset yttervägg närmast avlämningspunkten. De lägger en
något kraftigare slang som läggs direkt i mark eller plöjs ner. De borrar även hålet i fasaden
där ni kommer överens om att det är lämpligt. Fiberboxen monteras inom ca 1 m från hålet i
väggen.
Kommentarer:
Kan vara bra att undvika slangdragning längre sträckor inomhus längs innerväggar etc. Det
kan bli problem senare om man bygger om eller tapetserar.
Det kan vara möjligt att få Bjäre Kraft att dra slangen via torpargrund t ex, men det är inget
som utlovas Det har varit fall med torpargrunder som i princip inte varit möjliga att ta sig
fram under (typ 30cm frihöjd). Att gå via vind är ovanligt. Man är lite restriktiv med att dra
slangen vidare alltför långa och krångliga sträckor.
Gör du arbetet själv kan du själv bestämma hur krångligt och besvärligt det får vara...
Du kan ändra dig senare i valet om Bjäre Kraft ska sköta grävningen eller inte.

Fiberblåsning
När det är klart med slang och håltagning är det dags att få in fibern i huset. Bjäre Kraft
monterar upp fiberboxen där slangen slutar, och blåser in fibern från gatan.
Efter att fibern har anslutits i boxen får du instruktion om hur du ska aktivera önskade tjänster.

Ett exempel på dragning av fiberslang.
Grävde på båda sidor av mur och häck.
Kunde med ett spett slå ett hål som kunde
vidgas till att få igenom slangen.

In i huset precis över platonmattan.
Borrade med 8 mm borr innifrån med
30 graders vinkel.
Tätade den gula slangen med ett plastlock så
att slangen skulle fyllas.

In och uppåt fixerad i kabelkanal.

Skarv till smidigare slang för inomhusbruk.
Den slangen lade jag i kabelkanal 12x7 mm
för att dra in till angränsande rum.
Det är viktigt att skarven blir tätt så att fibern
kan blåsas in hela vägen.

