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VÄgguttAg

Vägguttag finns i många varianter för olika stick
proppar. De går att dela in i två grupper: ojorda de 
och jordade . 

att ett vägguttag är jordat syns på jordblecken . runda 
ojordade stickproppar passar inte i sådana uttag . däremot 
kan du använda jordade stickproppar i ojordade uttag .

ojordade vägguttag förekommer ofta i äldre hus . i hus 
som är byggda 1994 eller senare ska däremot alla uttag 
vara jordade . 

om ditt hus är byggt senare än 1976 ska uttagen ha in
byggda petskydd eller vara placerade så att barn inte kan 
peta in föremål och på så vis komma till skada . om dina 
ut tag saknar petskydd rekommenderar vi i första hand 
att byta till nya vägguttag med inbyggda petskydd . om 
du inte har möjlighet till detta kan du förse uttagen med 

täckplattor över kontakthyl
sorna när de inte används . 
detta är inte en fullgod er
sättning för inbyggda pet
skydd men ger en barriär 
så att det blir svårare för ett 
barn att komma i kontakt 
med strömmen . 

tänk också på att skydda 
grenuttag och uttag på för
längningssladdar .
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1 . 
skruva bort kåpan 
från uttaget .

2 . 
lossa fästskruvarna 
och ta ut hela 
insatsen .

så bytEr du Ett ojordat vägguttag

ojordadE vägguttag

ojordade vägguttag för högst 16 A får du byta själv
du får byta ojordade vägguttag på egen hand, men bara 
sådana för högst 16 a . 

Byte från ojordade till jordade uttag kräver behörighet
du måste anlita en elinstallatör för att dra fram skydds
jordsledare och byta ut alla vägguttag i rummet . det är 
inte tillåtet att byta ut endast ett uttag i ett rum och låta 
resten vara ojordade .

Bryt strömmen genom att koppla bort den 
säkring som uttaget är anslutet till eller slå ifrån 
 huvudströmbrytaren. kontrollera sedan att ström-
men är bruten, till exempel med en bordslampa.

Stäng av strömmen!
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5 . 
anslut ledarna till det 
nya uttaget . dra åt 
skruvarna och se till 
att inga koppartrådar 
sticker ut .

6 . 
sätt tillbaka insatsen 
i väggdosan och 
skruva fast den i 
dosans fästring . 

skruva till sist tillbaka 
kåpan över uttaget . 
slå på strömmen 
och testa att uttaget 
fungerar .

4 . 
kontrollera att 
koppartråden är 
oskadad . 

om den är skadad, 
klipp bort den ska
dade biten, avisolera 
6–7 mm och tvinna 
trådarna .

3. 
skruva loss ledarna . 

om ledarisoleringen 
är sprucken – anlita 
en elinstallatör .

Ledare
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jordadE vägguttag

Jordade vägguttag för högst 16 A får du byta själv
det är tillåtet att byta jordade vägguttag på egen hand, 
men bara sådana som är avsedda för högst 16 a . säkrast 
är att anlita en elinstallatör, eftersom felaktiga kopplingar 
kan innebära livsfara . 

så bytEr du Ett jordat vägguttag

 
1 . 
skruva bort kåpan 
från vägguttaget .

2 . 
lossa fästskruvarna 
och ta ut hela in
satsen .

Bryt strömmen genom att koppla bort den 
säkring som uttaget är anslutet till eller slå ifrån 
 huvudströmbrytaren. kontrollera sedan att ström-
men är bruten, till exempel med en bordslampa.

Stäng av strömmen!
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3. 
skruva loss ledarna . 
om ledarisoleringen 
är sprucken eller 
trasig – anlita en 
elinstallatör .

4 . 
kontrollera att 
koppar tråden är 
oskadad . 

om den inte är det 
– klipp bort den ska
dade biten, avisolera 
6–7 mm och tvinna 
trådarna . 

6 . 
stoppa in insatsen 
i väggdosan och 
skruva fast den . 

skruva till sist tillbaka 
kåpan över väggut
taget . prova att det 
fungerar, till exempel 
med en lampa .

5 . 
anslut ledarna till 
det nya uttaget . dra 
åt skruvarna och se 
till att inga koppar
trådar sticker ut .
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