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Information om grävning på egen tomt  
 
Föreningen gräver huvudledningen fram till din fastighet till en plats vid tomtgräns som vi 
kallar avlämningspunkt.  
 
Vi har eller kommer att markera med en träkäpp där vi tror att du vill ha din 
avlämningspunkt.  
 
Vill du ha den på en annan plats, kontakta Sune Svensson tel: 0730-554132 
Nedgrävning av slangen för fibern mellan avlämningspunkten vid tomtgräns och fram till där 
fibern ska gå in i byggnaden ombesörjer fastighetsägaren själv enligt alternativ på nästa 
sida.  
 
Lite fakta kring förläggning på tomten:  

 Slangen läggs på ett djup av minst 30 cm.  

 Sökbandet läggs ovanpå slangen med ca 10 cm jord emellan.  

 Slangen skall räcka fram till platsen/fasaden där ni vill att vi borrar in (max 2 m 
upp på fasad). 

 Minst 1 meter extra slang och sökband ska lämnas vid avlämningspunkten.  

 Du själv måste visa var vattenledningar, bergvärme/jordvärme, telekablar, 
begränsnings kabel för robotgräsklippare, dränering, framtida avlopp eller andra 
ledningar finns. Föreningen hjälper till med utsättning av EL på egen tomt där 
elnätsbolaget inte ombesörjer utsättning (inomgårdskablar). 

 

 Utsättning av el och telekablar kan ta upp till 5 arbetes dagar.  
Beställs via www.ledningskollen.se 
 

 Föreningen ansvarar inte för skada på ledningar.  
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Det finns två alternativ att välja på när det gäller grävning:  
 

1. Du gräver själv ner slang och sökband eller anlitar egen entreprenör. 
 
Om du inte har grävt innan huvudledningen grävts fram ska du ange hur många 
meter slang som går åt fram till den plats där du vill ha in anslutningen i huset. Skriv 
meterantal på käppen som sitter vid avlämningspunkten. Entreprenören lämnar då 
av en slinga med slang och sökband som ni förlägger fram till huset. 
 
Om du inte kan vänta tills entreprenören kommer, mäter du hur mycket som går åt 
och hämtar slang och sökband på anvisad plats. Information kommer finnas på 
hemsidan när och var slang kan hämtas. 
 
 

2. Du vill att entreprenören som vi samarbetar med skall utföra grävning 
Entreprenören har med sig slang och sökband och förlägger detta. Beställning av 
denna tjänst sker direkt till entreprenören WLM Gräv. Se separat erbjudande. 
Lämna beställningsblanketten till Sune Svensson, Ringvägen 11, Ulvåker. Även i 
detta fall är det bra om du markerar hur mycket slang som går åt fram till den plats 
där du vill ha in anslutningen i huset. Skriv meterantal på käppen som sitter vid 
avlämningspunkten. 

 
 
Vad kan man hjälpa till med för att underlätta projektet: 
 

 Hålla sig uppdaterad genom hemsidan www.ulvaker.se. 

 Flytta saker som kan vara i vägen tex staket, krukor, begränsnings kabel för 
robotgräsklippare, träd mm. 
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