
Inst	  f	  farmaceutisk	  biovetenskap	  
Uppsala	  universitet	  

GPS	  position	  
Husargatan	  3,	  752	  37	  Uppsala	  
	  
Väganvisning	  till	  BMC	  
Från	  Stockholm	  och	  Arlanda	  flygplats	  via	  E4	  	  

• Kör	  E4	  norrut	  mot	  Uppsala	  	  	  
• Ta	  av	  mot	  Uppsala	  Södra,	  antingen	  första	  avfarten	  (den	  tidigare	  E4-‐

sträckningen)	  eller	  nästa	  avfart	  (korsningen	  med	  väg	  282)	  	  
• Kör	  mot	  Uppsala	  södra.	  Vid	  Gnistarondellen	  välj	  avfart	  mot	  Uppsala	  södra	  

och	  Kungsängsleden.	  Kör	  leden	  västerut	  (ca	  4	  km)	  förbi	  3	  trafikljus,	  
passera	  bron	  över	  Fyrisån	  och	  vidare	  till	  nästa	  trafikljuskorsning.	  	  

• Ta	  höger	  in	  på	  Dag	  Hammarskjölds	  väg	  och	  fortsätt	  cirka	  600	  meter.	  	  
• Passera	  rondellen	  bredvid	  bensinstationen	  och	  fortsätt	  cirka	  300	  meter.	  
• Sväng	  av	  till	  vänster	  in	  på	  Husargatan	  mot	  BMCs	  parkering.	  Till	  höger	  ser	  

man	  BMC.	  
	  
Från	  Gävle	  via	  E4	  	  

• Kör	  E4	  söderut	  mot	  Uppsala	  Södra	  och	  sväng	  av	  till	  höger	  in	  på	  väg	  282.	  	  
• Fortsätt	  på	  väg	  282	  mot	  Uppsala	  södra	  fram	  till	  Gnistarondellen.	  Välj	  

avfart	  mot	  Uppsala	  södra	  och	  Kungsängsleden.	  Därefter,	  se	  ovan.	  	  
	  
Avgiftsbelagd	  parkering	  finns	  vid	  östra,	  västra	  och	  södra	  entrén.	  	  Avgift	  betalas	  i	  
automater	  i	  anslutning	  till	  östra	  och	  västra	  parkeringarna.	  
	  
	  
Road	  directions	  to	  BMC,	  Uppsala	  University	  
	  
From	  Stockholm	  and	  Arlanda	  airport	  via	  E4	  	  

• Drive	  E4	  towards	  Uppsala	  
• Exit	  at	  Uppsala	  Södra,	  either	  the	  first	  exit	  (the	  previous	  E4-‐route)	  or	  the	  

next	  exit	  (junction	  with	  Road	  282)	  
• Drive	  towards	  Uppsala	  Södra.	  At	  the	  roundabout	  exit	  towards	  Uppsala	  

Södra	  and	  Kungsängsleden.	  	  
• Drive	  the	  road	  west	  (4	  km)	  and	  pass	  three	  traffic	  lights,	  cross	  the	  bridge	  

over	  the	  river	  and	  go	  on	  to	  the	  next	  traffic	  light	  intersection.	  
• Turn	  right	  on	  Dag	  Hammarskjöld's	  road	  and	  proceed	  about	  600	  meters.	  
• Pass	  the	  roundabout	  next	  to	  the	  gas	  station	  and	  proceed	  about	  300	  

meters.	  
• Turn	  left	  on	  Husargatan.	  The	  large	  BMC	  building	  	  is	  to	  the	  right.	  

	  
From	  Gävle	  via	  E4	  	  

• Drive	  E4	  towards	  Uppsala	  Södra	  and	  turn	  right	  onto	  road	  282.	  
	  

• Continue	  on	  road	  282	  towards	  Uppsala	  Södra	  to	  the	  roundabout.	  Take	  
exit	  towards	  Uppsala	  Södra	  and	  Kungsängsleden.	  Then,	  see	  above.	  
	  
Parking	  lots	  can	  be	  found	  at	  the	  eastern,	  western	  and	  southern	  entrances.	  
Fees	  must	  be	  paid	  in	  vending	  machines	  adjacent	  to	  the	  eastern	  and	  west	  
ern	  parking	  lots.	  


