Inspiria får Arnsteins Arnebergs arkitekturpris for sitt gode og velartikulerte romlige
hovedgrep. De tre fløyene med ulike innhold og funksjoner møtes i et sentralt
hovedrom som er dimensjonert slik at det virker intimt, samtidig som det gir plass for
innholdsrike utstillinger. Rommets mangel på rette vinkler og parallelle vegger, gir
sammen med det stigende taket og de buede veggene svært interessante og
varierte rom. De skaper en ekspressiv og likevel lavmelt nok ramme for
vitensskapssenteret. Det er også lagt til rette for at brukere kan velge flere veier forbi
og igjennom utstillingen i senterets spennende forløp av rom.
Fargene inne er avstemte og er preget av materialenes egen farge. Det er anvendt
stål og betong samt hvite overflater. Materialbruken gir assosiasjoner til industrihaller
med en røff og generell ramme, som fremhever de utstilte objektenes farger. Stålet
er brukt på en flott måte som kledning av vegger, og som himling. Stålhimlingen
henger som et fascinerende gjennomsiktig sjikt ned fra taket og siler dagslyset ned i
utstillingsrommene på en vakker måte. Himlingen bidrar også til at at avstanden opp
til taket og takvinduene tilsløres, men fortsatt anes.Lyssetting og bruk av
føringsskinner gir i tillegg himlingene et tilsynelatende tilfeldig og lekent preg,
samtidig som det gir mulighet for en variert og fri bruk og plassering av lys.
Fasader er kledd i stål og arkitektene har valgt å gi bygget en glatt og ensartet
fasade. Byggets tre fløyer og samlende sentrale rom tydeliggjøres, og blir ved sin
sparsomme detaljering i en helt annen målestokk enn interiøret. Eksteriøret fungerer
godt som et element man passerer i 90 km/t langs motorveien.
Vitenskapssenteret er teknisk sett i forkant, og er svært energieffektivt. Sedum og
solfangere på taket underbygger også dette utad. Bygget er alt i alt meget godt
formet og er en flott ramme for besøkende til vitensenteret, og bør være en
inspirerende bygning for fagfolk både innen vitenskap og arkitektur.

