
Handbok för FFEF's medlemmar 2017
Ungefärliga tidsplaner för som vi i dagsläget kan bedöma, väder m.m. påverkar.

OBS! Denna är reviderad mot den utgåva som skickades 2016 OBS!
Se även "NOTER Fiberinstallations instruktion 2017" som komplement.

1. Våra upphandlingar för grävning, teknik är klara, kvar är operatör.
VI håller på att ta reda på vilken kommunikationsoperatör vi kan välja och vilka tjänster dom erbjuder

2. Fortsatt grävning under 2017! 
Under 2016 fick vi möjligheten att lägga ned rör för fiber i samband med att ELEVIO grävde ned ny elkabel. 
Resterande grävning i Fiberföreningen regi kommer att starta 2017-08-01.
Nu under våren och fram till sommaren är det Älvdalens kommun som lägger ned slang för fiber från Idre och upp till 
Foskros , Fjällbyn och Grundagssätern

Grävningarna för FFEF tar cirka 2-3 veckor därefter kommer fibern att blåsas i alla slangarna och avslutas till 
fastigheterna. Detta installationsarbete kommer att genomföras under september, därefter kommer nätet att besiktas 
och driftsättas. Min bedömning är att vi bör kunna ha ett fungerande fibernät i november givet att varken vi eller 
Älvdalens kommun råkar ut för byggnationssvårigheter utöver det vanliga. 

3. Under sommaren.
Så snart som möjligt skall varje fastighetsägare märka ut vilken husvägg kabelintaget ska placeras, och sträckan ut till 
tomtgränsen. Läs notering A längst ner.
OBS! Om ni som fastighetsägare vet vart era elkablar, vatten och andra ledningar går så märk ut dom!
Använd käppar eller färg och markera så gott det går så slipper vi/ni/grävarna problem :-)

Är ni osäkra på vart el och telekablar har grävt ner så kan ni själva kontakta och skapa ärenden på;
https://www.ledningskollen.se/Support/Snabbmanualer/Gor-ett-ledningsanvisningsarende
Här får vi hjälp av el och telebolagen att hitta kablarna så de inte grävs av.

4. Vad ska fastighetsägare göra?
Markera så tydligt som möjligt sträckan från tomtgränsen över tomten fram till den husvägg där fibern ska dras in.
FFEF kommer att köpa in sprayfärg som är till för att märka upp på mark, dessa kommer vi informera er senare vart ni 
kan låna, för att markera sträckan mellan tomtgräns och fastighet.

Det du minst måste göra som fastighetsägare är att se till att den av Fiberföreningen anlitade installatören kommer in i 
fastigheten när installationerna skall göras, bedömt september. 
Information om nyckelhantering kommer senare!

Byggnation av fibernätet:
I dialog med och efter beslut av Foskros Fiber föreningens styrelse har vi följande strategi för byggnationen. 
Byggnation planeras och läggs upp på ett sådant sätt att respektive fastighetsägare inte behöver närvara under 
grävning eller installation. 
Syftet med detta är att vi vill undvika stopp i byggnationen på grund av att någon eller några fastighetsägare, inte 
genomför erforderliga förberedelser eller fattar nödvändiga beslut.



Vill ni gräva själva!
Vi kan inte hindra er, men sedan förra utgåvan av detta dokument har FFEF med anlitade företag kommit överens om 
att gräva in på fastigheten med. De har dessutom utrustning som gör mindre åverkan än att gräve ett dike! 
Det visade sig bli mycket dyrare om var och en skulle förhandla med grävaren, samt merarbete beträffand ROT-avdrag 
m.m.
VIKTIGAST! Det blir inte tvärstopp i projetet på grund av att några fastighetsägare ej kan vara på plats.

Det du får göra är borra själv. 
Dock måste detta göras taktat med byggtidplanen vilket innebär att grävning på egen tomt och borrning måste vara 
klart senast 2017-08-19.
(Gräva själv så skall diket vara 50 cm djupt och 30 cm brett! Närmast husväggen skall det vara 70 cm djupt och minst 50 
x 100 brett för att kunna böja slangen i en mjuk kurva upp mot husväggen.
Anledningen till det stora hålet är att den som borrar ska vinkla borret snett upp i 45 graders vinkel!
Så beroende på hur hög husets sockel är kanske det inte är nödvändigt med en så djup/stor grop.
Ta bort alla stenar så slangen kan ligga så rakt/plant/slätt som möjligt för att underlätta inblåsningen av fibertråden!)

OBS! Ska/Vill fastighetsägaren ÅTERSTÄLLA själv eller ta hjälp av grävaren? Se ovan!

5. Hur bedöma vart fiberkabeln ska in i huset? Se bild 1 och 2
Se bifogade bilder vilka visar ungefär hur teknik monterar dosor och omvandlare på utsida och insida.
Det VIKTIGA är att ni själva bestämmer vart fiberomvandlare ska sitta inne i huset!
Montörerna kommer om inget medelas från fastighetsägaren att försöka dra in och montera fiberomvandlaren i 
närheten av elcentralen!! 

Men vart passar fiberomvandlaren bäst in att placeras i huset? Tänk till  !!!



Kommer ni att använda er av nätverkskablar för att ansluta till dator, TV m.m. eller använda trådlös teknik?

Används kablar, så bör fiberomvandlaren sättas i eller angränsande rummet där flest enher befinner sig. 
Satsar ni på trådlös teknik så kan förmodligen fiberomvandlaren monteras i eller vid elcentralen.

Oavsett bör fiberomvandlaren monteras max 1 meter från ett eluttag, annars måste elektrisk skarvkabel till.
Med andra ord så bör hålet från utsidan vara max 1 meter från detta eluttag.

Trådlös teknik! Glöm inte bort att kolla så att den trådlösa sändaren inte hamnar bakom väggar med metall eller 
murstockar för att nå hela huset. Väggar och fönster kan dämpa radiosignalerna drastiskt. 
Exempel; radiovågor dämpas med 10% för varje glas skiva som radiovågorna ska passera!

6. Övriga grävsträckor längs vägar m.m.
Grävare samt teknik gör upp om hur sträckorna ska utföras och eventuella korsande av vägar m.m.
Om möjligt försöker grävaren att trycka ett rör under vägen och slipper då gräva av vägen.
De har som ansvar att återställa snabbt och snyggt.

OBS! Detta är exempel! Bilderna nedan har jag "lånat" så de produkter som nämns stämmer INTE med vad vi får.

Bild 1.

Notering A.
OBS! Idagsläget är nedan plockat från information på internet. 
Du måste själv handgräva en grop vid din husgrund där fiberkabeln ska gå upp på husväggen. 
Hålet ska vara minst 70 cm djupt, 50 cm brett och 1 m långt. 
Från detta hål startar plöjningen genom din tomt ut till vägkanten, där vi senare ansluter till stamlinjen.
Du måste också gräva fritt för eventuella korsande el-kablar, vatten-, tele- eller avloppsledningar på din 
tomt, så att dessa blir synliga för minigrävaren.



Bild 2.

Hälsar Foskros fiber ek. för.

Styrelsen


