
Synstolkning til filmen: Udskiftning af termoruder 

 

0:00:08 – 0:00:12 

>>Speaker: Her er en familie. De fryser, selvom de er inden døre.  

 

0:00:13 – 0:00:25 

>>Speaker: Heldigvis har de fået besøg af en håndværker, der gerne vil hjælpe dem med at få opfyldt deres 
drøm om et hus, der kan holde på varmen – uden at det koster en bondegård. For hvis de havde råd til det, så 
havde det nok købt den til at starte med.  

  

0:00:26 – 0:00:28 

>>Speaker: Nu skal I se hvordan håndværkeren bærer sig ad med det.  

 

0:00:29 – 0:00:43 

>>Speaker: Da vinduerne er i god stand, anbefaler han at familien skifter deres termoruder ud med 
energiruder, for at de bedre kan holde på varmen. På den måde spares nogenlunde lige så meget energi, som 
ved at udskifte vinduerne, men det er væsentlig billigere.  

 

0:00:45 – 0:00:56 

>>Speaker: Før de nye energiruder kan monteres, skal de bestilles på mål, så der er plads til opklodsning af 
ruden. Det er nemlig meget vigtigt, at der er den helt rigtige afstand mellem rude og ramme.  

 

0:00:58 – 0:01:03 

>>Tømrer: Udskiftning af termoglas til energiglas er en lille energiforbedring, der ikke tager særlig lang tid 
at lave.  

 

0:01:06 – 0:01:13 

>>Speaker: Hvis vindueskarmene er rådne skal hele vinduet udskiftes, men i familiens hus er det nok at 
udskifte ruderne.  

 

0:01:18 – 0:01:26 

>>Tømrer: En af fordelene ved at skifte til et energiglas med varmekant er, at du ikke vil få den samme 
kondens ude langs kanten, som en traditionel termorude vil give. 



0:01:27 – 0:01:38 

>>Speaker: En varm kant betyder, at der ikke er metal mellem glassene. Næste skridt er at udskifte 
monterings- og fugebåndene, da det er en rigtig god idé at gøre det, når ruderne skiftes.  

 

0:01:43 – 0:01:48 

>>Speaker: Det er vigtigt at glaslisten i bunden af vinduerne kan lede indtrængende vand væk via 
drænkanaler. 

 

0:01:50 – 0:01:58 

>>Tømrer: Når du skifter glas, skal du overveje, om det nye glas skal have nogle særlige egenskaber. Om 
der for eksempel er behov for noget støjreduktion, eller om der er behov for noget solafskærmning.  

 

0:01:59 – 0:02:03 

>>Speaker: Og sidst, men ikke mindst, skal man udskifte tætningslisterne mellem ramme og rude.  

 

0:02:05 – 0:02:11 

>>Speaker: Og så går han tætningslisterne mellem vinduets ramme og karm efter, så han er sikker på, at 
vinduerne lukker tæt. 

 

0:02:14 – 0:02:21 

>>Speaker: Når han gør det, er det meget vigtigt, at der er en vandnæse forskudt ud over rammen, for ellers 
vil træværket hurtigt blive angrebet af råd.  

0:02:29 – 0:02:30 

>>Speaker: Sådan. Færdigt arbejde. 

 

0:02:34 – 0:02:42 

>>Tømrer: Igennem et energiglas er der 2½ gang mindre varmetab. Du vil derfor få en oplevelse af, at 
rummet kan føles varmere og derved større.  

 

0:02:43 – 0:03:03 

>>Speaker: Og så kan huset og familien ellers holde på varmen. For de nye energiruder gør, at familiens hus 
får et langt mindre varmetab. Det betyder varmere overflader, mindre kuldenedfald fra vinduerne og mindre 
risiko for kondens. Og som prikken over i’et er der blevet monteret støjdæmpende ruder, hvilket også tager 
noget af larmen fra vejen.  



0:03:05 – 0:03:08 

>>Speaker: Gad vide om familien får lavet flere energibesparende løsninger? 

 

0:03:10 – 0:03:21 

>>Speaker: Den årlige energibesparelse er på 2000 kWh og 0,4 ton CO2. Og de ekstra fordele er mindre 
træk, øget komfort og bedre indeklima.  

 

0:03:22 – 0:03:26 

[Filmen afsluttes og frem kommer teksten ”Få mere information om energiløsningerne 
på www.byggeriogenergi.dk samt afsendernes logoer – Energistyrelsen og Videncenter for Energibesparelser 
i Bygninger] 
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