Hitta till våra kontor
GÖTEBORG:
SP Food and Bioscience huvudkontor ligger vid riksväg 40 på väg
mot Landvetter och Jönköping, om du kommer från Göteborg. Kör
av vid första avfarten märkt Delsjöområdet, tag sedan till vänster
och följ SP-skylten.
Om du kommer med tåg till centralstationen, tag sedan buss Röd
Express från Centralstationen, läge J (riktning Landvetter) eller
Grön Express från Nordstan, läge C (riktning Mölnlycke), båda
med avstigning på hållplats Delsjömotet. Resan tar ca 20 minuter.
Promenera sedan under motorvägen och följ SP-skylten. Om du
kommer från hotell i närheten av Korsvägen kan du även välja buss
513, 601 och 753. De går alla från samma hållplatsläge som Röd
och Grön express och stannar vid Delsjömotet.
Mer information finns på Västtrafik, www.vasttrafik.se
Du som kommer med flyg till Landvetter tar lämpligen taxi. SP Food
and Bioscience ligger vid infarten mot Göteborg, ca 20 minuters
färd från Landvetter Airport.
Besöksadress: Frans Perssons väg 6

LINKÖPING:
Vårt regionkontor ligger i Vreta kluster ca 15 minuter norr om
Linköping.
Om du kör på E4:en. Ta avfart 111 mot Motala (väg 34), tag
därefter första avfarten skyltad Cloetta, Ljungsbro. Sväng vänster
i första rondellen. Nu passerar du klustret men måste fortsätta
till infarten till Vretaskolan. Sväng vänster igen och åk tillbaka till
klustret.
Kommer du från Motala – sväng vänster vid Fornåsakorset, Skyltat
Ljungsbro. Sväng höger in mot Vretagymnasiet sen första vänster
och fortsätt till klusterbyggnaden.
Kommer du med flyg eller tåg:
Ta en taxi till Vreta Kluster, Klustervägen 13,Ljungsbro.
Besöksadress: Klustervägen 13

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
SP Food and Bioscience
Box 5401, 402 29 Göteborg
Telefon: 010-516 50 00
www.sp.se

LUND:
Du som kommer med bil på E6, ta av vid avfarten märkt Lund. Följ
skyltarna för väg 16. Passera rakt fram i rondellen vid MAX. Sväng
vänster i stora rondellen och följ väg 16 (Norra ringen) ca 4 km. Ta
sedan höger i första rondellen och vänster i andra rondellen, in på
Scheelevägen. Sväng till höger vid höghuset (Ideon Gateway) och
parkera i parkeringshuset.
Om du kommer med bil från Malmö eller Kristianstad på E22, kör
av vid Lund norra. Sväng vänster i första rondellen och vänster i
nästa rondell, in på Scheelevägen. Sväng till höger vid höghuset
(Ideon Gateway) och parkera i parkeringshuset.
SPs kontor på 6:e våningen Scheelevägen 27 (Ideon Gateway,
höghuset). Det är samma ingång som hotellet. Hissarna till vänster
går till kontoret.
Om du kommer med tåg till centralstationen gäller din tågbiljett
även på bussen.
Från busshållpats K (norra delen av stationsområdet, på andra
sidan Bangatan vid Clemenstorget) avgår det flera busslinjer mot
Ideon: buss 20 och 21 mot Brunnshög, 166 mot S Sandby och 169
mot Malmö. Gå av på hållplats Ideon (den efter LTH). Gå över
gatan som busshållplatsen ligger på, lite till vänster och fortsätt
sedan rakt fram. Ideon Gateway är det högsta huset i området.
Gå in genom hotellreceptionen, ta hissen upp till våning 6 (hiss
hallen finns rakt fram till vänster) och ring på.
För mer detaljerad information om resor med tåg eller buss, se
Skånetrafiken, www.skanetrafiken.se
Du som kommer med flyg till Malmö Airport (Sturup) tar buss till
Lund eller taxi (begär fast pris).
Besöksadress: Scheelevägen 27 (Ideon Gateway)

UMEÅ:
Vårt regionkontor i Umeå ligger i SMPs lokaler.
Besöksadress: Verkstadsgatan 17

