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Byggnaden sedd från söder med de olika 
delarna sammanflätade från vänster till höger.

Skogssauna vid Gävlebukten är en långsträckt, smal paviljong som inrymmer en 
rad olika funktioner. Sett från strandkanten samspelar skogens stammar med 
de tätt placerade pelarna längs paviljongen i vilken mötet mellan det rustika och 
högst förfinade är påtagligt. Massiva ohyvlade block av tjärfärgat trä i kraftfulla  
dimensioner står emot hyvlade, tätt placerade ljusa träbalkar, paneler och ribbverk. 

Vid en vandring längs den axel som går genom hela paviljongen växlar upp-
levelsen mellan slutet och öppet, rustikt och förfinat, mörkt mustigt och blont. 
Alltid med en rumslig sammanflätning av ute och inne som överträffar det mesta. 

Tomtebo är en träbyggnad präglad av skaparlust och omsorg – resultatet av 
en samverkan mellan en ambitiös beställare, en sinnrik arkitekt och en skicklig 
snickare.

Skogssauna, Tomtebo



Det stora pergolataket över poolen i förgrunden.
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Projektet handlar om att utveckla och restaurera ett privatägt byggnadsminne från 
1880-talet. Vi experimenterar med modern timmerteknik och utforskar arvet från 
vår tusenåriga nordiska timmertradition när vi tillför nya hus. 

Landskapet vid Tomtebo är en halvö i Östersjön med vacker tall- och granskog 
som delvis kultiverats som park. Beställaren hade tidigare fått Gävle kommuns 
renoveringspris för arbetet med huvudbyggnaden och badhus från 1800-talet. 
Nu ville de ha större ytor för bad, båtar, förråd och gäster på 600 kvm programyta. 
Problemet var att de bara fått förhandsbesked om att bygga en 14 kvm tvättstuga 
på ett före detta militärt pjäsvärn i den kulturskyddade miljön. Vi fick förtroende att 
utveckla projektet. Kontakt togs med de antikvariska myndigheterna. I samverkan 
utvecklade vi en strategi för komplettering med modultänkande som teknisk och 
estetisk grundfilosofi. 

En ny entrésituation är skapad på landsidan med ny väg, hus för båtar, bilar 
och traktorer. Den större nybyggnaden med badhus, tvätthus, rum för gäster och 
umgänge, placeras på en höjdrygg i skogen vinkelrätt huvudbyggnaden. Anlägg-
ningen är organiserad med en tydlig sida mot skogen och en mot havet. De nya 
byggnaderna skapar ett arkitektoniskt gestaltat skogsbryn. Massivträstrukturen 
står lätt i skogsmarken på platsgjutna betongplintar med militäranläggningen 
bevarad intakt därunder som en hemlighet. 

Först lägger man inte märke till badhusets verkliga storlek. Programmet är upp-
delat på mindre enheter, likt en samling skogskojor som vandrar ned mot saunan 
och horisonten rakt i öster. Nybyggnaden har en stomme av 190 mm råsågade 
limträstockar. De bildar 19 våningshöga skivor placerade i en modul på 2,4 meter i 
badhusets längdriktning. En 60 meter lång axel förbinder samtliga rum. Väggarna 
har den grova sågade ytan både utomhus och inne där man ser varje tvåtummare, 
ute trätjärat och inne linoljefärg laserat i tjärans kulörer. Massivträskivorna bildar 
också scenografi för badupplevelsen där man genom olika rumsligheter rör sig 
fritt mellan ute och inne på trädäck av kärnfuru.

Eftersom träden på finskt vis får stå kvar nära byggnaderna krävs tak för ned-
fallande kottar och barr. Lösningen blev två typer av stora enkla pergolatak av 
limträbalkar och pelare uppträdda på runda stålrör och låsta med hylsor. 

Lyssnar man, så hörs det att inspirationen kommer från kojor och nordiska tim-
merhus, ELLT:s krematorium i Gävle och 1970-talets gillestugor, men framförallt 
från naturen och byggnadskulturen på platsen.

Bengt Mattias Carlsson

Skogssauna, Tomtebo

Typ av byggnad: Gästhus, badhus, båthus.
Plats: Norrlandet, Gävle.
Byggherre: Familjen Seitola-Gunnarsson.
Arkitekt: Meter Arkitektur AB, Bengt Mattias 
Carlsson (ansvarig), Pär Andreasson, Jesper 
Embring, Gustav Backström.
Entreprenör: Urfjället Bygg AB, Kaj Stefanius, 
Bo Törnkvist.
Landskap: Wij Trädgårdar, Lars Krantz,.
Övriga konsulter: K: COWI AB, Christian 
Evertsson. V: VVESS Systems AB, Jonas 
Erdefelt. E: Connectkonsult, Tommy Skog.
Mark: WSP, Thomas Andersson.
Limträstomme: X-House, Stefan Lövblom.
Belysning: Kristian Krogh, Møller og Rothe, 
Köpenhamn.
Bruttoarea: 600 kvm, inklusive pooltak.
Trädäck utomhus: 490 kvm.
Tomt: 15 000 kvm.
Byggnadsår: 2006–2011.
Byggnadssätt: Platsbyggd konstruktion där 
massivt trä bildar stomme och fasad.  
190 mm tjocka ohyvlade limträstockar 
skruvas ihop till nitton våningshöga, 
prefabricerade skivor som placeras i en 
modul på 2,4 meter. Bjälklag och tak av 
limträåsar med isolering av lösull. Stora 
pergolatak över pool och trädäck av 
limträbalkar, med 200–400 mm avstånd, bärs 
av smäckra pelare och balkar i form av rör av 
stål och låsta med hylsor. Grundläggning på 

platsgjutna betongplintar. Betonggjutningar 
förstärker också ett underliggande bevarat 
pjäsvärn.
Träets roll: Bärande konstruktion, ytskikt 
ute/inne, pergolatak av limträ, trädäck av 
kärnfuru, fönsterpartier av furu, platsbyggd 
inredning 
Ytbehandling: Projektet står i skogsbrynet 
och hämtar sin färgsättning från platsen. 
Nitton tvärställda väggskivor av massivt 
ohyvlat trä behandlas med tjära utomhus. 
Först trätjära A för den mörkbruna kulören och 
sedan dalbränd tjära för livslängden. Samma 
skivväggar målas inomhus med linoljelasyr 
i olika lager för att likna trätjärans nyanser. 
Projektet bygger mycket på att samma 
material, karaktär och virkesdimensioner 
används både ute och inne.

Fasadytor mellan skivorna är av hyvlat 
massivt trä eller glaspartier av furu som 
behandlas med linoljelasyr liknande 
rejält rodnat furuvirke. Glaspartier 
med samma kulör på båda sidor. Inne 
behandlas kortväggar, golv och tak med 
vitpigmenterad oljelasyr. Slitsar i tak och 
insida vädringsluckor i kulöra kontrastfärger 
av täckande linoljefärg. Takfot och balkonger 
mot skogen i järnvitriol. Pergolataken över 
däcken mot havet linoljelaseras i gråvitt för 
att bevara träets ljusa karaktär. Alla trädäck är 
av tvåtums obehandlad svensk kärnfura.
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SITUATIONSPLAN
SKALA 1:1000
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Skogssauna, Tomtebo

Situationsplan.
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GOLVPLAN
SKALA 1:200
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Planritning.





Taket har en plastbeläggning för 
att hindra barr från att komma ned 
i poolen.

Den Q-märkta huvudbyggnaden i 
bakgrunden.
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SEKTION D:D
SKALA 1:200

SEKTION B:B
SKALA 1:200
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FASAD MOT SÖDER
SKALA 1:400
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Skogssauna, Tomtebo

Från vänster, uppifrån: Tvärsnitt D-D/ B-B, fasad mot söder/ norr.  
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DETALJSEKTION
TYP B (UTOMHUSKARAKTÄR)
SKALA 1:40

DETALJER, TVÄRSEKTION 
PARTI TYP A (INOMHUSKARAKTÄR)
GÄSTRUM, ALLRUM
SKALA 1:20

Detaljsektion. Mått i millimeter.

40 Veg tec system 
(Moss-sedum)

Tätskiktsduk
Underlagstäckning
22 Råspontsluckor
45×45 regel S600

45×45 regel S600 (luftspalt)
6,4 vindskiva typ 

masonite väggskiva
450–400×56 snedsågad 

limträbalk+linullsisolering
Vindduk

22×145 spontad 
träpanel, finsågad

Eklist system vegtech

Icopal fastlock uni Toppclips C600

Inne

Inne Ute

0 0,5m



Relaxrum ovanför det militära värnet.

Poolen sedd från väster mot relaxrum.





Bastun med utsikt mot trädäck i söder. Utomhusdusch på norra sidan av huset.



115Del av husets norra sida.



Trädäck mot öster utanför bastun. Den tjärade väggen utomhus.



117Förbindelsegång genom hela byggnaden. Ljust, mörkt och textilier i varierande kulörer.


