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Kommunikationskarta Södermalm

situationsplan 1:500 

Varje vardag passerar ca 8500-9500 fordon/dygn platsen. Bullervärdena ligger över 55dB, vilket är maxgränsen för vad som är accepterat i ett 

Tobaksmonopolet, Stockholm Design District och framtiden
Den gamla tobaksfabriken slutade fungera som en industri i början 

tidigare i ett enda syfte. Då var det både produktion och förvaring av 
cigaretter och tobak. Idag är det  ett kvarter som domineras av design, 
konst och arkitektur, och nu även mode.

Vid 1900-talets början fanns i landet 108 tobaksfabriker och något 
hundratal hantverkare som hanterade tobak.
Ett första steg mot en rationalisering av den svenska tobaksindustrin 

företag som snabbt omorganiserades till 19.

att införa tobaksmonopol för att skaffa staten skatteintäkter. AB 

tobaksindustrin som rationaliserades kraftigt.

restaurang, matsal, kontor och bostäder byggdes i direkt anslutning 

i anspråk har dock alltid varit obebyggd. Vikten av en trädgård i 

området på sina raster. Idag pågår intensiva planer för ytterligare 
förtätning i området. 

Kvarteret som saknar en styrande detaljplan har nyligen delats 

lokalerna till lager och kontor, övriga delar hyrdes ut till andra 
verksamheter. Idag har lokalerna moderniserats och huserar ett stort 

etablerade företag skapar ett oerhört gynnsamt klimat för fortsatt 
utveckling på platsen.

 

kantar Rosenlundsgatan. Branten mot gatan är skarp och en tydlig 
gräns till området. Idag är det även ett stängsel som skärmar av mot 

på höjden, där har man valt att spara på nivåskillnaderna och de två 

mot väster och skapar goda solförhållanden. Den här delen av stan 
servas med goda kommunikationer och området innehåller en jämn 
fördelning mellan bostäder och kontor. Det som saknas är offentliga 
byggnader som kan tillföra liv i kvarteret. 

Sektion genom Rosenlundsgatan
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