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Den 1. desember 2014 reiste jeg på tur til Thailand og Bangkok. Målet var å studere et selvvalgt
bygg i forbindelse med arkitekturutdanningen ved NTNU i Trondheim. Det ble også skrevet en
oppgave om dette bygget som ble levert inn den 4. feburar 2014. Faget heter Arkitekturens Teori og
Historie C (AAR4460) og er et 7,5 poengs fag. Oppgaven var på 45 sider. Bygget er designet av
WOHA architects, et kontor som holder til i Singapore grunnlagt av Wong Mun Summ og Richard
Hassel.
Bygget jeg studerte er The Met Tower og ligger sentralt i Bangkok i bydelen Sathorn, på South
Sathorn Road. Det er et boligkompleks og en skyskraper på 66 etasjer. Grunnen til at jeg valgte
dette er fordi arkitektene har tatt en rekke utradisjonelle valg når det gjelder utformingen av
skyskraperen og tilpasset den til klimaet den er plassert i.
Bangkok ligger i en tropisk klimasone, som betyr at alle måneder i hele året er
gjennomsnittstemperaturen på over 18 grader, i tillegg til at det er et fuktig klima. På tross av dette
har trenden vært å bygge lukkede konstruksjoner som stenger klimaet ute og man trenger å bruke
mye energi på å gjøre det komfortabelt inne. WOHA har i dette tilfellet åpnet opp bygget og delt det
i tre hovedblokker, med tre z-formede spalter som deler bygget, og gjør naturlig
luftgjennomstrømning til en del av uttrykket, som skal være med på å kjøle det ned. Det er også
flere svømmebasseng og vannspeil fordelt langs etasjene som skal sørge for det samme. Dessuten er
det grønn beplantning på alle plan, noe som gir skygge, og bidrar også til avkjøling og luftkvalitet.
Bygget er bygd hovedsakelig av betong, men fasaden er dekt av malte stålplater som etterlikner
utsmykking med fliser brukt i tradisjonell thailandsk arkitektur. Et tema jeg var inne på i oppgaven
var at selv om dette bygget er imponerende på mange plan, så er det ikke for alle. Det er et ekslusivt
sted å bo, selv om prisene ikke er av de høyeste i området. Men jeg skrev litt om forholdet mellom
kommersialisme og idealisme, om at kanskje de gode boforholdende burde bli tilgjengelige for
flere, og ikke bare for de med mye penger. Likevel kan idealisme også være å skape best mulige
boliger og legge stor vekt på komfort hos sluttbrukeren, noe som er viktig for WOHA. Her følger
noen bilder av prosjektet, tatt av undertegnede.

