
Smart sauna
Analyse av effekt- og energibruk i badstue
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Makje, sauna, badstu, smie…



Hva er likheten?



Bakgrunn bad- og svømmeanlegg
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Energibruk i bad
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• Badstu 4% av total
• 8% av el.energi
• 15-20% av 

el.kostnad
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Retningslinjer

Byggforsk 
527.201 - 2000



Retningslinjer

Håndbok 52 - 2004



Studentoppgave

Anders Kristiansen, Bodø
Husbyggingsteknikk NTNU 2018-21

Oppgaveskriving i korona-tid

Bodø Spektrum



Anlegget
• Velværeavdeling i 

Nordlandsbadet
– Flere varme soner/ typer 

badstu
– Dårlig inneklima i arealet
– Høy energibruk i hele 

anlegget
• 50-60 timer pr uke
• Elektrisk oppvarming



Metode

• Termografering
• Logging av 

el.forbruk
• Energimodell i 

SIMIEN (tilpasset)



Tak av glassfiber



Dør

Glassdør er en 
vesentlig årsak til 
energitap og dårlig 
temperaturfordeling i 
rommet



Drift av badstuovn vs besøk

• Midlere bruk ca 6 kW
• Lite sammenheng 

med besøk
• Energibehov følger 

bygget, ikke bruken



Isolere tak badstu (finsk sauna)

Håndbok 52 
anbefaler U<0.15
• Er det kjent?



Isolere vegg badstu

TEK17 yttervegg

Vanskelig å etterisolere?
Nye anlegg/renovering



Dør og tak

Energibruk
badstu=enebolig

Enkle tiltak:
Bytt dør, isoler taket



Oppsummering

• Isoler rommet 100-
150mm

• Bruk dør med U<1.2
• El. energi vesentlig dyrere

enn termisk
• Tenk framtid



Konklusjon

• Energisparing 10 000 kWh pr sauna i dette anlegget
• 1 500 off. badsturom i Norge
• Kanskje 15 GWh å spare?

Det er behov for å utforme en bærekraftig sauna, og 
denne oppgaven viser en vei videre
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