
Minitunnelbanan 
Museets älskade lilla tunnelbana är framförallt  
för barn som kan åka på egen hand. Biljetter finns i 
receptionen och kostar 20 kr per tur.

Prova att köra själv 
I museets förarhytter kan du testa hur det är att  
köra tunnelbana, buss och spårvagn. Dra i spakar, 
tryck på knappar och känn hur du färdas framåt.

Snabbare! 
Testa din hastighet! Är du lika snabb som en häst
spårvagn? Eller snabbare än en buss? Tävla med  
dig själv eller en vän.

Prova och fantisera 
Testa uniformer och kläder för en resa tillbaka i tiden. 
Hur skulle du sett ut om du arbetade som sjökapten  
på en båt? Eller rodderska på 1800ta let? 

Höjdpunkter för barn  
och vuxna tillsammans

Välkommen  
på en tidsresa

Är du på  
rätt spår?
Hitta på museet

Hur har stockholmarna rest genom tiderna? 
Vad kan historien säga om framtiden?  
I museets utställningar på fyra våningsplan  
får du veta mer om vad kollektivtrafiken betytt  
för livet i Stockholmsregionen. 

Plan 1–3  
I en tematisk utställning presenteras utvalda  
fordon. Föremål och historier från kollektiv
trafikens värld är kopplade till dem. Upptäck  
uniformer, biljetter, reklam, konst och mycket  
mer. På plan 3 berättar vi om delar av den  
tidigaste kollektivtrafiken  från sjötrafik till  
hästbussar och hästspårvagnar.

Plan 4  
Vill du veta hur allt hänger ihop? Följ med på  
en kronologisk rundvandring i kollektiv trafikens  
historia – från rodderskor och hästtrafik  
till framtidens möjligheter och utmaningar. 

Var rädd om dig, dina barn och våra samlingar! 
Det här huset är gammalt. Det finns många ställen 
att göra sig illa på – höga höjder, hårda material 
och platser som inbjuder till klättring. Därför vill 
vi att du som vuxen ska vara med dina barn under 
hela besöket. 

Allt vi ställer ut vill vi bevara för kommande  
generationer. Det gäller även våra unika musei
fordon. Vi ber dig att respektera avgränsningar 
och markeringar som visar var man får gå och  
inte gå.

Kontakt Öppettider 
Reception: 08123 337 01 Måndag  Stängt 
sparvagsmuseet@sl.se Tisdag–söndag 11:00–17:00 
sparvagsmuseet.se 

Vill du veta mer? 
På hemsidan finns mer information om våra omfattande  
samlingar som inte visas på museet. Missa inte aktuell  
programverksamhet som visningar, föreläsningar och  
veterantrafik. 

Följ oss  
@sparvagsmuseet
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Plan 04
Utställningen Resan mot framtiden
En kronologisk vandring genom  
kollektivtrafikens historia.

1. Prova och fantisera 
2. Kör spårvagn
3. Kör tunnelbana

Plan 03
Fordonsutställning
Här presenteras fordon, föremål och  
historier från kollektivtrafikens värld. 

1. Prova och fantisera
2. Snabbare!

Plan 01
Fordonsutställning
Här presenteras fordon, föremål och historier  
från kollektivtrafikens värld.

1. Minitunnelbanans start  
2. Kör tunnelbana 
3. Prova och fantisera 
4. Kör buss

Plan 02
Fordonsutställning
Här presenteras fordon, föremål och  
historier från kollektivtrafikens värld. 
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