
JORDBRO 
Möjlighet att förhyra modern life science  

fastighet i Jordbro om 16 100 kvm
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Modern fastighet som är specialanpassad för läkemedelshantering, produktion samt distribution 

med upp till 12 meter takhöjd i lagerdelen. Kontor i gott skick finns i direkt anslutning till  

produktionsytorna och tomten på ca 40 000 kvm besitter goda expansionsmöjligheter.

Fastigheten har hög säkerhet med centralstyrt passersystem och ett styrsystem för tekniska 

installationer vilket innebär att inneklimatet kan följas i realtid och följas upp med historik för att 

optimera drift, kvalitet och övervakning. 

Tekniska installationer består bland annat av fjärrvärme, väl utbyggd ventilation, tryckluft,  

processkyla, separat vattenreningssystem, iFIX övervakningssystem med möjlighet att följa bland 

annat lufttryck, luftfuktighet och temperaturer i realtid och historiskt.

Goda rangerytor för inkommande och utgående transporter samt gott om parkeringsplatser  

för kunder och personal.  
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ARLANDA

■ 30 min till Stockholm

■ 15 min till Nynäshamn

■  5 min promenad till  
Pendeltåg

 

OMRÅDE 
Fastigheten är belägen i Jordbro företagspark på 
Lagervägen 7. Inom närområdet finns ca 180 företag 
etablerade och flertalet är välkända företag bland annat 
Coca-Cola Sverige AB, RPH Pharmaceuticals AB, Kemetyl 
AB, Dagab, Sortera Skandinavien AB och Green Cargo AB.

KOMMUNIKATIONER 
Från Stockholms innerstad når man fastigheten på  
ca 30 minuter med bil via riksväg 73 (Nynäsvägen). Med 
kollektivtrafik når man fastigheten via pendeltåg eller 
buss. Fastigheten ligger en kort promenad från pendel-
tågsstationen i anslutning till Jordbrocentrum där när-
service så som vårdcentral, apotek, mataffär samt ett par 
lunchrestauranger. 

En ny trafikväg, kallad Södertörnsleden, som skall förbinda 
riksväg 73 med E4:an är planerad att byggstarta inom 
något år. Denna nya led kommer på ett effektivt sätt 
förkorta transporterna från Nynäshamn till E4:an och 
övriga Sverige.

16 100 kvm fördelat på produktions-, 
kontors- och lagerytor enligt följande:

■ Kontor – 2 800 kvm
■ Produktion – 5 600 kvm
■ Lager – 5 300 kvm
■ Personalytor – 1 100 kvm
■ Teknik – 1 300 kvm

Takhöjd: 7,7–12 meter
Bärighet: 10 ton/ kvm punktlast  
och 1,5–2,5 ton/kvm generell last.

Adress: Lagervägen 7, 136 50 Haninge
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AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé 
att investera i kommersiella fastigheter 

främst inom segmentet lager och lätt industri.

För mer information, vänligen kontakta:

Philip Matseus
philip.matseus@sagax.se
+46 735 66 60 48


