
Inför ditt 
besök



Med buss
Du går av på hållplatsen som heter Museiparken. 
Den ligger på bilvägen precis utanför museet. 

Från hållplatsen till entrén är sträckan cirka 100 meter. 
Underlaget är plant. 

Med bil
När du åker bil kan du bli avsläppt precis utanför entrén. 
Där finns en  stor parkeringsplats för den som behöver 
parkera nära och har eget parkeringstillstånd för 
rörelsehinder. Det finns också en parkeringsplats för 
elbil i anslutning till entrén.

Sedan finns det en parkeringsplats med plats för 
ungefär tjugo bilar cirka 75 meter från entrén.

När du kommer till Tekniska museet
Foto: Anna Gerdén



Vid entrén tar du den gemensamma rampen för att 
komma in i museet. Rampen är cirka 6 meter lång och 
cirka 3 meter bred. Den lutar 1:12 och har räcke på båda 
sidor. 

Dörren in till museet är sensorstyrd och öppnas 
automatiskt när du närmar dig. 

Ta dig in i museet 
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Innanför entrén tar du rampen, (avsedd för barnvagn) 
hissen eller trappan. Här har trappan 4 trappsteg. 

Kontrastmarkeringar finns i alla trappor. För att åka 
hiss ringer du på ringklockan. Då kommer en museivärd 
med nyckel och hjälper till.

Foto: Anna Gerdén
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Innanför entrén möts du av personalen i 
informationsdisken. Du kan känna igen deras svarta 
kläder med Tekniska museets logga på. 

Personalen finns där för att svara på frågor eller på annat 
sätt hjälpa till. När du ska hem kan personalen hjälpa dig 
att ringa färdtjänst om du har behov av det. 

Informationen
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Garderob med låsbara skåp, 6 toaletter och 1 RWC- 
toalett finns i anslutning till entrén på plan 2 och nås via 
trappor, ramp eller hiss. Här har trappan 4 trappsteg. 

Här finns även en barnvagnsparkering och museets  
matsäcksrum.
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På plan 2 finns möjlighet att äta medhavd matsäck. 

Matsäcksrummet är indelat i olika rumsligheter för att 
skapa lugn och avskildhet.  
 
Akustiktak, väggar och mellanväggar med akustik- 
element skapar en god ljudmiljö. 

Det finns ett amningsrum med soffa och fåtölj, ett 
skötrum med ställbart  skötbord, en dubbeltoalett  
med stolar i olika storlek och en RWC-toalett.

Pannkaksrullar, ostmacka, en frukt eller 
varm choklad?
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I museets restaurang kan du ta en paus för lunch eller 
fika och ladda batterierna. Restaurangen har en 
uteservering med plattor som underlag och en gräsmatta 
med picknickbord för medhavd matsäck. 

I restaurangen finns 6 toaletter och en 1 RWC-toalett 
med skötbord. 

Fyll på med energi 
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När du är färdig i entrén kan du ta dig genom museet för 
att komma till MegaMind. På vägen dit passerar du två 
nivåskillnader där du tar hissen eller trappan (som har 
en barnvagnsramp). 

Mot MegaMind! 



Här börjar hörselgången som tar dig in i vårt science 
center MegaMind. 

I MegaMind kan du utforska hur nya smarta idéer blir till 
och träna din hjärna till att bli ännu påhittigare. Måla 
med ögonen, styr med tankekraft eller forma i luften!

Utanför hörselgången finns en taktil karta som hjälper 
dig att hitta inne i utställningen. På kartan finns relief- 
och punktskrift.

Ingången till MegaMind 

Foto: Emma Fredriksson
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I Centralen finns mycket av det du kan behöva under ditt 
besök. Här finns en varuautomat med dricka och enklare 
tilltugg och flera platser där du kan sitta ned och ta det 
lugnt.

Det finns 12 toaletter, varav 1 RWC-toalett och  
2 familjetoaletter. 

Det finns också ett amningsrum/vilorum med höj- och 
sänkbar brits.

Centralen - en viktig plats för dig



I MegaMind finns det många lekfulla installationer att 
upptäcka och undersöka. Du kan köra en liten satellitbil, 
måla med ögonen, skruva din röst och mycket mer.
 
I MegaMind får din hjärna nya idéer. Det finns olika spår, 
taktila ledstråk och golvmarkeringar du kan följa. 

Den taktila kartan vid ingången till MegaMind visar 
spåren Samla, Koppla, Skapa, Inspiration och 
Framtidslabb.

Utforska stationerna via olika spår
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Vid varje station i MegaMind finns en digital skylt med 
information om vad installationen är och hur den funkar. 

På skyltens ram är stationens namn skrivet med både 
text och punktskrift. 

Som regel ligger punktskriften på den nedre halvan av 
varje skylt.  

Digitala skyltar med information 
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Informationen som visas på skärmen finns i olika 
format. Du kan välja storlek och kontrast på texten och 
du kan även få den uppläst i en hörlur som är fäst under 
skärmen. På höger sida om installationen, en liten bit 
nedanför skärmen, finns en ring med flera kort med 
färdiga inställningar. 

Med hjälp av korten kan du få informationen på 
teckenspråk, med symbolstöd eller på engelska. 

Välj det kort som passar dig bäst och mata in det i 
kortläsaren på informationsstationen. 

Digitala skyltar med information 
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Ta rymdhissen upp till övervåningen. Bli inspirerad av 
rymden och olika smarta lösningar!

Rymdhissen 



I hinderbanan finns spår med olika hinder som du ska ta 
dig förbi. Längs varje spår i banan finns symboler som du 
ska försöka komma ihåg hela vägen. När du kommer till 
slutet kan du kolla hur många symboler du minns. 

Spåren har tre olika färger. Välj den väg som passar dig 
bäst: gul, grön eller rosa. I den gula banan kan en ta sig 
fram med rullande hjälpmedel. 

Testa olika vägar genom hinderbanan

Foto: Emma Fredriksson



Bra att veta inför ditt besök 
Adress : Museivägen 7, Norra Djurgården. Busshållplats: Museiparken.

Bra att veta om den fysiska tillgängligheten 

 ■ Rullstol finns att låna. Kontakta personalen i informationen. 

 ■ Vilorum/amningsrum (7,8 m2) med höj och sänkbar brits finns i MegaMind och 

matsäcksrummet på plan 2.

 ■ Ledsagare går med utan kostnad mot uppvisande av ledsagarbevis.

Sträckor och underlag utomhus
 ■ Från busshållsplats Museiparken: ca 100m

 ■ Från besöksparkering: cirka 75 meter. 

 ■ Underlag: plant, hårt grus och asfalt

Parkering och transport 
 ■ Handikapparkering (en plats) precis utanför museets huvudentré.  

Parkeringsytan är rymlig för fordon med lift/ramp. 

 ■ Stor plan för färdtjänstbil att stanna på utanför entrén. 



Bra att veta om tillgängligheten vid allergi
 ■ Rökning är inte tillåten inom museets område. 

 ■ Levande växter finns i restaurangen. Vid särskilda tillfällen kan det även finnas 

växter på andra platser i museet. 

 ■ I samband med produktion av nya utställningar kan det ibland vara damm och 

starka dofter i luften. Om du är osäker, kontakta oss före besöket.

 ■ Ledar- och signalhundar är välkomna på museet men inga andra djur. 

 ■ Parfymfri och allergivänlig tvål finns på alla toaletter.

Toaletter 
 ■ Plan 1: 6 toaletter. 

 ■ Plan 2, Matsäcksrummet: 6 toaletter och en RWC med skötbord.

 ■ Plan 2, Utställningen 100 innovationer: 4 toaletter varav en RWC (1,8 x 1,8 m). 

 ■ Plan 2, Restaurangen/ Eventrummet: 6 toaletter och en RWC.  

 ■ Plan 2, MegaMind: 12 toaletter varav 1 RWC (3,4 x 2,4 m) och 2 familjetoaletter. 

 ■ Plan 3: 1 toalett. 

 ■ Plan 4: 1 toalett.

Hissar, trappor och ramper
 ■ Vid huvudentrén finns plattformshiss för rullstol och permobil som väger upp 

till 375 kg. 

 ■ Permobil som väger över 375 kg? Då finns en alternativ ingång. Kontakta oss 

gärna i förväg på telefon 08-450 56 70. 

 ■ Inne i huset finns hiss mellan alla våningsplan. 

 ■ Ledstång finns i alla trappor inomhus.



tekniskamuseet.se
facebook.com/tekniskamuseet
instagram.com/tekniskamuseet
youtube.com/tekniskamuseet

Alltid 
aktuell 
information på 
webben!

Bra att veta om tillgängligheten vid nedsatt syn 
 ■ Trapporna är markerade på översta och nedersta steget.

 ■ Ledstång finns i alla trappor inomhus. 

 ■ Ledarhund är välkommen på museet. 

 ■ Kontakta informationen om du vill låna handskar för att röra  

 utställda föremål. 

 ■ Ficklampor, förstoringsglas, hörselkåpor och andra special- 

 pedagogiska hjälpmedel finns att låna i informationen. 

 ■ I MegaMind finns alternativ för att få informationen uppläst och  

 för önskad teckenstorlek och färger vid alla stationer.

Bra att veta om tillgänglighet vid nedsatt hörsel
 ■ Tele- och hörselslinga finns i hörsalen och i Meckalabbet i MegaMind. 

 ■ Signalhund är välkommen på museet. 

 ■ I MegaMind finns det teckentolkad information vid alla stationer.


