FAKTA MEDIA EVOLUTION CITY

New ways of
working

J

UUL | FROST arkitekter har
stået for realiseringen af Media
Evolution City, der er Malmøs
innovative mødested for virksomheder indenfor mediebranchen.
Media Evolution City er delvist bygget ind i en af havnens store industribygninger og delvist opført som
nybyggeri, der rækker ud i det intime
havnepladsrum, hvor en tørdok danner centrum i en ny pladsdannelse.

af Media Evolution Citys faciliteter.
Projektet er ét af en række byggeprojekter, som JUUL | FROST arkitekter aktuelt er ansvarlige for i Sverige.
Rundt om hjørnet rejser boligbebyggelsen Sjöjungfrun sig, der med knap
190 boliger bliver den visuelle markør, som sætter World Trade Center
området i hjertet af Västra Hamnen
på Malmøs bykort.
Målet er synergier

Bygningen er placeret i Västra Hamnen, hvor blandt andet Malmø Högskola ligger, og er direkte nabo til Sveriges Television, der trækker på flere
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JUUL | FROST arkitekter har i samarbejde med Wihlborgs Fastigheter
og Media Evolution udviklet bygningen som et mødested, der understøt-

Projekt: MEC - Konceptudvikling, design
og projektering af innovationsplatform for
mediebranchen
Klient: Wihlborgs Fastigheter AB
Areal: 9.600 m²
Periode: 2009 - 2012
Fotograf: Felix Gerlach

ter nye samarbejdsformer, synergi
og vidensdeling ved at fokusere på
udveksling og synliggørelse. MEC er
fleksibelt indrettet, så brugere med
enkle midler kan tilpasse de fysiske
omgivelser til deres aktuelle behov.
Flemming Frost, arkitekt MAA/
MSA og indehaver af JUUL | FROST
arkitekter, har været ansvarlig for
konceptudvikling, design og projekteringen af byggeriet. Han fortæller,
at Media Evolution City ligger fint
i forlængelse af JFAs igangværende
rådgivningsydelser indenfor campusudvikling:

– Når vi rådgiver danske og internationale universiteter om campusudvikling, så er målet at fremtidssikre
lærings- og arbejdsmiljøer og facilitere for campusområdernes udveksling med deres omgivelser. På samme
måde er målet med Media Evolution
City at skabe de optimale rammer for
”New ways of working”, hvor udveksling mellem de involverede virksomheder og omgivelserne er i højsædet.
Fleksibilitet, sammenhæng
og enkelthed

Udviklingsprocessen har inkluderet
et tæt samarbejde med Media Evo-

lution, Wihlborgs Fastigheter og de
kommende brugere for at afdække
deres behov. Magnus Thure Nilsson
er vice direktør på Media Evolution
og fortæller:
– Det primære formål med huset er
at skabe møder og spændende forretninger. Huset rummer mange
sociale rum, som giver plads til projektudvikling, samtaler, konferencer, underholdning og selvfølgelig
restaurant og café. Gennem lang tid
er indhold og udformning diskuteret med de involverede parter for at
komme frem til at opføre Europas

førende innovationsplatform for mediebrancherne.
Media Evolution City huser firmaer, der arbejder med indhold til
samtlige digitale platforme, og er
således et fysisk udtryk for globaliseringen. MEC er kendetegnet ved
fleksibilitet, sammenhæng og enkelhed. For at understøtte denne ånd
tilbyder Media Evolution fire typer
lejemål, Flex Desk, Fix Desk, Fix
Office og Office, der alle har forskellige størrelser og kontraktperioder.
Virksomheder kan leje sig ind efter
behov, og det kan være i form af et

længerevarende lejemål i et større eller mindre rum, en fast kontorplads
helt ned til, at man via et klippekort
på timebasis lejer en arbejdsplads.
Fælles for alle lejemål er, at brugerne
har adgang til en række fælles faciliteter, som eksempelvis møde- og
konferencerum, servere, kantine og
restaurant.
En platform for nutidens

gang. Stedet forbindes af et central
gaderum med trappe og rumligheder, som konstant forholder sig til
transparente flader, kanter og lyssprækker. En arkitektur, som går i
dialog med den menneskelige skala
og i ét greb forholder sig til den fysiske, indholdsmæssige, kontekstuelle
og sociale dimension, og hvor fortidens bygningsstruktur er platform
for nutidens mødested.

mødested

MEC er en inkubator-bygning, og
tilgangen udtrykkes i et fleksibelt
omdannelsesprojekt, hvor knap 500
mennesker nu har deres daglige
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