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Nordiska museet 
priser och villkor lokaler 2020  
Information om uthyrning av lokaler på Nordiska museet 2020 
(för Stora hallen se separat dokument) 
Priser för hyra och tillhörande tjänster efter 2020 beslutas under året.  
 

§1 Lokalhyror och teknisk utrustning 

På lokalhyra utgår för närvarande ingen moms. 
 

Samlingssalen/Vardagsrummet  
Samlingssalen ca 150 i biosittning, Vardagsrummet ingår som pausutrymme:  
 
18000:-/dag ca 8-17 9000:-/halvdag 8-12 eller 13-17 3000:-/påbörjad timme   
 
Teknik: 5 head sets, 2 trådlösa handmikrofoner, fast mikrofon vid talarstol, dator (PC) med fast 
Internetanslutning, datorljud, wi-fi, projektor med stor filmduk.   
 

Endast Vardagsrummet 
Publikt utrymme med möjlighet till delvis avgränsning. 
ca 35 personer med loungemöbler, ca 70 personer  i stående mingel.  
 
10000:-/dag ca 8-17 5000:-/halvdag 8-12 eller 13-17 2000:-/påbörjad timme 
 
Teknik: Trådbunden mikrofon vid scen, datorljud, wi-fi, projektor med stor filmduk. 
 

Konferensrummet 
Konferenslokal med plats för max 16 pers i sammanträdessittning.  
 
8000:-/dag ca 8-17 4000:-/halvdag 8-12 ell 13-17 1500:-/påbörjad timme 
 
Teknik: Dator (PC) med uppkoppling till TV-skärm och wi-fi.  
 

§2 Personalkostnader och entréavgift 

Kostnad per personal och påbörjad timme som tillkommer utanför museets ordinarie öppettider. 
Museet bestämmer antal personal beroende på evenemang. Moms tillkommer.  
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   Kl. 7-19 kl. 19-23     

Evenemangspersonal (minimum 2 ) 600 kr 1000 kr     
Vakt i Södra porten  600 kr 1000 kr      
Lokalvårdare   600 kr 1000 kr 
 

Museets öppettider är: 
Alla dagar 10-17 förutom onsdagar då det är öppet till kl. 20.00, 
1 juni - 31 aug öppet alla dagar 9-18. 
 

Entréavgift 
För tillträde till museets utställningar tillkommer entréavgift per person 140 kr. På entréavgifter utgår 
för närvarande ingen moms.  
 

§3 Mat, dryck samt dukning och möblering 

All mat och dryck offereras av museets restauratör, Maria Frölund, tel: 08-519 545 61 eller 
matsalen@nordiskamuseet.se 
 
Ingen annan catering eller sponsrad mat och dryck är tillåten. 
 

§4 Ljussättning  

Nordiska museet kan erbjuda olika typer av standardlösningar 
med stämningsskapande ljussättning och projektioner, mot en 
extra kostnad via offert. Vanliga önskemål är särskild ljussättning 
av Stora hallen och museets huvudentré. Övriga 
specialdesignade önskemål kräver planering och kan offereras. 
 
Önskemål om belysning måste beskrivas skriftligt i 
förfrågningsformuläret på hemsidan innan museet kan ta 
ställning till önskemålet.  
 

§5 Ljudutrustning  

 

Önskemål om ljud måste beskrivas skriftligt i förfrågningsformuläret på hemsidan innan museet kan 
ta ställning till önskemålet. 
 

§6 Bemannad garderob 

Önskemål om bemannad garderob måste beskrivas skriftligt i förfrågningsformuläret på hemsidan 
innan museet kan ta ställning till önskemålet. 
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§7 Villkor 

§7.1 
Hyresgästen äger rätt att, utan kostnad, avboka lokal senast 60 dagar före evenemangets 
genomförande. Därefter är bokningen bindande och följande avgifter gäller för avbokning: 
 
0-9 dagar före 100% av överenskommen kontraktssumma (enligt §1-2) 
10-14 dagar före 50% av överenskommen kontraktssumma (enligt §1-2) 
15-29 dagar före 25% av överenskommen kontraktssumma (enligt §1-2) 
30-59 dagar före 10% av överenskommen kontraktssumma (enligt §1-2) 
 

§7.2 
Skulle sådana omständigheter inträffa över vilka Nordiska museet inte råder, äger Nordiska museet 
rätt att annullera kontraktet utan ersättning för hyresgästen.  
 

§7.3 
Servering av mat och dryck får endast ske i regi av Nordiska museets restaurang och 
offereras/faktureras separat. 
 

§7.4 
Hyreskontraktet får inte överlåtas på annan part. 
 

§8 Ordningsregler 

Följande ordningsregler gäller för all tillfällig uthyrning av Nordiska museets, (nedan kallad 
hyresvärden), hyrd lokal med anslutande utrymmen. I och med avtalen bekräfter hyresgästen att 
följa ordningsreglarna nedan: 
 

§8.1 Allmänt 
§8.1.1 Stiftelsen Nordiska museet är en kulturhistorisk institution med värdefulla samlingar. 
Museibyggnaden är ett byggnadsminne och därför finns särskilda regler för bevakning och säkerhet. 
Museets lokaler hyrs därför inte ut för arrangemang som kräver omfattande utrustning, förändringar 
eller ombyggnader. Stor försiktighet ska iakttas för att undvika skador på golv och övrigt ytskikt. 
Innehållet i evenemanget ska passa in i Nordiska museets kulturhistoriska miljö. 
 
§8.1.2 Lokalen hyrs ut i befintligt skick i fråga om möblering, ljussättning, elektricitet, dekor etc. Vill 
hyresgästen göra förändringar måste detta avtalas separat och museets tekniker konsulteras. 
Hyresgäst och hyresvärd ska tillsammans inspektera lokalen före och efter uthyrningen. Hyresgästen 
står för alla kostnader till dess att uthyrd lokal är återställd.  
 
§8.1.3 Hyresgästen ansvarar för sina gäster, egen personal och leverantörer. God ordning ska 
iakttagas och hänsyn tas till museets besökare under ordinarie öppettid. 
 
§8.1.4 Nordiska museet bestämmer bevakningsnivån kring arrangemanget. 
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§8.2 Brandskydd 
§8.2.1 Hyresgästen är förpliktad att känna till följande utrymningvägar: Nordiska museet har en 
automatisk brandlarmsanläggning kopplad till räddningstjänsten. 
Vid brandlarm ljuder utrymningslarm i form av klockor och sirener. Byggnaden ska då utrymmas. 
Utrymningsvägarna är skyltade till Stora porten/Huvudentréen, Norra porten samt Södra porten. 
Anvisad återsamlingsplats är grusplanen vid Djurgårdsvägen framför museet. Museets personal på 
evenemanget är utbildad för att ta hand om eventuell utrymning. 
 
§8.2.2 Rökning/öppen eld eller inomhusfyrverkerier är inte tillåten i museet.  
 
§8.2.3 Branddörrar får inte ställas upp med kilar eller annat.  
 
§8.2.4 Kabeldragning får inte ske genom branddörrar.  
 

§8.3 Ljud och ljudnivå 
Beträffande ljudnivå gäller följande: 
 
§8.3.1.Ljudnivån i lokalerna får inte överskrida de gränsvärden som är fastställda av miljö- och 
hälsoskyddsnämnden, 95 db. 
 
§8.3.2 Om hyresgästen engagerar annan part för ljudanläggning eller liknande för att genomföra de 
praktiska arrangemangen ska denne godkännas av hyresvärden. Hyresgästen är dock alltid ansvarig 
för arrangemanget gentemot hyresvärden.  
 
§8.3.3 Lokalen med tillhörande utrustning hyrs ut i befintligt skick och besiktigas gemensamt före 
och efter  
evenemanget av hyresvärd och hyresgäst. 
 

§8.4 Bokning/avbokning 
Bokning och avbokning sker skriftligt. Följande gäller: 
  
§8.4.1 Hyreskontraktet ska undertecknas av ansvarig person från hyresgästen.  
 
§8.4.2 Organisationsnummer och korrekt faktureringsadress ska anges i kontraktet.  
 
§8.4.3 Preliminära bokningar kan göras enligt överenskommelse och måste då bekräftas med 
kontrakt inom trettio dagar. 
  
§8.4.4 En preliminär bokning som inte är bekräftad med skriftlig bokning och kontrakt inom trettio 
dagar betraktas som avbokad. Avbokningsreglerna framgår i §7. 
 
§8.4.5 Hyresgästen ansvarar för att information om evenemanget är korrekt före avtalsskrivning. 
Hyresvärden har rätt att upphäva kontraktet utan ersättning till hyresgästen, om hyresgästen inte 
följer fastställda regler och villkor. Detta gäller även om hyresgästen engagerar annan part för 
genomförande av de praktiska arrangemangen. 
 

§8.5 Riggning och utrustning 
§8.5.1 Alla riggningar i lokalerna ska godkännas av hyresvärden.  



 
 
 

 
 
 
 
 

 
Box 27820 
115 93 STOCKHOLM 

Besöksadress: 
Djurgårdsvägen 6–16  

Tel. 08–519 546 00 www.nordiskamuseet.se  

 

 
§8.5.2 Riggning i publika utrymmen kan ske från det att museet har stängt. Om evenemanget kräver 
förberedelser/nedmontering under museets öppettider tillkommer en extra kostnad. 
 
§8.5.3 Repetitioner och soundcheck får ske enligt överenskommelse.  
 
§8.5.4 Hyresgästen ansvarar för att all riggning och allt material forslas bort omedelbart efter 
arrangemangets slut. 
 
§8.5.5 All personal till evenemanget ska anmäla sig hos vakten i södra porten (personalingången på 
gaveln mot Skansen). All in- och utpassering av personal ska ske via södra porten. 
 
§8.5.6 Scenpodier och stativ med metallben får inte ställas direkt på golvet utan skydd måste finnas 
mellan ben och golv. 
 
§8.5.7 När evenemanget är slut ska avriggningen påbörja direkt. Inget gods får lämnas kvar i museet. 
Tejprester och liknande ska tas bort för att undvika kostnader för extra städning. 
 
§8.5.8 Hyresvärden anvisar entreprenör för servering vid evenemanget. Annan entreprenör får inte 
engageras. 
 

§8.6 Personal 
Hyresvärden engagerar personal för vakthållning och har rätt att på hyresgästens bekostnad anlita 
ytterligare personal och/eller ordningsvakt om hyresvärden bedömer att det krävs. 
 

§8.7 Kostnader och betalning 
Hyreskostnader och övriga kostnader framgår av prislistan. 
 
§8.7.1 Hyresvärden fakturerar samtliga kostnader efter genomfört evenemang till den part som har 
undertecknat hyreskontraktet. 
 
§8.7.2 Efterdebitering kan förekomma med anledning av extra tillsyn, extra städning, reparationer 
eller om hyresgästen på annat sätt har orsakat extraordinära kostnader.  
 
§8.7.3 Om en obetald faktura går till inkasso kommer alla kostnader i samband med hanteringen att 
debiteras hyresgästen. 
 

§8.8 Ansvar 
Hyresgästen ansvarar för att förmedla villkor och regler vidare till anlitade underentreprenörer. 
 
§8.8.1 Anvisningarna om in- och utpassering i lokalerna ska följas både vad gäller personer och 
material.  
 
§8.8.2 Hyresgästen ansvarar för att obehöriga personer inte ges tillträde till lokalen. 
 
§8.8.3 Hyresgästen ansvarar för att det inte vistas fler personer i lokalen än som är anmälda. 
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§8.8.4 Hyresgästen är skyldig att se till att nödutgångarna inte är blockerade och att rätta sig efter 
instruktioner från museets personal om att t ex forsla bort föremål från nödutgångar.  
 
§8.8.5 Hyresgästen ska utse en ansvarig person som finns tillgänglig i lokalen under 
uthyrningstillfället och meddela namnet till hyresvärden och entreprenören för serveringen. 
 
§8.8.6 Skada på lokalen, utrustning eller inventarier ska omedelbart anmälas till museets personal. 
Skador som orsakats av hyresgästen, dennes personal, medhjälpare, leverantörer eller gäster ska 
ersättas av hyresgästen. 
 
§8.8.7 Hyresvärden ansvarar inte för egendom som lämnats i lokalen efter hyrestidens utgång. 
 

§8.9 Övrigt 
§8.9.1 Hyresgästen får inte hindra museets personal att under hyrestiden utföra nödvändiga akuta 
arbetsuppgifter i lokalen.  
 
§8.9.2 Hyresgästen har inte rätt till ersättning om sådant akut arbete skulle innebära men i nyttjandet. 
 
§8.9.3 Omständigheter som parterna inte kan råda över, så som strejk, lockout eller annan 
arbetsmarknadskonflikt, brand, strömavbrott eller beslut av myndighet, och som innebär att lokalen 
inte kan användas enligt avtalet, medför inte skadeståndsskyldighet för parterna. 
 
§8.9.4 Hyresgästen ansvarar för att hyresvärden senast två arbetsdagar före arrangemanget får 
inpasseringslistor över den personal som ska ha tillträde till museet innan gästerna kommer. 
 
§8.9.5 El efter överenskommelse med Nordiska museets ansvarige relaterat till typ av evenemang. 
Endast anvisade uttag får användas.  
 
§8.9.6 Mattor, tyger eller liknande som ska användas i museet måste vara brandklassade och detta ska 
kunna styrkas med skriftligt intyg. Om tejp ska användas på golvet måste den godkännas av 
hyresvärden. 
Parkering finns på markerade platser på museet framsida och vid södra porten. Här måste tillstånd 
hämtas hos Avarn, (vakten vid södra porten) efter överenskommelse med hyresvärden.   
 

§9 Praktisk information 

§9.1 
Ingångar/utrymningsvägar 
Ingång till evenemang sker alltid via huvudentrén från Djurgårdsvägen alternativt 
tillgänglighetsentrén till höger om huvudentrén på markplan. Utrymningsvägar finns, utöver entrén, i 
södra och norra markplanet. 
Museets personal på evenemanget är utbildad för att ta hand om eventuell utrymning. 
 

§9.2 WIFI 
Trådlöst nätverk finns i museet, NM-guest. Inget lösenord krävs.  
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§9.3 Sopor 
Evenemangen i museet genererar ofta en del sopor, såsom t ex scenmattor, blommor och 
”giveaways”. Allt detta måste tas med från museet direkt efter evenemangets slut. Museet har ingen 
möjlighet att ta hand om sopor. 
 

§9.4 Bud och leveranser 
Alla bud och leveranser ska skickas till Nordiska museet, Södra porten, Djurgårdsvägen 6-16, 115 21 
Stockholm och adresseras till ansvarig person på evenemanget. Ansvarig person för evenemanget 
måste finnas på plats och ta emot budet när det kommer. 
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