Infotjenester
Juryen ønsker i år å fremheve en kategori arkitektur som er stemoderlig behandlet.
Kontorinteriører er ofte upersonlige og bærer preg av billige standardløsninger som er laget
for å tilfredsstille myndighetenes minstekrav. Kontormiljøet i det nye bygget til Infotjenesters
på Grålum i Sarpsborg vitner om en helt motsatt holdning. Byggherren har hatt en klar visjon
om at et vakkert og funksjonelt kontormiljø er viktig for å holde på gode hoder, og for å
tiltrekke seg nye. De ansatte har i stor grad vært involvert i prosjekteringsprosessen, og man
har arbeidet ut i fra tanken om at arkitektur har noe å si for de ansattes kunnskapsdeling,
kreativitet og produksjon.
Resultatet er blitt et kontorbygg med generøse romhøyder og romstørrelser. Menneskene som
jobber i bygget møtes og ser hverandre stadig, gjennom glassvegger, over atriet mellom
etasjene, i de mange uformelle møteplassene, og på uteterrassene – og i de åpne
kontorlandkapene. Det er valgt åpne kontorløsninger uten at målet har vært økonomiske
besparelser, derfor er det ikke knepet på arealene. Det er nok av stillerom, møterom og
møteplasser. Avgrensningene til utleiearealene er uanstrengte og transparente. Kantinen ligger
fint plassert i forlengelsen av foajé-området og er tilgjengelig for besøkende. Møter mellom
besøkende og ansatte kan foregå i kantinen eller i tilliggende møterom. Denne løsningen er en
god måte å aktivisere kantinen på, også utenom lunsjtid.
Farger og overflater som er valgt gir et lunt og levende miljø. Det er brukt mange farger i
både dempede og kraftige toner, disse er avstemt mot hverandre på en vellykket måte og
spiller godt opp mot råbetongen og den hvitoljede eika. Paletten er overraskende rik for et
kontormiljø, og inspirerer til nytenkning innen dette feltet. Fargene spiller også sammen med
fargene i de mange nyinnkjøpte kunstverkene i bygget. Verkene er utformet av lokale
kunstnere og har høy kvalitet, de bidrar til det opplevelsesrike og inspirerende miljøet.
Møblene er av høy kvalitet, dette gjelder både arbeidsplassene og øvrige møbler. Den
kunstige belysningen er vellykket og variert og gir liv til interiøret. Bygget er et av landets
første kontorbygg med energiklasse A. Selv om det har måttet økonomiseres med
vindusåpninger og formen er kompakt, har bygget godt med dagslys. Langstrakte vinduer ved
arbeidsplassene rammer inn den flotte utsikten mot de bølgende jordene og mot innsjøen.

