
1. Entré/reception
2. Omklädningsrum
3. Duschrum 
4. WC
5. Växthus
6. Ångbastu
7. Bastu
8. Sauna lounge+duschar
9. Bastu vinterbad
10. Inomhusbassäng
11. Utomhusbassäng (året runt) 
 

Elevation från Riddarfjärden

BADPALATSET
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Stockholm kännetecknas av sin uppbyggnad på öar omringad av Saltsjön och Mälaren. 
Naturens ständiga närhet är stadens främsta kvalitet. Vattnet tillhör alla, det är fritt fram 
att paddla kajak, åka skridskor, fiska och kanske framför allt; bada! 
Varje Stockholmsbo har sin eget favoritplats att bada på. Sitt smultronställe. Det kan vara en 
undangömd klippa, en badstrand eller brygga. Ett ställe dit man går ensam eller tillsammans.

Riddarholmen har en historia som går långt tillbaka. Kyrkan som står här idag byggdes på 
1200-talet och på 1600-talet lät adeln bygga sina palats här. Idag består palatsen av främst 
statliga ämbetsverk och i Stockholms minsta stadsdel finns inga boende. Det är inte en publik 
plats som Skeppsholmen. Därför får holmen en unik karaktär, det råder ett lugn på platsen.

Läget mitt i staden mellan Norr Mälarstrand, Gamla stan och Södermälarstrand synliggör
holmen från många håll och områden, det är även en vacker plats att studera Stockholm från.

Badpalatset ligger som en förlängning av Wrangelska backen. Fasaden i sten är ett naturligt 
tillägg till kajen och smälter in fint med de vackra historiska byggnaderna. Badhuset ligger där 
diskret och självklart som om det alltid gjort så. En modern klassiker i Stockholms stadsbild.

Badpalatset -En modern klassiker



Badet vänder sig utåt mot staden och vattnet. En stor del i 
upplevelsen ligger i miljön och vyn över Riddarfjärden. Badets form 
är en utveckling av klassiska element i stadsbilden. Platsen har historia 
som är viktig att, med respekt, spegla för att skapa ett tillägg som väl 
passar in. Idén är att skapa en modern klassiker i Stockholm.

1. Badets entré bildar en förlängning 
av Wrangelska backen som förbinder 
Riddarholmen med Gamla stan.

2. Från bryggan som omringar 
Badpalatset ser man ut över staden

3. Badpalatset syns från många platser
där det vistas mycket folk, som Norr 
och Söder Mälarstrand

Material

Utgångspunkten till materialval har varit bergarten som Stockholm till stor del vilar på, Granit. Det refererar 
såväl till kvalitet, historia och stadsbilden som naturen och varma klippbad. På insidan sätts mer moderna inslag 
på utvalsa färger som komplement till stenen. 

1. Lumnezia Matt 30×60cm, Svenska kakel. 2. Navona Blank 7,5×15cm, Svenska kakel. 3. Alabastro Blank 
7.5×15 cm, Svenska kakel. 4. Evolution Sage 7,5×15cm, Kakeldaxgruppen.
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Referenser från omgivningarna

Riddarholmen ligger i Riddarfjärden med 
utsikt mot både Norr och Södermälarstrand. 
Badpalatsets placering är mitt i staden 
men samtidigt avsides från stadslivet. 
Badet syns på håll och från badet ser 
besökaren staden.

Norr Mälarstrand

Söder Mälarstrand

Riddarfjärden

Riddarholmen

Artefakten

Badet med sin placering blir nytt landmärke men också en tillflyktsort.
En plats att reflektera och koppla av. Distansera sig från stadens krav.

En plats att på håll se ut över staden och en plats att bli sedd. 

Artefakten symboliserar relationen badet har till staden. Och även 
relationen besökaren får till andra människor. Nära men på avstånd, 

både synlig och avskild.

Inom valvet finns en bänk att sitta på och titta ut på ena sidan väggen
och på andra sidan ett slutet rum med ljusinsläpp uppifrån. 
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