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MittOrust Fiber

Instruktion och denition
- Grävning på och vid tomtmark Detta dokument beskriver hur grävning i närheten av och på
tomtmark skall utföras vid nedläggning av berkabel tillhörande
MittOrust Fiber.
Dokumentet innehåller också information om hur tomtmark
denieras.
Grundregeln är att vid byggnation av bernät ansvarar föreningen
för grävning fram till tomtmark och fastighetsägaren ansvarar för
grävning på tomtmark. Med tomtmark menas i princip den yta som
underhålls, t.ex. gräsmatta, rabatter, häckar etc. I det fall ingen
naturlig gräns nns görs en överenskommelse vilken plats som skall
utgöra gräns. Platsen där bernätet går över till tomtmark kallas
anslutningspunkt.
Fiberkabel förläggs alltid i berslang. Föreningen har valt att
använda slang med 16mm ytterdiameter för all kanalisation i hela
bernätet. Vid grävning på tomtmark före bernätet byggts förläggs
en slang med innerdiameter av minst 20mm. På så sätt kan
bernätets slang tryckas in i den grövre slangen och gå hel in i
byggnaden.
I övrigt gäller:
• Minsta tillåtna schaktdjup på tomtmark är 30 cm
• Föreningen står för material (slang,ber etc. -ej naturmaterial)
• Grävning på tomtmark kan vara ROT-berättigat
• Föreningen kontaktas före grävning på tomtmark
• Vid förläggning på berg kan speciell skyddsslang behövas.
Klamring är då tillåten.
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MittOrust Fiber
Anslutningspunkt

1:14

Bilden beskriver ett fall där medlem önskar ansluta två byggnader på
samma fastighet som ligger relativt nära varandra, t.ex. villa och ett
uthus eller garage. Då går det bra att ansluta båda från en
anslutningspunkt.
Fastighetsägaren ansvarar för grävningen från anslutnings-punkten
till båda byggnaderna (streckad röd linje). Föreningen gräver fram till
tomtgräns/anslutningspunkt (heldragen röd linje).
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MittOrust Fiber
Anslutningspunkt

1:14

Bilden beskriver ett fall där medlem önskar ansluta två byggnader på
samma fastighet som inte ligger nära varandra, t.ex. villa och en
ladugård. Då görs anslutning från två anslutningspunkter.
Fastighetsägaren ansvarar för grävningarna från anslutningspunkterna till båda byggnaderna (streckade röda linjer). Föreningen
gräver fram till tomtgräns/anslutningspunkt (heldragen röd linje).
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MittOrust Fiber

Schaktsnitt

Resten av schaktet
fylls med de massor
som grävdes upp.
>30cm

Kabelskyddsnät
med söktråd
10 cm täckning med nt
material utan sten, t.ex.
lera, jord eller sand

Slät botten med nt material utan
sten, t.ex. lera, jord eller sand

Fiberslang
Fiberkabel

