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Restaurant
Fossilen

Swedish Nature

The Human AnimalLife in Water

Sniff, touch, 
hang, guess! 
Discover in 
which ways 
we humans 
are like 
animals
– and how 
we differ.

Cosy up to 
Swedish nature, 
the richness 
and diversity. 
From the tiniest 
insects to the 
mighty elks.

Look up in the dome!

Sparkling gemstones and hundreds of minerals 
in all the colours of the rainbow. Touch the 
meteorite that is actually older than Earth!   

Who’s hiding 
in the rushes? 
What’s in a drop 
of water? Learn 
about bodies of 
water in Sweden 
and meet the 
deep-sea giant.

Accessible entrance 
Exit Cosmonova

Temporary exhibitions

Stairs to 
ground floor

Mysteries of the 
Unseen World

Upper level (5)

Meeting 
rooms

Treasures from 
the Earth's Interior

Hungry as a T-Rex? Top up 
your energy levels at Fossilen. 
The restaurant closes 30 minutes 
before the rest of the museum.

Lower level (3)

Auditoriums

Childrens work-
shop opening
hours nrm.se

Entrance for schools and accessible entrance

Picnic area

The Human 
Journey

Fossils and 
Evolution

Polar Regions

Diversity of Life

A Souvenir for Life

For many, the dinosaurs are 
the highlight, but the exhibit 
also introduces you to the first 
plants and other early forms of 
animal life on the planet.

Meet your prehistoric 
relatives. They will show 
you the journey of the 
human race from the 
first beings to walk 
upright to modern-day 
mankind.

Learn more about 
the climate. Prepare 
to be blown away by 
the mighty forces of 
nature and weather 
disasters. Vote on 
climate and sustain-
ability issues.

Cosmonova 
Cosmonova is an IMAX theatre 
located in the museum. Join us 
for incredible journeys to the 
bottom of the sea, outer space, 
or remote places you have only 
dreamed about. 

A small exhibit with 
a big message. About 
illegal trade with 
endangered plants 
and animals.

Burr! Find out how 
animal and plant life 
in the Antarctic and 
the Arctic have adapted 
to life in an extreme 
climate.

Cosmonova

Shop

Picnic area

Ticket Hall

Entrance

Strollers

Ground level (4)

Mission: 
Climate Earth

Newly discovered 
and extinct. Lots of 
plants and animals 
from 300 years of 
collecting and new 
research.

Main 
entrance

Urban Gardening. (Summertime)
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Restaurang 
Fossilen

Natur i Sverige

Djuret människanLiv i vatten

Lukta, prova, 
häng, gissa! 
Upptäck på 
vilka sätt vi 
människor 
liknar djur 
och hur vi 
skiljer oss 
från dem.

Kom nära Sveriges 
rika natur och 
arterna i den. 
Allt från de minsta 
insekterna till de 
största älgarna.

Titta uppåt i kupolen!

Gnistrande ädelstenar och 
hundratals mineral i regnbågens 
alla färger. Känn på meteoriten 
som är äldre än jorden.  

Vem lurar i 
vassen och vad 
finns i en kall-
sup? Lär känna 
våra svenska 
vatten och 
möt jätten från 
djupet.

Tillgänglig entré 
Utgång Cosmonova

Tillfälliga utställningar

Trappor till 
entréplan.

Osynliga 
mysterier

Övre plan (5)

Konferensrum

Skatter från 
jordens inre

Hungrig som en T-rex? 
Fyll på med energi i restaurang 
Fossilen. Restaurangen stänger 
30 minuter innan museet.

Nedre plan (3)

Hörsalar

Skaparverkstad
Öppettider 
på nrm.se

Entré för skolor, samt tillgänglig entré

Matsäcksrum

Den mänskliga 
resan

Fossil 
och evolution

Polartrakterna

Livets mångfald

En souvenir för livet

För många är dinosaurierna 
besökets höjdpunkt. Men här får 
du också möta de allra första 
växterna och djuren på jorden.

Möt dina förhistoriska 
släktingar. De visar dig 
människans resa från 
de första upprättgående 
varelserna till dagens 
människor.

Lär dig mer om 
klimatet. Få en 
glimt av naturens 
väldiga krafter och 
väderkatastrofer.

Cosmonova
Museets kupolbiograf med 
filmer i världens största film-
format, IMAX och 3D. Vi har 
ett filmutbud som kombinerar 
kunskap och underhållning.

En liten utställning 
med ett stort 
budskap. Om den 
illegala handeln 
med hotade djur 
och växter.

Brrrr! Se hur djur och 
växter i Arktis och 
Antarktis har anpassat 
sig till det extrema 
klimatet. Här hittar du 
de enorma valskeletten.

Cosmonova

Butik

Matsäcksrum

Biljettkassor

Ingång

Barnvagnar

Entréplan (4)

Uppdrag: Klimat

Nyupptäckt och 
utdött. Massor av 
växter och djur från 
300 års samlande 
och ny forskning. 
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Odla staden. Stadsodling på 
innergården. Sommartid.
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