Tips och förslag på hur du kan dra in dukten i ditt hus
Vi vill dela med oss lite tips på hur man kan dra in dukten beroende på vilken hustyp du bor i. Viktigt att
notera är att detta är endast tips och du är själv ansvarig för själva indragningen av dukten. Oavsett hur du
drar in din dukt i fastigheten får det aldrig bli något ”brott/knäck” på dukten, samt att det behöver finnas ett
eluttag i närheten av tjänstefördelaren.

Hus med krypgrund

Det går bra att borra in dukten under marknivå in i krypgrunden. Då är det enklast att borra rakt in. Borrar
man över marknivå är det bättre att borra i 45 graders vinkel uppåt i förhållande till marken så inget vatten
kan tränga in. Tänk på att täta kring dukten efter inborrning. Borrar man ovanför mark skall dukten skyddas
av kabelskydd. Då blir förfarandet precis som det beskrivs i broschyren Tips och anvisningar vid fiberanslutning.
Inne i krypgrunden kan dukten ligga löst. Där inne drar man fram den till det rum man önskar placera tjänstefördelaren i. Borra uppifrån rummet ner i krypgrunden för att få dukten på önskat ställe i rummet. Tänk på att
undersöka att det inte går några ledningar eller kablar i väggar och golv där ni borrar.

Hus med källare

Även här kan man borra in under mark om man inte vill ha dukten och ett kabelskydd på väggen. Täta noga
under marken. Vill man inte ha tjänstefördeIaren i källaren kan man dra dukten i taket av källaren fram till det
ställe man vill dra upp den till markplan. Borra då från rummet i markplan och ner i källaren. Undersök även
här att det inte går några ledningar eller kablar i väggar och golv där ni borrar.

Hus på platta

Det vanligaste tillvägagångssättet när man bor i ett lite äldre hus på platta är det sättet vi förklarat i broschyren Tips och anvisningar vid fiberanslutning. Man kan även göra så att man drar upp dukten utanpå
huset upp till vinden. Antingen genom att klamra fast slangen och skydda med kabelskydd eller genom att
lyfta en panelbräda om den möjligheten finns, och dra dukten bakom och in på vinden. När man fått upp
dukten på vinden kan man antingen klamra fast den på vinden eller låta den ligga löst. Borra sedan från det
rummet du önskar tjänstefördelaren och upp på vinden. Undersök även här att det inte går några ledningar
eller kablar i väggar och tak där ni borrar.

Hus med mediacentral/mediaskåp

I nyare hus finns oftast en mediacentral där kablar och uttag är samlade. Bor man i ett hus med mediacentral
är det allra bästa att dra in fibern och dukten dit. När huset byggs läggs det ner en slang i marken som oftast
går till fasadmätarskåpet och sedan vidare till mediacentralen. Det är i den slangen som man drar in dukten. Det är dock en annan typ av dukt som man behöver för att dra in i mediacentralen än den man lägger i
marken. Halmstads stadsnät hjälper till att ta fram den om ni vill ansluta i mediacentralen. Vet man inte var
slangen i marken ligger för att komma till fasadmätarskåpet eller eventuellt direkt till mediacentralen behöver
man kontrollera sina ritningar eller kontakta byggherren/elektrikern som dragit elen i huset.
Observera att alla arbeten i fasadmätarskåpet måste utföras av en behörig elektriker.

Övrigt att tänka på

Ibland finns det redan rör indragna i huset för exempelvis telefoni. Finns det plats i dessa rör kan man använda dem inne i huset. Då kommer dukten fram till första telefonjacket och man kan placera tjänstefördelaren
där. Nu när du har fiber använder du den till telefonin istället för koppartråden som man tidigare använt.
Känner du dig osäker på hur du skall dra in dukten i huset kan du anlita en fackman, exempelvis en elektriker.
Det kommer en tekniker från Halmstads stadsnät och installerar tjänstefördelaren så det är endast dukten som
ni själva behöver ta in i huset.
Ovanstående är endast tips och råd på hur man kan gå tillväga. Det finns säkert fler sätt men dessa är de
vanligaste.

