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Innehåll

Att tänka på angående slangdragning

SLANGDRAGNING


Läs i byggmappen hur man hanterar skarvar och rullarna



Skriv ned det metertal som står på slangända på rullen när ni börjar på en ny rulle



Kabeln som går från varje fastighet skall vara märkt i kopplingsskåpet med
fastighetsbetäckningen.
Skarvas kabel från DB4 till DB1 skall båda ändar vara märkta.



S16 skall i varje skåp vara väl märkt med vilken riktning som slangen går



Slangen läggs i den linje som den skall ligga i marken och denna sträckning bör vara
utmärkt med pinnar.



Vid kabeldragning tillsammans med stamledning skall KABBs S16 märkas med tejp eller
annan väl synlig markering. Även trumman på kabelvagnen skall vara märkt.



Om ni har stamledning är det mycket viktigt att hålla isär detta vid alla skarvar etc.
Stamlednings paketet (1 st S32 + 2 st S16) tejpas alltid ihop vid ändarna

Slang eller DB dras från vagnen , vid dragning av stamledning behöver man vara c:a 5 till 6
personer.
¾ 1 person sköter trumman fram så att slangen inte låser sig. Nr 2 håller slangen från traktorn.
¾ 1 person styr hela slangpaket bakom vagnen genom att hålla detta samman.
¾ Sedan måste det stå minst en person och hålla emot längst bak där man börjar, detta är
mycket viktigt för annars är det lätt att slangen blir för kort. Detta gäller även där det
svänger.
¾ Kör c:a 100 till 150 meter och kolla att inget hänt. Flytta sedan ”mothållar” folket framåt.
Kör ytterligare xx meter etc.




Hål sträck på alla slangar hela tiden



När ni klipper DB1, S16 och S32 skall denna vikas och tejpas samt tätas i ändan med tejp
BD 4 tätas med speciell ändtätning och inget annat







OBS! tänk på att allt kostar pengar och ta inte för mycket slang, till varje fastighet är det
kalkylerat DB1 från schaktet till ”närmsta” hörnet fastigheten + 5 till 7 meter
( Blir det mycket spill kan vi behöva ta betalt för detta )
Efter det att slangen är utdragen så går man tillbaka och lägger slangen c:a 2 meter vid sidan
om plöjlinjen .
Slangen skall ligga så att man slipper korsa den då man kör in på åkern. ( Man kan ha den
på vilken sidan om plogen som helst )
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