
Håltagning i vägg. 
Tänk på att hålet skall placeras rakt över fiberslangen du har på utsidan. 

Anslutningsboxen måste också placeras plant mot vägg så ingen öppning bildas 
mellan vägg och box. Det måste också finna fri yta runt boxen på minst 40 cm. 

Se även i dokument ”Grävinstruktioner”. 

Läs hela detta dokument och Grävinstruktioner innan du börjar montering! 

Mät ut var anslutningsboxen ska placeras, till exempel genom att mäta från ett fönster. 

Borra med ett borr som är 16 mm, inte mindre, snett nedåt (minst 10 
graders lutning) för att undvika att fukt tar sig in genom hålet. 

OBS! Var försiktig var du borrar för att undvika att el eller vattenrör 
skadas. 

Borra till exempel inte under ett vägguttag eller element. 
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För in ett 16mm VP-rör eller slang igenom hålet.  
Tänk på längden av röret så det när ut minst 5 cm på utsidan av väggen. 

Vid behov knacka lätt med en hammare för att få in röret så det planar mot väggen. 



På lockad panelvägg måste boxen placeras på locket som bilden visar. Ingen luftspalt får finnas mellan vägg 
och box. Röret skall sticka ut minst 5 cm utanför väggen. 

Det måste också finnas fri arbetsytayta på mins 40 cm runt boxen för att kunna öppna boxen  och för 
fiberblåsning. 

För att förhindra kondensbildning eller kallras i röret är det lämpligt att täta 
runt röret med ex. tätmassa. Täta även utomhus runt röret. 

Du är nu klar med din del av själva montaget. 

Röret får inte kapas längs utsidan vägg! 



Boxen kommer att monteras av Fiberbolaget rakt över hålet/röret. 
Då ser det ut som bilden ovan. 

Besluta var fibern skall komma in i fastigheten. Höjd 50-150cm från mark. Fiberslangen måste gå 
lodrätt från den kommer upp ur mark till anslutningsboxen. Inga böjar eller runddragningar får 
finnas. Vid avvikande montering måste Fiberföreningen kontaktas för godkännande.

De monterar dessutom ett kabelskydd i metall över slangen, ej med på 
denna bild. 

Det gröna markeringsbandets metalltråd kommer att anslutas i nedre 
fästskruven för kabelskyddet. Viktigt att markeringsbandet är helt och ligger 
uppe på marken lätt åtkomligt för teknikern. 

När detta är gjort kommer tekniker att dra en fiberpatchkabel mellan 
anslutningsboxen och mediaomvandlaren. 

Läs även ”Grävinstruktionen”. 

Fiberslangen måste vara på utsidan och får inte dras in i huset. 
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