ANSLUTNING AV EL
OCH STADSNÄT

Anslutning till SplitVision

småhus upp till 25 A

SplitVision Borås Stadsnät är Borås öppna stadsnät. Genom att ansluta din bostad får
du tillgång till internettjänster med hög kapacitet, telefoni och ett brett utbud av
tv-kanaler.
Stadsnätet idag och i morgon
Mångfald och valfrihet är nyckelord för
stadsnätet. SplitVision är ett öppet nät
där flera leverantörer av olika bredbandstjänster verkar i fri konkurrens med
varandra. För alla användare innebär
det att priserna hålls nere samt att
tjänsteutbudet håller en god kvalitet
och utvecklas kontinuerligt. Och du kan
välja den leverantör som erbjuder de
bästa tjänsterna för just dina behov.

Installation
Du som fastighetsägare ansvarar för
grävning och schaktning på tomt. Vi
monterar den mediabox som är stadsnätets anslutningspunkt. Mediaboxen
kan inte monteras i ett våtutrymme och
det måste finnas ett eluttag i direkt
anslutning till den. Från mediaboxen har
du sedan möjlighet att dra ett eget nät
inne i bostaden och placera bredbandsuttag där du vill ha dem.

Stadsnätet är byggt med optofiber.
Genom att ansluta din bostad är du
redo att ta emot såväl dagens som
morgondagens bredbandstjänster.

Inte nu men kanske senare
Är du inte intresserad av att ansluta din
villa till stadsnätet i nuläget finns möjligheten att underlätta för en framtida installation. Det gör du genom att förlägga
ett tomt skyddsrör intill elservisen.
Mer information om SplitVision Borås
Stadsnät finns på vår webbplats
splitvision.se.

Borås Elnät AB, Box 1714, 501 17 Borås, tel vxl 033 - 35 72 00
info@boraselnat.se, boraselnat.se
Elanslutning och byggel: 033-35 71 04, 35 72 59

Driftstörning elnät kontrollrum: 033-13 07 15

Anslutning stadsnät: 033-35 72 00

Driftstörning stadsnät, se splitvision.se

september 2014

Trots att stadsnätet är väl utbyggt idag
finns det fortfarande områden där vi i
nuläget inte har möjlighet att erbjuda
installation. Kontakta oss därför i god tid
för besked om förutsättningarna där du
tänker bygga.

Elanslutning fram till småhus SS 437 01 02
Anmälan om nyanslutning
Elanslutning beställs i samarbete med
behörig elinstallatör. Till beställningen,
eller föranmälan som det också kallas,
ska en situationsplan bifogas där platsen
för elmätaren, det vill säga vår leveranspunkt, är inritad. Leveranspunktens läge
bestäms i samråd med oss. Föranmälan
görs med fördel via webbplatsen
föranmälan.nu.
I småhus placeras elmätaren i ett
fasadskåp, se illustration här intill.
Beroende på hur utbyggt vårt elnät är
i det aktuella området kan leveranstiden
variera mellan tre och nio månader.
Beställ därför i god tid för att undvika
onödig väntetid.
Efter att vi har handlagt beställningen
skickas en orderbekräftelse där en karta
bifogas som beskriver serviskabelns
sträckning på tomten. Schaktgränsen,
dit du ska gräva, är också markerad.
Kabelförläggning
Kabeldike och draggrop inom tomtgräns, inklusive återställande, utförs av
husägaren i samråd med anlitad
elinstallatör. Vi tillhandahåller kabelskyddsrör för maximalt 10 mm2 kabelarea (serviser upp till 25 A) och förlägger
serviskabeln i röret fram till leveranspunkten. Skyddsröret ska förläggas av behörig
elinstallatör.
Elinstallatören ansvarar också för att
rörens läge besiktigas och inmäts inom
tomtmark. Återfyllningen närmast röret
görs med sand eller stenmjöl.
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Färdiganmälan görs av elinstallatören
på föranmälan.nu och då ska också en
karta med inmätt rörförläggning
bifogas.
Skyddsrör kan hämtas på vårt lager på
Majorsgatan 5 efter överenskommelse
med oss på telefon 033-35 37 35.

Innan elleveransen kan påbörjas, bör ett
prisavtal med en elhandlare tecknas.
I annat fall gäller tillsvidarepris, som
oftast är högre. Borås Elhandel AB är
vårt anvisade elhandelsföretag och de
blir leverantör om inget annat val görs.
Byggel
Byggel ska för- och färdiganmälas
genom din elinstallatör. Elinstallatören
sätter upp godkänt byggmätarskåp
bredvid vår anslutningspunkt.

Beställ i god tid! Leveranstiden för anslutning till elnät och stadsnät
varierar beroende på var ditt nya hus ligger i förhållande till befintligt nät.
Beställ därför anslutning så tidigt som möjligt.
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Fasadskåpet måste vara
åtkomligt för vår personal.
Det får därför inte byggas
in i ett låst utrymme.

Det är viktigt att installatören anger rätt
säkringsstorlek på färdiganmälan
eftersom denna påverkar nätavgiften.
Helst ska även en beräknad årsanvändning i kilowattimmar anges.

Borås Elnät kan även ta ett totalansvar
för byggel.

Montering av serviskabel med rör infällt i grundmur,
alternativt utanpå grund.

Det ska monteras vertikalt
på stadigt och vibrationsfritt
underlag. Det får inte monteras intill dörrens låssida
eller i samma regel som ett
eventuellt sopskåp är fäst i.

Färdiganmälan
När vi fått en komplett färdiganmälan
från elinstallatören, inklusive karta,
kopplar vi in servisledningen och sätter
upp elmätaren.

Saknas elnät i området kan leveranstiden bli lång, vi vill därför igen påpeka
hur viktigt det är att föranmälan kommer
in så tidigt som möjligt.

Fasadskåp
Fasadskåpet, infällt eller
utanpåliggande, levereras
av din elinstallatör.
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Elmätare
Mätaren levereras och
installeras av oss.
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Mediabox
Vid en fiberanslutning till
stadsnätet monteras en
mediabox inne i huset.
Husägaren ansvarar för
kanalisation för optofiberkabeln från tomtgräns in i
huset. Kabelröret ska ha slät
insida.
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OBS! Draggrop.
Utförande av kabelgrav med samförläggning av
elservis och optofiberkabel med skyddsrör.

Draggrop
Vid byggnation anläggs en
draggrop vid såväl husliv
som tomtgräns för att
underlätta kabeldragning.
Skyddsrör (SRS 50)
Skyddsrör för kabel kan
hämtas hos oss. Vid eget
inköp ska SRS 50-rör användas, annan rörtyp godkänns
inte. Efter rörförläggning
tätas de i båda ändarna
så att inte vatten, sand eller
jord kan tränga in.
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