Address and travel directions

Adress och vägbeskrivning

Visitors:
Forskargatan 18, Building 431
S-151 36 Södertälje
Sweden

Besök:
Forskargatan 18, Byggnad 431
151 36 Södertälje

Mail and deliveries:
SP Process Development AB
Forskargatan 20J
S-151 36 Södertälje
Sweden

Post och leverenser:
SP Process Development AB
Forskargatan 20J
151 36 Södertälje

We are situated in Södertälje south of Stockholm. We are
inside the site of AstraZeneca in the town of Södertälje.

Vi finns i Södertälje söder om Stockholm. Vi ligger inne på
AstraZenecas område inne i Södertälje stad.

From Stockholm or the airport Arlanda: Take a taxi directly
to the site or take the commuter train to Södertälje C.
There are 1,6 km waking way from the train station, see
map.

Från Stockholm eller Arlanda: Ta taxi direkt till området
eller pendeltåget till Södertälje C. Från pendeltåget kan
man gå 1,6 km eller ta bussen till Astrabacken, se karta.

Long distance train: Go to Södertälje Syd and take a taxi.

Tåg: Åk till Södertälje Syd och ta taxi till området.

Please go to the combined main gate of AstraZeneca and
us to register. There are a guest parking at the main gate.

Vänligen gå till den kombinerade huvudporten för
AstraZeneca och oss för att anmäla ert besök. Det finns
gästparkering vid huvudporten.

Thera are two equally good hotels with walking distance to
the site: Quality Hotel Park Södertälje City and Scandic
Skogshöjd.

Det finns två bra och likvärdiga hotell med gångavstånd till
området: Quality Hotel Park Södertälje City och Scandic
Skogshöjd.

Main gate

Walking way from
commuter train
1.6 km ~20 min

Driving way. Take
the E4 south from
Stockholm or
Arlanda. Take the
exit no. 144
towards Södertälje
C.

Bus stop
”Astrabacken” if
you prefer to
take the bus
instead of walk

Take the
stairs and go
trough the
park and
across the
glass
corridor
between the
buildings
Stockholm

Take the
shopping
street
“Storgatan”

