
Nytt museumsanlegg på Mjaavatn-og Sirkustomta 
Et offentlig byrom for å binde sammen gammel og ny tid



Mjaavatnbrygga

Bygningsvernsenter  
1100m2

Stort uteområde

Sirkustomta

Nybygg 1200m2

Stort uteområde





Bygningsvernsenteret

Senter for rådgivning, dokumentasjon 
og bevaring av eldre verneverdige 
bygninger og kulturmiljø på Helgeland. 

Kunnskapssenter for kulturmiljø og 
bygningsvern i Sjøgata verneområde.

Lærlingsbedrift og læringsarena for 
NTNU

Arkiv over bygningene som befinner seg 
i Sjøgata verneområde.

Veiledning/rådgivning med 
kulturminnekonsulent.

Funksjonelt lager for antikvarisk- og 
gjenbruksmaterial. 

Les mer om bygningsvernsenteret på side 20



Nybygg sirkustomta
Illustrasjon nybygg front Nytt museum på Sirkustomta

Ny basisutstilling

Visningsmagasin

Kunsthall

Areal for temporære utstillinger



Sirkustomta

Sirkustomta har i mange år fungert som 
parkeringsplass for Mosjøen Kulturhus og 

Sjøsiden kjøpesenter. Navnet kommer av at den 
har vært lokasjon for omreisende 

sirkus og tivoli. 

Tomten ligger like nord for sentrum og leder inn 
mot Sjøgata og småbyen. 



Sirkustomta

Shell

Torget

Bygningsvern

Sjøgata



Museets inngangsparti leder direkte inn i Sjøgata-området



Arealet ved den gamle Shellstasjonen og Sirkustomta er kanskje det mest interessante området i Mosjøen 
med tanke på byutvikling. Potensialet for å skape et bindeledd mellom byens mange funksjoner er stort.



Prosjektets suksessfaktorer

Samle museets funksjoner

Økt synlighet

Attraktiv møteplass 

Samlokasjon Nord Gondol 

Sambruk Mosjøen Kulturhus

Synergieffekter



Sambruk Sirkustomta

Bro til Mosjøen Kulturhus

Felles parkeringsgarasje

Helhetlig opplevelsestilbud

m/Nord Gondol

Turistinformasjon
v/Helgeland Reiseliv

Felles Kafé



Sirkustomta
- nye formidlingsarealer

Basisutstilling 
ca.  700m2

Temporære utstillinger 
ca.100m2

Visningmagasin
ca. 450m3

Kunsthall 
ca. 170m2

Blackbox 2.etg ca. 150m2



Ny basisutstilling:  BY









Kontorer og møterom

Visningsmagasin

Formidlingsverksted deles med Vefsn Kulturskole

Blackbox kan brukes uavhengig av Mosjøen Kulturhus

Andre etasje nybygg

Bro til kulturhus



Blackbox
Mulighet til å åpne opp til utescene på takterrasse



Visningsmagasin over flere etasjer
ca. 450m3

Inspirasjonsbilder fra «Salad bowl» i Rotterdam



Om visningsmagasinet

• I Museumsmeldingen 2021 har Nasjonalbiblioteket fått i oppgave å sikre den audiovisuelle 
kulturarven, også for museene. Dette minsker vårt behov for den type lagringsplass.

• Helgeland Museum satser på å utvikle et visningsmagasin for å åpne opp samlingene for 
publikum. 

• Planene inkluderer:
• En innkapslet løype gjennom magasinet med interaktiv formidling: digitalt og 

sanselig 
• Omvisning og utforskning av magasinet med guide
• Arbeidsrom med mulighet for workshops



Arkitekturen 

Tilpasning til eldre omkringliggende arkitektur

o Takhøyde og volumene trappes gradvis ned mot 
Sjøgata-området

Eksteriør og materialer med historiske konneksjoner

o Hovedfokus på bruk av treverk og aluminium 

Bygningen refererer til omgivelsene på alle sider.

o Monumentalbygg, kjøpesenter. Større volum, høyde

o Bakside industrielt enkelt

o Fasade med stålkonstruksjon og glass 
- nytenkende arkitektur som speiler 
sjøhusbebyggelse. 

Arkitektur og løsninger som innlemmer det 
offentlige rommet



Innhold og aktivitet ved Bygningsvernsenteret

Utstilling om utviklingen av Sjøgata-området, og kampen for 
å bevare den i 1970-årene.

Temporære utstillinger, tradisjonshåndverk m.m. 

Arkiv og rådgivning om Sjøgata-området og bygningsvern. 

Stille verksted.

Læringsarena i tradisjonshåndverk.

Arena for arrangementer inne/ute.





Engasjement omkring Sjøgata-området

Bygningsvernsenteret på Mjaavatn-anlegget er siste kapittel i en 
lang historie om engasjement og arbeid med Sjøgata verneområde. 

Takket være en enorm innsats unngikk Sjøgata å bli revet på 
1960/70-tallet. Det var en kamp som varte over år, vendepunktet 
kom i 1976 da Norsk Kulturråd tok initiativ til å bruke bebyggelsen i 
Sjøgata for et pilotprosjekt for moderne bygningsvern. De lange 
linjene om vernearbeidet kan leses på www.sjogata.no

http://www.sjogata.no/


Janicke Kernland, direktør

Tone Larsen, organisasjons- og personalleder

Asgeir Pettersen, administrasjonssjef

Katrine Remmen Wiken, prosjektleder Sirkustomt 

Avdelingsleder Vefsn Museum 

Formidlingsleder Vefsn Museum 2006-2020 

MA Museum studies & art curatorship, Newcastle University

UK

Mari Hypher

Fagleder formidling, Helgeland Museum

Scenografi & Event, Westerdals 2010-2011

BA Kulturhistorie, UIO 2007-2009

Frilans Scenograf innen; film/tv, reklame og kunst

Prosjektleder Studio Isidor

Julie Christensen Valla

Formidlingsleder Vefsn Museum 

Drama- og teaterpedagog, Vefsn Kulturskole 2018-2021

Sceneinstruktør, Scenekunst i Nordland 2020-2021

MA Drama/teater, NTNU

Fride Johnsen

Samlingsleder Vefsn Museum

Frilans grafisk/motion graphics designer 2016-2019

Magasinforvalter, Norsk jernbanemuseum 2018 -2020

BA Kulturarv og bevaringskunnskap, UiO 

Tore Nyheim
Fotoarkivar, Vefsn Museum
Konsulent for magasin- og samlingsforvaltning, 
Helgeland Museum 2016-2022
Fotomedarbeider 2010-2018

Arbeidsgruppe støttet av administrasjonen




