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Slik kan du bruke medielaben 
Media City Bergen Media Lab skal være medieklyngens innovasjonsmotor og arnestedet for 

det fremste innen innovasjon og forskning for en bredt sammensatt medieklynge. Målet 

med medielaben er at folk skal møtes, samhandle, samarbeide og lære av hverandre.  

 

Medielaben er: 

• et fysisk areal 

• en teknisk plattform (under oppbygging) 

• et sett av tjenester og fasiliteter, levert av NCE Media. 

 

Skal du bruke laben til events, workshops, seminarer eller lignende må du kunne sjekke av disse fire 

boksene: 

 

Sjekkliste  

 Arrangør må være medlem eller partner i medieklyngen. 

 Arrangementet skjer med NCE Media som med-arrangør eller med-avsender. 

 
Arrangementet må i være åpent for alle i medieklyngen – hvor alle kan delta 

hvis de ønsker.  

 
Formålet må være faglig relevant for klyngens spisskompetanse og 

kjerneområder. 

 

 

Hovedaktiviteter i laben 

Laben vil ha plass til mellom 40-50 personer til enhver tid, der ulike team/selskaper i kortere eller 

lengre perioder kan arbeide med, og delta i, innovasjonsrelaterte prosjekter. Medielaben vil ha 

prosjekter innen alle klyngens områder, og være en pådriver og et middel for å nå klyngens visjoner 

og mål. 

Bruk av medielabens showroom og workshoparealer skjer i åpent lokale, og kan ikke fortrenge 

eventuelle andre som befinner seg i laben på det aktuelle tidspunktet. 

  

 

Under finner du informasjon om følgende: 

1) Hvem kan benytte laben 
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2) Hvem kan booke arealer og møterom 

3) Labens åpningstid 

4) Hvordan, og til hva, kan du benytte laben 

5) Hva kan du ikke bruke laben til 

 

  

1: Hvem kan benytte laben. 

• Alle klyngens medlemmer, uavhengig av om de har tilhørighet I MCB eller ikke 

• Klyngens samarbeidspartnere 

• Andre medlemmer (associated members) eller andre samarbeidsmiljøer (eks andre klynger) så 

fremt det gjelder arrangementer eller workshops i samarbeid med klyngens selskaper, eller 

prosjekter NCE Media er involvert i.  

 

 

2: Hvem kan booke arealer og møterom 

Alle klyngens medlemmer kan booke arealer, så lenge bruk av arealene er i tråd med labens formål.  

Les mer om labens ressurser her: https://www.mediacitybergen.no/medialab/how-to-use-the-lab/ 

 

Send epost til NCE Media via epost: workspace@mediacitybergen.no. For booking av showroom 

eller større arrangementer i laben må NCE Media alltid forespørres direkte. 

 

 

3: Labens åpningstid 

Labens åpningstid er mandag til fredag 08:30- 16:30. Laben er betjent og det er ikke nødvendig med 

nøkkelkort.  

 

Det er ikke anledning til å benytte laben utenfor ordinær arbeidstid uten at du på forhånd gjør en 

avtale med NCE Media. Skal du ha arrangementer i laben på ettermiddag og/eller helg må du være 

forberedt på at dette kan medføre kostnader til ekstra bemanning for NCE Media.  

 

 

4: Hvordan, og til hva, kan du benytte laben 

Laben er til fri/gratis bruk for klyngens medlemmer og samarbeidspartnere til innovasjonssamarbeid, 

prosjektutvikling eller workshops, enten for ditt eget selskap/organisasjon, eller i samarbeid med 

andre medlemmer eller partnere av klyngen.  

 

Medielaben er spesielt utviklet for å kunne kjøre workshops i kombinasjon med gruppearbeid eller 

også labs eller fagseminarer. Den sosiale sonen (“Showroom”) har en stor skjerm med god lyd, 

velegnet til å kjøre demoer, innlegg eller andre presentasjoner.  

I gitte tilfeller kan du også kjøre dine egne seminarer her i samarbeid med NCE Media. Tema for slike 

eventer må ligge innenfor klyngens fokusområder, og være relevant for øvrige klyngemedlemmer. 

Arrangementene må i prinsippet være åpne for alle i klyngen,- du kan altså ikke arrangere lukkede 

eventer i laben.  

 

Noen typer arrangementer medfører betydelig logistikk, bemanning og organisering. Et eks er 

hackathons over to eller flere dager. I slike tilfeller må du være forberedt på å dekke ekstrakostnader 

slike event medfører.  

 

https://www.mediacitybergen.no/medialab/how-to-use-the-lab/
mailto:workspace@mediacitybergen.no?subject=Booking
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Laben har også et prosjektrom, og to mindre møterom som kan bookes. Likevel oppfordrer vi sterkt 

til å benytte de åpne arealene - ikke møterommene. Laben skal være en møteplass mellom 

selskaper, aktører, mennesker og miljøer. Det er vanskelig å få til hvis alle lukker seg inn i møterom.  

 

Gjesteplass: Vi har noen få gjesteplasser som kan benyttes hvis du er innom, er “between meetings” 

i Media City Bergen, eller av andre årsaker trenger et tilholdssted noen timer eller dager.   

 

Har du andre ønsker for anvendelse av labens arealer eller tjenester ønsker vi du tar kontakt med 

NCE Media, så vil vi gjøre det vi kan for å imøtekomme dette.  

 

 

5: Dette kan du ikke benytte laben til 

Du kan ikke benytte laben gratis til ordinær kontorvirksomhet eller som “vanlig” arbeidsplass, verken 

som substitutt for din egen arbeidsplass annet sted, eller som ekstra arbeidsplass.  

 

Verken samarbeidspartnere eller medlemmer kan benytte medielaben til temaer eller eventer som 

åpenbart ligger utenfor klyngens fagområder.  

 

Medielabens kjøkken er ikke utstyrt for «storhusholdning», og det legges opp til at kantinen i 1. etg 

benyttes både for lunch og andre måltider, noe som også er i tråd med Media City Bergens ide og 

filosofi der det er tanken at fellesarealer og atriet skal fungere som møteplass og arena for kontakt. 

 

Du kan ikke oppbevare ting i laben, heller ikke mat og drikke.  

 

Du kan ikke booke opp arealer i et omfang som er til fortrengelse for andre klyngemedlemmer. Ta 

kontakt med NCE Media hvis du er i tvil. 

 

 

Til leie for klyngens medlemmer: 

Når laben benyttes på regulær basis til ”vanlig” kontorvirksomhet, regnes det utenfor labens 

primære intensjon. Det må da betales leie for plassene. Leien fastsettes av markedspris, og det kan 

tegnes leiekontrakt fra 1 mnd opp til 12 mnd. Pr nov 2017 er leien stipulert til kr 4500 pr mnd. 

 

Vi har pr jan 2018 åtte utleieplasser, og disse ønsker vi i så stor grad som mulig å reservere for våre 

tilreisende medlemmer, og medlemmer med tilhold utenfor Bergen, med behov/ønske om en 

«satellitt» i medieklyngens hovedkvarter.  

 

 

Retningslinjene kan bli justert 

Laben er ny og tas nå i bruk av medlemmene og partnerne våre. Retningslinjene for bruk av laben 

kan bli justert etterhvert som vi danner oss erfaring ift bruk og ønsker. Har du bestemte ønsker, 

ideer eller innspill tar vi med glede i mot dette.  

 

Om medielaben 

Innovasjonsprosjekt og samarbeid. 

Medielaben blir NCE Media sin nye arena hvor alle tjenester, møteplasser, innovasjon og 

prosjektutvikling skal foregå. Medielaben skal være tilgjengelig for medlemmer og partnere, og være 
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et fysisk sted å henvende seg til medieklyngen, holde seg orientert og knytte seg opp til prosjekter 

og partnere. 

  

Utstillingsvindu 

Medielaben vil fungere som et utstillingsvindu for den nyeste teknologien i klyngen, og de siste 

innovasjoner. I showroomet kan vi vise teknologier og løsninger på tvers av selskaper, også de som 

ikke er lokalisert i MCB. Ikke minst gjelder dette også de teknologien som internasjonale 

samarbeidspartnere bringer inn. 

  

Felles senter for forskningsdrevet innovasjon i klyngen 

Medielaben vil bli et møtested mellom bransje og forskning og utdanning. Her vil 

forskningsprosjekter og større programmer som SFI (eller liknende) kunne få et tilholdssted, og et 

fysisk lokale. Medielaben vil ha plass til å huse teknisk utstyr, installasjoner, og infrastruktur som 

krever plass, som ellers er vanskelig å finne rom for innenfor selskapenes arealer i MCB. 

  

Bergen Media Platform 

Bergen Media Platform skal danne grunnlaget for en unik mulighet til innovasjon på tvers av 

løsninger og teknologier utviklet av forskjellige selskaper. Basert på medieklyngens særegne vilje til 

samarbeid, og teknologi og løsninger fra hovedsamarbeidspartnere, vil medlemmer av 

medieklyngen, startups og studenter få tilgang på en unik teknisk plattform, tilgang på utstyr og en 

testlab i medielaben.  

 

Showroom 

I medielabens showroom kan NCE Media, medlemmer og samarbeidspartnere vise frem sine 

løsninger, kjøre seminarer, labs eller faglige møter.  
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