
Synstolkning til filmen: Udskiftning ag gasfyr 

 

0:00:07- 0:00:12 

>>Speaker: Her er en familie. De er lige flyttet ind i deres drømmehus- eller det troede de i hvert fald. 

 

0:00:13 – 0:00:19 

>>Speaker: For godt nok kan de holde varmen, men det har vist sig, at varmen er meget dyr. Og det var jo 
ikke ligefrem det, de drømte om. 

 

0:00:20 – 0:00:30 

>>Speaker: Heldigvis har de fået besøg af en håndværker, som har fundet ud af, hvor problemet ligger 
begravet. Husets gaskedel er nemlig meget dyr i drift, og det vil håndværkeren gøre noget ved. 

 

0:00:32 – 0:00:36 

>>Speaker: Han vil nemlig skifte den gamle gaskedel med en ny kondenserende gaskedel. 

 

0:00:37 – 0:00:44 

>>VVS-installatør: Det er en rigtig god idé at udskifte din gamle gaskedel til en nyere model. Når du får en 
ny gaskedel op, så sparer du cirka 20 procent på gassen – og dermed også på dine penge.  

 

0:00:45 – 0:00:47 

>>Speaker: Så lad os nu se, hvordan han bærer sig ad med det.  

 

0:01:06 – 0:01:11 

>>Speaker: Før håndværkeren går i gang, er det vigtigt, at han sikrer sig, at der er balanceret aftræk i 
skorstenen. 

 

0:01:12 – 0:01:17 

>>Speaker: Det betyder på godt dansk, at skorstenen både kan lede røggas ud og tage luft ind. 

 

 



0:01:18 – 0:01:25 

>>Speaker: I familiens hus er skorstenen blevet brugt til brændeovn, så håndværkeren laver her et vandret 
aftræk direkte ud gennem kældervæggen.  

 

0:01:26 – 0:01:32 

>>Speaker: VVS-installatør: Et mere energirigtigt gasfyr kan give huset et bedre energimærke og derved øge 
husets handelsværdi.  

 

0:01:33 – 0:01:38 

>>Speaker: Her får han brug for hjælp fra en elektriker, da der skal monteres kabler og stikforbindelser. 

 

0:01:41 – 0:01:43 

>>Speaker: Udeføleren placeres højt på nordgavlen. 

 

0:01:54 – 0:01:58 

>>VVS-installatør: Du får en væsentlig CO2 reduktion, når du udskifter dit gamle gasfyr til et nyt gasfyr. 

 

0:02:01 – 0:02:10 

>>Speaker: Det er også vigtigt at der afløb til kloakken, fordi den nye gaskedel bruger varmen fra røggassen 
- og når den gør det, frigives der kondensvand som skal ledes til en kloak. 

 

0:02:12 – 0:02:24 

>>Speaker: Håndværkeren skal også sikre sig, at radiatoranlægget eller gulvvarmesystemet er stort nok. Det 
er nemlig vigtigt, at der er en lav fremløbstemperatur, fordi det er en forudsætning for høj kedeleffektivitet. 

 

0:02:25 – 0:02:34 

>>Speaker: En lav fremløbstemperatur kan opnås ved at udvide eller indregulere radiatoranlægget - eller ved 
at efterisolere huset, så behovet for varme bliver mindre. 

 

0:02:36 – 0:02:37 

>>Speaker: Sådan skal det gøres 

 



 

0:02:38 – 0:02:47 

>>Speaker: Nu har håndværkeren udskiftet gaskedlen og han kan godt være stolt af sit arbejde. For nu kan 
familien holde på varmen i deres drømmehus til en meget billigere penge.  

 

0:02:49 – 0:02:52 

>>Speaker: Se om de valgte at få lavet flere energibesparende løsninger. 

 

0:02:54 – 0:03:00 

>>Speaker: Den årlige besparelse er på 5300 kWh timer og 1,1 ton CO2 

 

0:03:01 – 0:03:02 

>> Speaker: Og der er ekstra fordele: 

 

0:03:03 – 0:03:09 

>>Speaker: En ny gaskedel fylder mindre, husets værdi forøges og huset kan få bedre energimærke. 

 

0:03:10 – 0:03:12 

[stillbillede med teksten: ”Få mere information om energiløsningerne på www.byggeriogenergi.dk”, under 
teksten er der billede af afsendernes logoer – Energistyrelsen og Videncenter for Energibesparelser i 
Bygninger] 
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