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Diseröd bredband. Projektplan 9: Tyfter. 
 

Tyftervägen med Nodhus 4, Hemvägen, Skvaltvägen, Klockarvägen, Kantorvägen, 
Jägarvägen och Mjölnarvägen. 
KEAB har dragit sin stamledning under landsvägen vid tranformatorstationen och upp intill Tyftervägen. 
Enligt uppgift ska det finnas slang som vi ska koppla in vår stamledning på där ledningen kröker norrut vid 
Tyftervägen, markerat med käpp. Vi går rakt upp närmaste vägen och korsar Tyftervägen (hela sträckan som 
går parallellt med landsvägen från affären heter Tyftervägen). Vi följer kanten på Klockarvägen 1 och går 
sedan upp i gångbanan mellan Tyftervägen och Klockarvägen, upp till transformatorn T-3013 mellan 
Tyftervägen och Hemvägen. 

Nodhus 4 (ByNets stora rostfria skåp med plats för 6 routers) placeras intill transformatorn åt Hemvägen till. 
Slang/kabel för elförsörjning till noden dras från transformatorn. 

Utöver nodhuset behöver vi 4 skåp i området: 

• Skåp 41 försörjer översidan av Hemvägen inkl 12 HSB-lägenheter, samt Skvaltvägen (3 hus) 

• Skåp 42 mellan Klockarvägen och Kantorvägen. 

• Skåp 43 mellan Kantorvägen och Jägarvägen, försörjer även Hemvägen 5-19. 

• Skåp 44 mellan Jägarvägen och Mjölnarvägen, försörjer hela Mjölnarvägen. 

• Nodhuset försörjer Tyftervägen, Klockarvägen udda nr och Hemvägen udda nr 21-41. 

Skåp 42-44 placeras vid de asflaterade gångbanorna som går ner mellan respektive gata. Exakt placering av 
skåpen samt om tuber ska dras i gångbana eller över tomter bestäms av byggledare i området. Den bifogade 
kartan ger tills vidare bara en preliminär plan. 
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Ordningsföljd på kartorna i Projektplan 9: Tyfter 



Projektplan9 Tyfter.doc 2006-10-01 
Sid 3(11) 

Tyfter rad 2 och 3: Tyftervägen jämna nr 18 till 28, och Klockarvägen udda nr 1-13. 
13 fastigheter. Ansluts till Nod 4 via stamledningsdiket med en 7-tub, en 4-tub och två 1-tuber.  
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Tyfter rad 1: Tyftervägen udda nr, samt nr 30 och 32. 
Ansluts till Nod 4 med en 4-tub och fyra 1-tuber.  

Gräv ner till hörnet av nr 30. Följ grässträngen mellan cykelbanan och staketet till infarten till nr 30. Lämna 
en ände till nr 30 här (Anslutningen till Tyftervägen 30 kan också dras via grannen, Hemvägen 41). Korsa 
sedan asfalten över till hörnet på nr 27 där tuberna går in på tomten. 1-tuber till nr 27 och 25. 4-tub till nr 17-
23 splittas vid nr 23.  

Nr 32 ska inte anslutas, men vi lämnar en ände vid tomtgränsen som kommer ut i bakre hörnet på nr 27 och 
sedan rundar änden på asfalten/cykelbanan.  
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Skvaltvägen (3 hus) och Hemvägen 39, 41 och 50. 
Skåp 41 placeras intill Hemvägen 48 och ansluts till Nod 4 med en slang för 48-fiber kabel. 

Det är mycket asfalt och kablar och ont om plats i uppförsbacken. Hemvägen 39 ska inte anslutas men vi har 
fått tillstånd att lägga slangen över hörnet på tomten. Lämna en 1-tub för framtida anslutning av fastigheten. 
Dra också med en 1-tub för anslutning av Hemvägen 41, och korsa cykelbanan på lämplig plats för denna. 

(Dra ev. också en tub för Tyftervägen 30, om anslutningen på föregående sida inte verkar bra.) 

Skvaltvägen 1 (Tyftergården, kommunägt), 3 och 4 samt Hemvägen 50 ansluts till Skåp 41 med fyra 1-tuber. 
Försök att göra en gemensam korsning av asfalten för dessa 4. Skvaltvägen 3 och 4 ska inte anslutas i 
dagsläget, och vi måste diskutera tubdragningen för dessa med kommunen. 
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Hemvägen ovansidan, jämna nr. 
Ansluts med två 4-tuber och två 1-tuber från Skåp 41. 

Hemvägen 48 ska ej vara med så det kan bli nödvändigt att gräva runt/bakom tomten. Lämna ändå 
en tubände på lämplig plats vid tomtgräns. 

Hyreshusen nr 2-36 består av 3 hus med 4 lägenheter vardera som inte ska anslutas i dagsläget. Det 
räcker att dra en 4-tub till tomtgräns som kan vi blåsa i 3 st 8-fiber i. 
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Hemvägen nersidan, udda nr 21 till 39. 
Ansluts med en 4-tub och sex 1-tuber från Nod 4 (se även sid 5 för Hemvägen 39). 

Nr 19 och bortåt ansluts till Skåp 43. 

Skåp 42 ansluts till Nod 4 med slang med 48-fiber kabel. 
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Tyfter rad 4 och 5: Klockarvägen jämna nr och Kantorvägen udda nr. 
16 fastigheter. Ansluts till Skåp 42 med tre 4-tuber och fyra 1-tuber. 

Skåp 42 placeras vid Klockarvägen 16 och ansluts till Nod 4 med slang med 48-fiber kabel. 
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Tyfter rad 6 och 7: Kantorvägen jämna nr och Jägarvägen udda nr. 
Skåp 43 placeras vid Kantorvägen 16 och ansluts till Nod 4 med slang med 48-fiber kabel. 

Vid den f.d. lekplatsen ska stamledningen dras ner för slänten och fortsätta bortåt längs cykelbanan. 

16 fastigheter mellan Jägarvägen och Kantorvägen. Ansluts till Skåp 43 med tre 4-tuber och  
fyra 1-tuber. Hemvägen 5-19 ansluts också till detta skåp med åtta st. 1-tuber, se nästa sida. 
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Hemvägen nersidan, udda nr från 5 till 19. 
8 fastigheter som ansluts med 8 st. 1-tuber till Skåp 43. 

Nr 13 till 19 ansluts från stamledningsdiket in på respektive tomt. 

Nr 5 till 11 ansluts med en gemensam kanal in på Hemvägen 11. 

Observera att nr 21, det första huset efter gångvägen, ansluts till Nod 4. 
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Tyfter rad 8, 9 och 10: Jägarvägen jämna nr och Mjölnarvägen. 
Skåp 44 placeras vid Mjölnarvägen 11 och ansluts till Nod 4 med slang med 48-fiber kabel. 

Totalt 24 fastigheter. Ansluts till Skåp 44 med en 7-tub, tre 4-tuber och sju 1-tuber. 

 

 
 

 
 

 

 


