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Fiberanslutning av Villa 

Välkommen till det öppna Bredbandsnätet inom Karlshamns kommun!  

En fiberanslutning ökar fastighetens faktiska värde, dess attraktionsvärde och förbereder 

den för framtidens tjänster. Att Bredbandsnätet är öppet betyder att alla tjänsteleverantörer 

som vill kan erbjuda sina tjänster i vårt nät. Detta leder till lägre priser och ökar kvaliteten på 

våra tjänster. 

Tips inför installationen 

Alla tjänster ni använder kommer att utgå ifrån den switch (tjänstefördelare) som installeras 

i villan. Det är därför bra att tidigt planera för eventuellt behov av kompletterande 

installationer i villan för att på bästa sätt nyttja möjligheterna som anslutningen erbjuder. 

Varje hushåll har sina unika behov, krav och användningsområde. 

Tänk på att: 

 Switchen placeras på vägg, max ca: 1m från genomföringen i yttervägg. Vill du ha 

den på annan plats, måste du förbereda med ett tomrör fram till väggenomföringen 

från den plats där du vill ha switchen placerad. Tomröret måste vara minst 16mm, 

och skall vara försett med dragtråd. Undvik många och/eller skarpa böjar på röret då 

detta försvårar kommande fiberinstallation. Om du i stället vill använda en 

kabellist/kanal, så bör den vara minst 10x20mm och planeras för en minsta böj radie 

på kabeln om 5cm vid vinklar och genomföringar. 

 Installationen av switchen är fast. Den går alltså inte att flytta i efterhand utan att 

fiberkabeln måste skarvas om. 

 Switchen kräver strömförsörjning. Förbered med ett 230V eluttag i anslutning till den 

plats där tjänstefördelaren skall installeras. 

 om ni vill använda en trådlös router så går det utmärkt att själv komplettera med 

detta, men glöm inte att även den skall ha strömförsörjning. 

Detta ombesörjer Karlshamn Energi AB: 

1. Invändig installation i förberedd kabellist eller tomrör. 

2. Leverans och montering av switch.  

 

Detta ombesörjer du som villaägare: 

1. Förberedelse med ev. tomrör och dragtråd från väggenomföringen till önskad 

placering av switch.  
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Övrigt 

Switchen placeras i ett torrt och uppvärmt utrymme. Fuktiga utrymmen som t.ex. tvättstuga 

eller annat våtutrymme är inte lämpligt.  

Tänk även på att det måste finnas plats för anslutningskablar under boxen, ca 20 cm fri yta 

är att rekommendera. Se även till att det finns ett 230V eluttag där tjänstefördelaren skall 

placeras.  

 

Önskar du hjälp med installationen inomhus? 

I samarbete med Audio Video har vi tagit fram en tjänst som vi kallar ”kom igång tjänst”. Det 

innebär att du får hjälp med installations- kabeldragning inomhus och anslutning av tjänster 

i Karlshamnsporten. I tjänsten ingår. 

 Installation bredbandsrouter – trådlös 

 Inkoppling och dragning av kablar till dator och TV 

 Registrering av tjänster i Karlshamnsporten 

 

Välkommen till Karlshamn Energis Bredbandsnät och mycket nöje!  

 


