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Martijn Jansen 
016-54424 39 
martijn.jansen@energimyndigheten.se  

Energimyndighetens Testlab inbjuder till provning av 
braskaminer 
Energimyndighetens Testlab kommer under sommaren och hösten 2015 att prova 
braskaminer och vi inbjuder er härmed att delta i denna provning. Syftet med 
provningen är att informera konsumenter om att ett byte till en modern braskamin 
kan ge vinster i form av lägre emissioner och vedförbrukning. 

Provningskostnader 

Provningen bekostas av Energimyndigheten. Ni tillhandahåller provningsobjektet 
samt ansvarar för och bekostar transport av braskaminen till SP i Borås och för 
retur efter avslutad provning. 

Hur går provningen till? 

, Provningen kommer att genomföras på SP, Energiteknik i Borås och omfattar 
nedanstående moment. 

• Provning av verkningsgrad och utsläpp (CO, CO2, THC, NOx och Stoft) 
vid nominell effekt enligt EN 13240. Stoft, THC och NO x  mäts enligt 
CEN/TS 15883:2009 avsnitt AJ. 

Provningen sker med björkved som SP tillhandahåller. Provning och granskning 
av säkerheten ingår inte. 

I samband med starten av provningen är ni välkomna att ha representanter på plats 
hos SP. Efter avslutad provning får ni en rapport avseende era produkter och 
möjligheten att kommentera resultaten innan de publiceras. Omprovning sker 
endast om felaktigheter i provningen kan styrkas och bekostas av ansvarig part. 
Energimyndigheten och SP ansvarar för att provningen sker enligt standard, 
deltagare ansvarar för produkter och tillhörande instruktioner. 

Provning av två äldre kaminer ingår i projektet. De provas som referens med syfte 
att visa på de besparingar i form av ved och minskade emissioner som 
konsumenter kan uppnå genom att byta till en ny kamin. Referenskaminer väljs ut 
av Energimyndigheten i samråd med SP och Brasvärmeföreningen. 

Val av produkt/modell 

Ni är välkomna att anmäla upp till två modeller. De ska vara tillgängliga på 
marknaden senast 2015-09-01. Inbjudan gäller för fristående braskaminer, utan 
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vattenmantel, som anslutas till skorsten och har en nominell effekt mellan 3 och 9 
kW. Utöver det ska produkten ha en bruks- och skötselanvisning och en 
eldningsanvisning. Energimyndigheten kommer att välja ut de exemplar som ska 
provas utifrån en lista med fem serienummer per modell, som vi behöver er hjälp 
med att sammanställa. 

För att provningsprojektet ska genomföras krävs minst fem stycken deltagare. 
Energimyndigheten förbehåller sig rätten att begränsa provningen om antalet 
anmälda produkter blir alltför stort. Vid ett för stort antal anmälningar begränsas 
provningen i första hand till en modell per deltagare (se anmälningsblanketten). 

Tidsplan 

Inbjudan kommer att vara öppen för anmälan till och med 2015-05-19, då 
anmälan ska ha kommit in till Energimyndigheten. De utvalda provobjekten och 
tillhörande anvisningar ska finnas på plats hos SP i Borås senast 2015-06-12. Den 
totala tiden för provningen beror på antalet deltagare. 

Hur ska testresultaten publiceras? 

Testresultaten publiceras vanligtvis på Energimyndighetens webbplats, 
www.energimyndigheten.se/tester. De kommunala energi- och klimatrådgivarna 
får tillgång till testresultaten och resultaten sprids även via media. 
Energimyndigheten förbehåller sig rätten att bestämma om och i så fall när 
testresultaten publiceras. Ni får använda er av resultaten i marknadsföring, 
förutsatt att detta sker på ett sätt som inte strider mot god marknadsföringssed. 

Anmäl ditt intresse 

Har ni några frågor eller synpunkter är ni välkomna att kontakta oss på 
Energimyndigheten: Martijn Jansen, 016-544 24 39, 
martijn.jansen@energimyndigheten.se   

Denna inbjudan finns även publicerad på www.energimyndigheten.se. Anmälan 
sker via det till denna inbjudan bifogade avtalet, bilaga 1. I och med er anmälan 
samt undertecknande av avtalet godkänner ni även de allmänna villkoren, bilaga 
2. 

Med vänliga hälsningar, 

Thomas Sandvall 
Sektionschef Testlab 

Bilagor 
Bilaga 1: Avtal 

Bilaga 2: Allmänna Villkor 

Martijn Jansen 
Projektledare 
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