2015-01-27

Anvisning till villaägare för förläggning av optoslang.
Förlägg slangen på ca 35cm djup med lutning från huset (om det är möjligt). Som extra skydd
vid stenig mark kan slangen skjutas in i ett grövre plaströr. Ett markeringsband läggs ca 10cm
ovanför röret som varning vid grävning i trädgården.
Återfyll med fina massor (max 3cm kornstorlek). Förläggs slangen djupare så avsluta vid
väggen med att gå upp till ca 35cm under färdig marknivå. Slangen borras in i fastigheten
antingen i källaren eller genom fasaden in i lämpligt rum, typ hall, vardagsrum, kök eller
sovrum. Inte våtrum, bastu mm. Ovan mark ska slangen skyddas från solljus med
skyddsplåt/slang eller liknande. Inne i fastigheten kan slangen skarvas av SEAB till en vit
slang till plats i samma rum där ”CPEn” placeras. Max 5m i fastigheten ingår i
anslutningsavgiften. Där skall även uttag 230V finnas. CPE ska placeras lätt tillgänglig för
installation och service. Inte i skåp eller under bord och bänkar. Ett arbetsområde på 1m bredd
samt 1.8m höjd ska vara tillgängligt vid montage och vid service. Placering av cpe på minst
30 cm från golvet, max 1,7m över golv. Minst 30cm ut från ett innerhörn.
Om man endast gräver ner slangen för framtida behov kan slangen avslutas i ring intill
husväggen och vid tomtgränsen. Kom ihåg att täta båda ändarna med tätningsmassa eller
vulktejp. Ta gärna foto med digitalkamera eller rita i en skiss över förläggningen och
E-posta/lämna till undertecknad. Märk gärna ut platsen. Ändarnas position ska enkelt kunna
hittas.
Fastighetsägaren är ansvarig för att förhindra att vatten tränger in i fastigheten via slangens in
eller utsida.
Optoslang samt markeringsband tillhandahålls kostnadsfritt för villaägare och kan hämtas på
förrådet på Gunnarsvägen 7. (gäller tillsvidare).

OBS! Jätteviktigt att vi får tillbaka dokumentation om förläggningen!

Lämnas ingen dokumentation tillbaka på var slangen är förlagd, debiteras utlämnad material
fastighetsägaren i efterskott.
Skicka eller lämna dokumentation till:
Smedjebacken Energi stadsnät
Jan Nordqvist
Gunnarsvägen 7
777 34 Smedjebacken
Telefon: 0240-660668
E-post: jan.nordkvist@seab.smedjebacken.se
Skiss:

