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Schaktning 

Schaktning/förläggning av elkabel och optokablar/slangar enligt EBR KJ 41:15 

 Kablar och rör förläggs på en ca 0,1 m tjock kringfyllnadsbädd enligt figuren nedan.  

 Kringfyllnadsmaterialet ska bestå av natursand eller stenmjöl med max 2 mm kornstorlek. 

 Där risk finns att kring/resterande fyllning passerar schaktväggen/botten, tätas denna med 

geotextil (fiberduk) lägst klass 2. 

 
 

Korsning med väg 
  

 Kontakta väghållaren för deras gällande direktiv.  

 Fyllningshöjd vid tryckning, borrning: minst 0,55 m upp till 300 mm rördiameter.  

 Då rördiametern överskrider 300 mm krävs 1 m. 

 

Korsning med järnväg 

 Kontakta Trafikverket eller spårinnehavaren för deras gällande direktiv.  

 Fyllningshöjd minst 1,5 m under spårområde mätt från underkant räls. 

 

Korsning mellan kraft/opto- och telekabel 

 Normalt ska kraftkabel/optokabel ligga under telekabel. 

 Fyllningshöjd:  

Minsta fyllningshöjd till kabeln enligt resp. förläggningssätt.  

Kraftkabeln förläggs 0,1 m under telekabeln. 

 Kabelskydd:  

Kabelmarkeringskydd erfordras över kraftkabeln/optokabel.  

För telekabeln erfordras endast varningsband. 
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I befintlig bebyggelse, i vägområde utanför vägbana och åkermark. 

 
 I befintlig bebyggelse, i vägområde från 2,0 - 2,5 m utanför vägkant (bakkant dike). 

 I åkermark ska fyllningshöjden vara minst 1m. 

 Resterande fyllning skall närmast kringfyllning eller kabelskydd inte innehålla skarpa stenar 

för undvikande av kabelskada på grund av jordkomprimering, tjällossning, trafikbelastning 

etcetera. 

 Resterande fyllning skall inte innehålla mer än 10 % av kornstorlek 100-150 mm. 

Avvikelser från EBR KJ 41:15 för Falu Elnät 

 Kringfyllnadsmaterialet skall bestå av natursand eller stenmjöl med max 2 mm kornstorlek. 
(EBR 4mm)        

 Gul kabelmarking och kabelskydd med texten ”Kraftkabel” läggs på både elkablar och 
optokablar/slangar.                                                                                                                 
(EBR, grön kabelmarkering/skydd för opto) 

 Rör 110 och 160 mm är gula för både elkablar och optokablar/slangar.                                
(EBR, grön rör för opto) 

 Schakt i åkermark: fyllnadshöjd minst 1 m. (EBR min 0,55m) 

 Kabelskåps-/kabelmarkeringsstolpe med söktråd har gul/svart markering. (EBR grön/vit) 

 

Schakt vid befintlig elkabelschakt i asfalt 

 Schakta ner till markeringsband eller kabelskydd, 

 Frilägg (handgrävning i 

sanden) befintliga elkablar och 

lägg de nya optoslangarna i 

samma nivå bredvid 

elkablarna.  

 Återfyll med natursand eller 

stenmjöl, max 2 mm. 

Komplettera med nytt 

markeringsband eller 

kabelskydd innan återfyllning.  
 Vid återställning i asfalt ska det läggas grusmaterial 0-16 mm minst 10 cm, oavsett befintlig 

asfaltstjocklek och paddas. 

 När grävning är slutförd i område eller etapp av område anmäler gräventreprenören till Falu 

kommuns asfaltsentreprenör att det är klart för bärlager av asfaltgrus, AG. Därefter återlämnas 

vägen/gatan till Falu kommun. 
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Grönt spåtrådsband 

eller gul spårtråd 

Förläggning av optoslang i egen optoschakt (inte tomtschakt) 

 

Schakt och förläggning enligt:  

EBR KJ 41:15 

 

 

 

 Optoslangar (lågfriktions) med följande ytter-/innerdiameter används: 40/33, 25/21, 16/12, 
20/14, 14/10. 

 Multiduktslang: 4x20/14, 7x14/10. 

 Längs med eller under slang/slangarna läggs gul spårtråd (rostfri syrafast) som kan 
buntas/tejpas eller snos runt slang/slangarna. Spårtråden är viktigt för att kunna söka ut var 
slang/optokabel ligger.  

 Vid många slangar buntas dessa ihop med buntband. Schaktdjupet (fyllnadshöjd) ska vara 55 
cm från slangens överkant.  

 När grävning är slutförd i område eller etapp av område anmäler gräventreprenören till Falu 

kommuns asfaltsentreprenör att det är klart för bärlager av asfaltgrus, AG. Därefter återlämnas 

vägen/gatan till Falu kommun. 

Schaktning inne på tomtmark, ”All inclusive” 
 Optoslang ska förläggas med en fyllnadshöjd på 30 cm.  

 Spårtråden läggs bredvid optoslangen. Återfyll med finare massor 10 cm och lägg i 
markeringsbandet i schakten.  

 Återfyll med befintliga massor. 

 Grovåterställning 

Schakt för optokabelskåp och elkabelskåp 

Schakt och placering av kabelskåp utförs enligt skiss. 
 

 Vid montering av kabelskåp dras 

skåpbenen ut helt och ställs ned på 

den komprimerade bädden.  

 Montera bottenplåt. 

 Om skåp sätts vid belysningsstolpe 

bör om möjligt stolpen stå före 

skåpet mot körriktningen för att 

skydda skåpet för snöplogning. 

 Tvärklacken ska monteras centrerad 

i skåpets nederkant för att stödja 

ankarskenan. 
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Sökbollar opto/elkabel 

Sökbollen aktiveras med en kabelsökare, bollen innehåller inga batterier. Sökbollen 

ska återanvänds när den har grävts fram. 

 Opto 

Sökbollar läggs vid slangändar som slutar i schakten. 

Sökbollar läggs även vid skarvboxar där klenkanalisation ligger för ände. 

 El 

Sökbollar läggs i schakten där en eller flera kablar ligger för ände 

Samtliga sökbollar ska markeras på arbetsritningen som ska åter till Falu Elnät. För kabeländar 

el så märks sökbollen med text ”sökboll el” på arbetsritningen 

Tätningar av slangar 

Detta för att det ska vara möjligt att blåsa kabel hela året. 

 Alla slangändar ska tätas med ändtätningar. 

 Vid multidukt ska alla dukter tätas med ändtätningar. 

 Tätningar ska sitta i noder, skåp, brunnar och även på slangtrummor under tiden arbetet 

pågår. 

 Täta befintliga slangar. 

 Trummor ska under pågående projekt också tätas. 

 Inga trummor i retur utan tätningar. 

Skarvar på slang och spårtråd 

Skarvar för slangar finns som skarvkoppling, skarv reducering och som Y-grenrör.                  
Skarvar finns för följande dimensioner: 
skarvkoppling skarv reducering Y-gren  gaffel-grenrör 
40/40 (snabb) 40/25 (skruv) 40/40/25 (skruv) 40/40/40/40 
25/25 (skruv) 25/16 (skruv) 40/40/16 (skruv) 40/40/40 (skruv) 
16/16 (skruv, snabb)  16/14 (snabb) 40/40/14 (skruv) (finns krympslangs-  
20/14 väska (snabb)  16/10 (snabb)     utgång till 40 slang 
14/14 väska (snabb) 14/12 (snabb)   med 4st 14/10) 
12/12 (snabb) 14/10 (snabb)    
10/10 (snabb) 12/10 (snabb) 
7/7 (snabb)  10/7 (snabb) 
5/5 (snabb)  7/5 (snabb) 
 

Slangar 

 Y-grenrör används vid klenkanalisation (ex. 40/33 slang med 5st 10/8 eller 1st 12/10 och 4st 
10/8) i slangen och man vill göra en avgrening på slangen.  

 Viktigt att skarven blir ordentligt ihop skruvad och att man kontrollerar att o-ringar och 
tätningar sitter riktigt. 

Spårtråd 

 Vid skarvning av spårtråden är det viktigt att skarvklämman får bra kontakt vid pressning och 
att den isoleras först med vulktejp och sedan eltejp.  

 Använd kabelskopresstång för att pressa skarvhylsan. 
 Vid husgrunden ska spårtråden tas upp längs grunden, gula spårtråden träs upp under 

huspanelen eller lindas upp i en liten ring och läggs mot grunden ovan mark.  

OBS! Kunden får inte skarva spårtråd och slang. 
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Bild 1 

Opto-skåp/brunn 

 Optoskåp märks med typ Hammarprodukter H25 
FEV-logo och texten OSK- och löpnummer.                       
Ex: ”Logo”OSK-306 (Bild 1) 

 Placering av OSK-skylt: I 
övre högra hörnet under lås 
eller mitt på skåpet mellan 
låsen. Skylten popnitas. 

 
 

 
 

 Optobrunn märks med typ Hammarprodukter H25  
FEV-logo och texten BRU- och löpnummer   
Ex: ”Logo”BRU-1 

 Skylten sätts i brunnen, inte på locket. 

 Två optoskåp som monteras bredvid varandra ska bultas ihop med 4 M8 bultar, 2 bultar i 
överkant och 2 stycken i nederkant detta för kommande håltagning mellan skåpen. 

 El och optoskåp som monteras bredvid varandra ska bultas ihop med 4 M8 bultar, 2 bultar i 
överkant och 2 stycken i nederkant. 

 Optoskåp som monteras bredvid befintligt elskåp ska bultningen göras av behörig elmontör. 
 Två optoskåp monteras rygg mot rygg, så gäller ovanstående 3 punkter. 
 Ledigt nummer för optoskåp/brunn fås av FEV:s projektör.  

Kabelskåpsstolpe med söktråd 

Vid optoskåp sätts kabelskåpsstolpe med söktråd, kabelstolpen har texten kabelskåp och har gul/svart 
markering.  

 Stolpen sätts på skåpets gavel mot körriktningen. 

 Samtliga söktrådar/slangtrådar skarvas upp till stolpen. Viktigt att 
skarvklämman från söktrådsbandet/söktråden och mot stolpen har bra 
kontakt vid pressning och att skarvklämman isoleras, först med 
vulktejp och sedan eltejp.  

 Alla söktrådar och slangtrådar skarvas i samma skarvklämma             
(3-4 trådar minst vid kabelskåpsstolpe).  

 Om det behövs använd fler skarvhylsor, men allt ska vara ihopkopplat. 
 Hål borras (av entreprenören) för genomföring i skåpvägg. Hålet ska 

vara 8 mm och borrat ovanför nedre bultfästet för kabelskåpsstolpen, 
trådarna från botten av stolpen träs bakom stolpen vid montage och in 
genom hålet för skavning i skåpet.  

 Kabelskåpstolpen har i toppen anslutningar för kabelsökare vid 
kabelvisning.  
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Jordplint Spårtrådsplint 

Kabelmarkeringsstolpe med söktråd 

 Vid längre sträckor med optoslang så sätts 
kabelmarkeringsstolpar var 500 meter med söktråd, detta för 
att kunna utföra kabelvisning för opto. 

 Viktigt att skarvklämman får bra kontakt vid pressning och 
att skarvklämman isoleras först med vulktejp och sedan 
eltejp.  

 Alla söktrådar och slangtrådar skarvas i samma skarvklämma 
(3-4 trådar minst vid kabelmarkeringsstolpe).  

 Tänk på att placera kabelmarkeringsstolpen så att den inte 
skadas vid slyröjning och dikesrensning.  

 Kom ihåg att fälla ner förankringsvingarna på stolpen och att 
fyllnadsmassorna ovanför vingarna ska komprimeras. 

Kabelmarkeringstolpe för el utan söktråd 

När långa schaktningar görs på landsbygden skall kabelmarkeringsstolpar 
placeras vid alla: 

  Högspänningsskarvar 
  Vägtrummor 
  Vägkorsningar 

 

 

 

 

 

Teknikbodar 

 I teknikbodarna finns under golvluckan en 
jordplint för el och en mindre plint för opto-
spårtråd. 

 Samtliga spårtrådar ska skarvas fram till den 
mindre plinten och anslutas.  

 Lägg spårtråden utmed väggarna och gå rakt upp 
till plint för spårtråd. 
  

Detta för att underlätta kabelvisning för opto.  
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Montering och märkning av opto-kanalisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Slangar som går in skåpet och kommer från höger tas upp i skåpets vänstra hörn och slang 
som kommer från vänster tas upp i skåpets högra hörn.  

 Alla slangar ska komma upp ute i hörnen på skåpet, inga slangar får komma upp mitt i skåpet. 
Detta för att få upp slangarna så rakt som möjligt samt för att få mjukare böjradie på både 
slang och sling på fiberkabeln och för att få fritt utrymme för att gå in i skarvbox i skåpet.  

 Slangarna sätts på ankarskena med polklämmor som finns för 40/33, 4x20/14, 7x14/10 och 
16/12 mm. Slangar som 16/12 och 1x14/10 kan monteras flera i samma polklämma.  

 Slangarna kapas 10 cm upp på bakstycket (vit skiva) i skåpet. Slangar för klenkanalisation 
kapas 30 cm ovanför slangände.  

 7x14/10 och 4x20/14 kapas 20cm upp på bakstycket (vita skivan) och skalas från 5cm upp på 
bakstycket.  

 Slangar från fördelningsstation, teknikbodar, kabelskåp, brunnar eller serviser till fastighet 
märks med andra ändens namn och adress.  

 Märkning görs i första hand med frästa skyltar. Ute i fält använde märkaparat med dymotejp, 
som träs in i mjukplastskena (finns på rulle). Hål görs med håltång genom plasten och skylten 
som sätts på slangen med snöre.  

 På 40/33, 4x20/14 och 7x14/10 sätts märkskylten fast med buntband på slangen. Denna 
märkning visar vart slangen går. 

 På klenkanalisation i 40/33 och dukter i 4x20/14 och 7x14/10 så märks endast utskarvade 
slangar med märkskylt, som fästs med snöre runt klenkanalisationen eller dukten. Övriga 
omärkta går till den märkning som sitter på slangen.  

 Kom ihåg att man måste kolla märkning i närliggande skåp och teknikbodar när man gjort ett 
jobb, detta kan ha påverkat märkningen och att dessa också måste märkas om.  

 Skyltarna görs av Falu Elnät och följer med jobbet ut.  
 Skyltar för ändringar som sker under jobbets genomförande görs på plats av entreprenören. 

 

Ex. på skyltar: 

 

 

 

Ex. klenkanalisation till fastighet: 
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Märkning sambyggnad, opto/el 

KL45 OPTO 

Placering: 
Vid sambyggnad med låg eller högspänning luftledning. 
Sätts på kabel vid varje stolpe. 
EBR B14:00 
E 06 683 08                    aluminiumplåt, 120x50x1,5mm 
 

Placering: 

På ODF, skarvboxar och fritt förlagd kabel (exv. på stege) ska 
märkas med varningstext. 
EBR B14:00 
Jonas Ehlis 

E 06 683 17  dekal, 50x75 mm  
 

        Placering: 
På fritt förlagd kabel inomhus, på stege. Text på båda sidorna. 
EBR B14:00 
E 06 683 18                    dekal, 50x210 mm 

 

 

 



 11 

Inmätning 
 Mätningarna skall utföras i koordinatsystem SWEREF99 15 45 

 Punkter och linjer skall mätas in enligt Falu Elnäts kodbibliotek. (se nedan) 

 Mätningarna görs i öppen schakt, eller enligt överenskommelse med projektledaren. 

 Inmätning görs på centrumlinjen av ledningsstråket och med en noggrannhet om max 0,25 

meters avvikelse. 

Kodning 

Kodning punktobjekt – Elnät 

 STN  Nätstation mark, 4 hörn mäts in. 

 ESK  Kabelskåp el, centrum framkant. 

 MS  Mätarskåp på vägg 

 STPT Stolpe trä 

 STPR Stolpe rör/fackverk/betong mm 

 STP K Kapad stolpe (för mätarskåp) 

 SKVH Skarv Högspänningskabel 

 SKVM Skarv Matarkabel lågspänning 

 SKVS Skarv Serviskabel lågspänning 

 SKVG Skarv Gatubelysning 

 SKVI Skarv Signalkabel 

 SBE  Sökboll elkabel 

 KA  Kabelände 

Kodning punktobjekt – Stadsnät 

 TB  Teknikbod, 4 hörn mäts in. 

 OSK  Kabelskåp, centrum framkant. 

 BRU  Brunn, centrum. 

 SBO  Sökboll 

 SP  Sökpåle 

 SKVO Skarv/areabyte 

 AVGO Avgreningsskarv 

 SA  Slangände 

Kodning linjeobjekt – Elnät 

 ELSTRAK 

 ELROR 

Kodning linjeobjekt – Stadsnät 

 OPTOSTRAK 
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Notering Elnät 

 För respektive skarv anges även kabeltyp och dimension som anteckning (attr1) i mätfilen, 

likaså antecknas rördimensioner och antal rör. 
 

Notering Stadsnät 

 För TB, OSK och BRU kodas pbet (punktnr) som märkning i fält t.ex. 

TB064;6720138.758;151069.491;152 467;TB; 

 

Leveranser 

 Inmätningarnas resultat levereras i formatet ”Geodata med attribut”. 

 Vid mindre anläggningsarbeten levereras inmätningsfilen så snart schaktningen är utförd. 

 Vid större anläggningsarbeten levereras inmätningsfilerna en gång per vecka. 

 Tillsammans med inmätningarna lämnas kopia av arbetsritning. I denna ritning skall tydligt 

markeras förändringar som skett under arbetet. 

Exempel på sådana förändringar är material- och -dimensionsförändringar samt justeringar av 

projekterade schaktvägar. 

 Vid styrd borrning lämnas alltid en kopia av profilprotokollet. 

 Vid rörtryckning eller hammarborrning skall rörändarna alltid mätas in och höjd-koordinaten 

levereras både som n-koordinat samt noteras som en anteckning (attr1). 

 

Filformat 

 Filändelse: *.dpt 

 Specifikations format ”Geodata med attribut” 

 Varje rad i filen motsvarar en punkt eller brytpunkt och är konstruerade enligt nedan: 

pbet; N; E; H; objkod; linjenr; radie; attr1;attr2;attr3;attr4;attr5;attr6;attr7;attr8;attr9;attr10 

 En brytpunkt i ett linjeobjekt skall ha ett värde på fältet "linjenr". Punkter med samma 

linjenummer tillhör samma linje. Om linjenummer saknas hanteras raden som ett punktobjekt. 

Radien används endast för cirkelbågar. 

 Mätfilen ska aldrig innehålla ”glapp” mellan olika schakter. 

 Inmätningsfil skickas till: inmatning@fev.se  

 Exempel: 

Mätpunkterna A2, OSK100, B1 och C1 har samma koordinater. 

 

A1;6721162;140523;215;OPTOSTRAK;1; 

A2;6721166;140522;215;OPTOSTRAK;1; 

OSK100;6721166;140522;215;OSK; 

B1;6721166;140522;215;OPTOSTRAK;2; 

B2;6721166;140526;215;OPTOSTRAK;2;  

C1;6721166;140522;215;OPTOSTRAK;3; 

C2;6721172;140522;215;OPTOSTRAK;3; 

 
 

 

 

 

 

mailto:inmatning@fev.se
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Blåsning av klenkanaliastion och fiber 

Blåsning av klenkanal 

Klenkanalisering av 40/33 

 Klenkanal SKA sticka upp 30cm från 40/33 slangen 

 Exempel: 5x10/8 

4x12/10 

4x10/8 + 1x12/10 

1x14/10 med befintlig kabel 

1x12/10 med befintlig kabel 

Klenkanalisering av 25/21 

 Klenkanal SKA sticka upp 30 cm från 25/21 

 Exempel: 2x7/5,5 

Färger på klenkanal som används: 

 

4x12/10 5x10/8  4x10/8+1x12/10  7/6 

Grön Grön Grön Blå 

Gul Gul Gul Gul 

Lila Lila Lila   

Orange Orange Orange   

  Röd Vit (12/10)   

Vit* Vit*     

*Vit används vid enskilda tillfällen. Bestäms av Stadsnäts projektör. 
 

 

 På klenkanalisation i 40/33 så märks endast 
utskarvade slangar med märkskylt, som fästs 
med snöre runt klenkanalisationen. Övriga 
omärkta går till den märkning som sitter på 
slangen. 

 Märkning av klenkanal sker direkt efter blåsning 

enligt bild. 

 Trummor med mindre än 100m slingas av och 

kastas. 
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Blåsning av fiberkablar 

 

Vi använder oss av: 

 Singelmodefiber med typ G.652 och G.657 

 Storlekar på fiberkablar som används är: 

 

192-fiber 

96-fiber 

24-fiber 

8-fiber 

4-fiber 

2-fiber 

Sling i skåp och noder: 

 Start/slut av kabel ska vara 15m 

 Genomgående kabel ska slingas 30m 

 Vid avvikelser skrivs längden på bakstycket i skåpet 

 Fiberkablar som ligger i sling under golvet i teknikboden ska buntas ihop och läggs mot vägg 
där inga optoslangsgenomföringar finns. Detta för att underlätta nedstigning i kabelutrymmet 
utan risk för att kliva på kablarna. 

Att tänka på vid blåsning av fiberkabel: 

 Blåsprotokoll ska fyllas i vid blåsning av stamfiber.  

Med innehåll av: Kabeltillverkare, Kabeltyp, Antal meter kabel, Antal meter på sling i varje 

skåp/brunn. 

 Blåsprotokoll mailas till: bertil.dikman@fev.se  

 Fibertrumma bokas av entreprenören. Fylls i lista vid kabelförrådet. 

 Vid återlämning ska det skrivas i hur mycket det är kvar på trumman. 

 För att undvika trassel i skåp med befintlig sling, är det viktigt att man inte blåser den nya 

slingen  igenom den befintliga sling som finns i skåpet. 

 Vid blåsning av kabel i samma slang som befintlig kabel krävs att det görs en klenkanalisering 

först. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bertil.dikman@fev.se
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Skarvning av fiber 

Skarvning i: 

Noder: 

 I noder placeras ODF (oftast prefab 96 eller 48 kontakter) med kabel till en skarvbox (T20) 

och svetsas därefter mot stamkabel enligt skarvplan. 

 Skarvbox i nod: Tykoflex T20 alt. T4 bestäms av projektör 

 De fiber som skarvas enligt skarvplan i det passiva nätet skall terminernas med SC-

kontakter i ODF. 

 LC/APC-quad används ibland i mindre noder, vid platsbrist. 

 

 

Skåp: 

 I skåp tejpas kabelslingen till en ”orm” med max 1m mellan tejpningar. 

 Slingen sätts fast med 2st kardborreband i bakstycket. 

 Skarvbox i skåp: Tykoflex T4 alt. T8 bestäms av projektör 

Brunnar: 

 I brunnar tejpas kabelslingen till en ”orm” med max 1m mellan tejpningar. 

 Skarvbox i brunn: Tykoflex TSG alt. TS bestäms av projektör. 

 

Servis (Företag): 

 Kabel dras fram till lämplig plats i lokalen enligt överenskommelse med FEV:s 

projektör eller kontaktperson på företaget. 

 3M-box används som överlämningspunkt, i vissa fall används ODF för 

överlämningspunkt.  

 8-fiber SM 9/125µm till företag (skarvplanen styr antal fiber). 

  

 Exempel företag:    

 4 fiber ska skarvas     

 Fiber 1-4 SC/UPC  

 Fiber 1-3 SC/UPC + Fiber 4 SC/APC 

Servis (Villa/LGH): 

 Kabel skarvas direkt i bottenplattan  

 4-fiber SM 9/125µm till varje fastighet (skarvplanen styr antal fiber). 

 

Exempel villa: 

2 fiber ska skarvas 

Fiber 1. SC/UPC, Fiber 2. SC /APC. 

 

Exempel LGH: 

1 fiber ska skarvas 

Fiber 1. SC/UPC 
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Fibersvetsning i skarvbox: 

 All fiberskarvning utförs med fibersvets. 

 Max 48st kunder från kundskåp. 

 Ett varv i skarvkassett. (Bild 2) 

 Tub och annat primärskydd skalas till 3cm från införing i kassett. 

 Fiber som inte används i kassetten ska ligga överst. 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Bild 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fiberfärger är ifrån Ericssons standard. 

 Denna färgstandard används i hela nätet (undantag för vissa kablar där detta ej är möjligt) 
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Märkning av fiberkablar 

 

 Entreprenören ansvarar för all märkning av det passiva nätet. 

 Märkning av huvudkablar/servis skall märkas med FOK”löpnummer” (Bild 3 och 4) 

och mot vilket skåp/brunn som den är närmast, även med färg på fleximark (Bild 5) 

vid kassett. 

 Serviskabel skall vara märkt med adress. 

 FOK”löpnummer” tillhandahålls av FEV:s projektör. 

 Optokablar märks med dymo i plastband. (Bild 3 och 4) 

 6mm eller 9mm används. 

 Märkning av fiber vid kassett sker med fleximark. (Bild 5) 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3 

Bild 4 

Bild 5 
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Mätning av fiber 

Allmänt: 

 För att fastställa att installationer är utförda enligt denna beskrivning och med rätt 

material skall fibernätet mätas för att erhålla verifiering på nätets kvalitet. 

 Entreprenören skall utföra prov och mätningar varvid beställarens representant skall 

delges tillfälle att närvara. 

 Fibernätet skall mätas med OTDR eller DB-mätare. 

 Följande mätning och prov skall utföras och redovisas med protokoll från 

mätinstrument. 

 Villaanslutnings mätningar skickas till: villamatningar@fev.se  

 

 DB-mätning 

Kan göras vid villaanslutning. 

Resultatet ska sparas med adressen som filnamn. 

DB-mätning skall utföras som punkt – punkt dubbelriktad 1310nm samt 

1550nm. 

Max 2,0dB 

 

 OTDR-mätning 

Kan göras vid villaanslutning. 

Ska göras vid företags anslutningar och fiberkoppel. 

Dubbelriktat på 1310nm och 1550nm 

Skarv får inte överskrida 0,2dB på 1310nm 

Kontakt får inte överskrida 0,5dB på 1310nm 

4-punkts kontroll bör ligga under 0,40dB/km 

Insertion Loss mot referens kontakt UPC ≤ 0.2db (mätning 1310/1550). 

Insertion Loss mot referens kontakt APC ≤ 0.3db (mätning 1310/1550). 

Return Loss mot referens kontakt UPC ≥ 50db (mätning 1310/1550). 

Return Loss mot referens kontakt APC ≥ 60db (mätning 1310/1550). 

Patchning: 

 Görs av entreprenör. 

 Entreprenören ansvarar för att det blir snyggt 

montage. 

 Alla kontakter ska tvättas innan inpatchning. 

 

 

 

 

Övrigt 

 

 Vid frågor och eventuella oklarheter skall entreprenören höra av sig till projektören 

på FEV. 

 Ansvaret ligger hos entreprenören att tillgodose personal med behörighet att vistas i 

nodlokal som delas med elnät, ESA14. 

 Nyckel som kvitteras ut hos FEV är personlig och får inte lånas ut till kollegor. 

 

 

mailto:villamatningar@fev.se
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