
Læs mig 
inden du selv 
lægger tomrør

Vigtig  
information

Materialer

25 m tomrør

1 dækbånd

2 propper



Det er vigtigt, at du læser vores vejledning, inden du lægger tomrør 
til din fiberforbindelse i din have. På den måde sikrer du, at røret er 
korrekt gravet ned og klar til, når vi kommer.

Sådan gør du

Sådan placeres røret korrekt i renden

Efter du har gravet

Vær opmærksom på

• Her ses en video med vejledning til, hvordan du giver os besked om rørets placering.

• Grav renden fra skel til det ønskede indføringspunkt.
• Grav renden 50 cm dyb, og sørg for, at bunden af renden er fri for sten og andre skarpe 

genstande, der kan skade røret.
• Hvis der er bøjninger i renden, skal du sørge for, at de er så store, at tomrøret ikke bøjer mindre 

end det, der svarer til diameteren på en håndbold.

• Når du har gravet røret ned, er det vigtigt, at du giver os besked på tomroer@ewii.dk, som vi viste  
i punkt 1. Så registrerer vi rørets placering på din grund og undgår, at røret senere graves over.

• Husk at afmærke tomrørets placering på din grund, for eksempel ved hjælp af sten eller pinde i 
jorden, så vores opmåler nemt kan finde rørets placering.

• Nedgravede tomrør, som ikke er synlige både ved skel og husmur, betragtes ikke som udført.
• Nedgravede tomrør, hvor fiberen ikke kan føres igennem, betragtes ligeledes ikke som udført. 

• Sæt de medfølgende propper på tomrørsenderne inden du lægger røret i renden. Der må ikke 
komme vand, fugt eller jord i røret.

• Læg røret i renden og undgå knæk på røret. Hvis muligt, føres røret helt ind i husets teknikrum. 
Ellers afsluttes røret ved husmuren.

• For at undgå knæk og skader på røret, må det ikke føres op ad væggen på steder, hvor der er 
risiko for beskadigelse eller slitage.

• Får røret en skade, så kontakt EWII Fibernet på 73 63 30 55.
• Tomrøret skal stikke omkring 50 cm op af jorden både ved skel og ved husmur, hvis ikke det er  

ført ind i husets teknikrum. 
• Dæk røret med 10 cm stenfri jord, og læg dækbåndet ned i renden med teksten opad. Fyld renden 

op med jord og gør overfladen plan. 
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Vær opmærksom på dette, når du graver renden2

Scan QR-koden til højre med dit mobilkamera1

Scan QR-koden eller se mere  
på ewiifibernet.dk/tomroer

Husk

EWII Fibernet A/S • Kokbjerg 30 • 6000 Kolding • 73 63 30 55 • ewiifibernet.dk/tomroer

Du skal indsende en mail  
og vise os, hvor på grunden dit 

tomrør er lagt ned.


