
DAGS FÖR ANSLUTNING! SÅ HÄR GÖR DU 
INSTRUKTION OM STADSNÄTET



FRÅGOR OCH SVAR OM ANSLUTNINGEN

Var ska jag gräva ifrån 

När det är dags för dig att gräva på din tomt kommer vi att placera en käpp vid din 
tomtgräns som visar var fibern kommer att ledas in på din tomt. Tillsammans med käppen 
får du en slang och märkband som du ska lägga ner i ditt schakt. Du gräver alltså från 
käppen som sätts upp vid din tomtgräns.

Kan jag flytta käppen 

Vi har regler och tillstånd att hålla oss till när det gäller grävning. Var vi får gräva  
på gatan påverkar placeringen av käppen och om den kan flyttas. Om placeringen  
av käppen ställer till problem för dig och du har önskemål om att flytta den kan  
du kontakta oss så försöker vi lösa det på bästa sätt.

Hur gräver jag  

Du ska gräva ner slangen från käppen till önskad yttervägg på din fastighet. På  
din tomt bestämmer du alltså själv var du ska gräva, men för att fibern ska ligga skyddad 
bör schaktet vara 30–40 cm djupt. Märkbandet läggs 10 cm ovanför slangen. Tänk även 
på att gräva mjuka kurvor och inte skarpa hörn om du till exempel måste runt husknuten.

Hur går installationen av mediaboxen till  

Vi kommer och installerar en mediabox hos dig. Det är sedan den som vi kopplar fibern till 
och som tar emot signalerna för dina tjänster. Mediaboxen monteras inomhus mot yttervägg 
och är i behov av el. Tänk på det när du bestämmer vilken del av huset du ska gräva till. Vill 
du ha din mediabox längre in i huset ansvarar du själv för kanalisation (exempelvis VP-rör) 
från yttervägg till önskat ställe i huset. 

Vi drar sedan fibern i kanalisationen. Det är viktigt att du kontaktar ansvarig montör  
om du vill ha mediaboxen längre in i huset så att vi vet hur mycket fiber som behövs. 
Fiberdragning inomhus är dock inte att föredra, om fiberkabeln skadas vid renovering eller 
dylikt räcker det ibland inte med att laga fibern utan en helt ny måste installeras från 
närmsta kopplingsskåp.

När kommer ni till mig  

Inför installationen av mediaboxen bokar vi en tid med dig. När det är dags för  
installation hos dig ska slangen ha grävts ner hela vägen fram till husvägg och du  
ska ha utsett en plats för montering av mediaboxen.

När kan jag börja använda min anslutning 

Du får ett brev när din anslutning är redo att användas tillsammans med information om  
hur du beställer tjänster och hur du kopplar in dina tjänster till mediaboxen. Du kan redan nu 
börja kika på tjänster, men vi rekommenderar att du väntar med att beställa och säga 
upp befintliga abonnemang tills du är driftsatt. Eftersom vi är beroende av vädret för 
att kunna gräva kan tidsplanen bli påverkad. Beställer du tjänster inom tre månader efter 
anslutning får du vår ”Kom igång-hjälp”. Har du svårt att komma igång med din anslutning  
är det bara att du hör av dig så hjälper vi dig via telefon eller på plats.

1. Grävning 
Vi gräver fram till din 
tomtgräns och lägger ner 
rören som fibern ska gå 
genom. Det är du som 
ansvarar för grävningen  
på din egen tomt.

2. Kundinstallation 
Vi installerar mediaboxen  
i det rummet du grävt fram 
till. Inför detta steg bokar 
vi en tid med dig.

3. Driftsättning 
Nu är det dags att driftsätta 
fibernätet i ditt hem. Du får 
information i brevlådan när 
din anslutning är redo att 
användas.

På vår webbplats kan du också hitta information om anslutningen, så som eventuella ändringar i 
tidsplanen till exempel. Gå in på anslutning.karlstadsnat.se och sök på din adress.

Anslutningen sker i tre steg:

Mediabox

Stolpe som markerar  
var du ska gräva från.

SÅ HÄR GÅR EN ANSLUTNING TILL
Nu har det blivit dags att ansluta din fastighet till stadsnätet. Här hittar  
du information om hur det går till och vad du ska tänka på.

30-40 cm Märkband
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Besöksadress: Orrholmsgatan 15. Tel: 054-540 74 00. 

kundservice.stadsnat@karlstad.se | karlstadsnat.se

Spara den här  
foldern tills din  
anslutning är klar.

VI HÖRS!


