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Diseröd bredband. Schaktplan 4: Furuvägen, Alvägen och Videvägen. 
Generellt gäller att 4-tuber och 7-tuber splittas upp på 1-tuber vid det första tomtgräns/hörn inom det område 
som ska anslutas. 

 

Furuvägen samt Alvägen jämna nummer, husrad 1-3 
Stamledningen kommer i skogskanten mellan berget och Sälgvägen, går under Diserödsvägen och forsätter 
bakom husen på Furuvägen. 

Tillsammans med stamledningen dras en 1-tub med 8 fibrer från Nod 1. Efter passage av Diserödsvägen, vid 
tomtgräns mellan Furuvägen 2 och 4, kopplas denna tub till ett miniskåp, och från detta skåp dras fyra 1-
tuber för anslutning av husen på Furuvägen närmast skogen. OBS, endast nr 2 och 4 ska anslutas. Lämna tub 
vid tomthörn vid nr 6 och 8. Uppdatering 17/9: Vid Furuvägen 6 viker schaktdiket för stamledningen av 
upp i skogen. Dra med tuben för Furuvägen 8 runt till Nodhuset. 

Nodhus 2 placeras efter Furuvägen 8. Här behöver vi en brunn för inkoppling till stamledningen samt 40-mm 
slang för dragning av elkabel till närmaste elskåp eller transformator! Slang för elkabel dras från 
Rönnvägen, där nodhus 3 ska placeras. 

Husrad 2 och 3 (Furuvägen 1-7 och Alvägen 2-8) ansluts med två 4-tuber direkt från Nod 2.  
 

 



Projektplan4 Furu_Al_Vide.doc 2006-09-20 
Sid 2(2) 

Alvägen udda nummer samt Videvägen och Diserödsvägen 6-8, husrad 4-7 
Skåp 21 flyttas från tidigare placering vid Alvägen 7 pga konflikt med VA-ledningar. VA-verket vill ha 3 m 
avstånd i sidled vid parallell förläggning, vi kanske ska runda träden också för att inte komma för nära 
rötterna? Exakt placering är inte bestämd, men önskemålet är att placera skåpet där vi går in med tuber på 
Videvägen 7. 18/9: Placera skåpet så långt ner i hörnet som möjligt. 

Gå tillbaka med två st. 4-tuber till Alvägen/Videvägen. 

En 4-tub dras från skåp 21 till Diserödsvägen 6 och ansluts till befintliga 1-tuber (även varningsnät). Gräv på 
lämplig sida av björkarna så inte alla rötter grävs av. 19/8: Skarva på befintliga tuber som är nedgrävda 
till nr 8 och 10. Lämna även en ”ände” för framtida anslutning av nr 6.  

Korsa Diserödsvägen vid Diserödsvägen 6 med en 48-fiber kabel till Skåp 22. 

 

 
 


