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MODULER
Pentagon består av moduler som kan kombineras med varandra. På 
en grundstomme i trä monteras färdiga takvolymer och väggelement 
som finns i olika utföranden; täta eller mer eller mindre glasade/
öppningsbara. På så vis uppstår ett flexibelt system som kan 
skapa såväl små som mycket stora enheter utifrån ett begränsat 
antal element. Systemet är lätt att montera isär, transportera och 
förvara. Enskilda enheter kan också enkelt bytas ut och repareras 
vid behov.

Utgångspunkten för en modul är en liksidig men ej regelbunden 
pentagon som formar ett ramverk. Dess två räta hörn gör det 
möjligt för enheten att byggas till med fler likadana enheter i det 
oändliga. Det öppna ramverket kombineras med färdiga WC- och 
köksmoduler.  Vattenavrinning på taken löses genom höjdskillnader 
i takfoten där lågpunkterna finns vid de räta vinklarna där stuprör 
finns integrerade i pelarna.

KONCEPT
Pentagon är en paviljong med en tydlig och universell karaktär. 
Utifrån en grundvolym som har pentagonen som bas, skapas 
oändliga möjligheter att forma allt ifrån den minsta paviljongen på 
13m till oändligt stora enheter. 

Under mässingbeklädda fasader och tak döljer sig en stomme i trä. 
Mässing är ett i princip underhållsfritt material som är slittåligt 
och åldras vackert. Materialets ädla karaktär gör det möjligt för 
paviljongen att samspela med omgivningen i stadens olika miljöer. 
Pentagonen med dess lutande takvolymer skapar en lekfull 
silhuett som för tankarna till en imaginär stad.

HÅLLBAR PAVILJONG
Målet med dessa paviljonger är att de ska vara självförsörjande 
på el och värme i så stor utsträckning som möjligt. Med tanke på 
paviljongens temporära karaktär och mobilitet föreslås solceller 
för den egna elproduktionen. Tack vare de många taklutningar 
som uppstår på en paviljong skapas förutsättningar för att hitta 
den mest optimala vinkeln mot solen oavsett var paviljongen 
placeras.

För att vara estetiskt tilltalande och upplevas som integrerade 
med byggnaden föreslås infärgade solceller som trycks på 
exempelvis glas i samma kulör som mässingen. 

De höga takvolymerna gör det möjligt att integrera ett 
värmesystem med luftvärmepump och en från- och tilluft 
värmeväxlare (FTX). I de fall som paviljongen har ett kök där 
värme produceras kan det återvinnas i värmeväxlaren. 
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Sprängskiss

Stadssilhuett

Konstruktiv Detalj - FTX i takenhet och Grätzelceller  
applicerade ovanpå mässingplåten

Teknisk beskrivning:

Stomme:   Limträ
Fasadbeklädnad:  Mässingplåt

Ventilation/värme:  FTX inrymd i takvolym
Energi:   Infärgade solceller (Grätzelcell)

Modul

Alternativ för sammanfogning av två moduler Enheterna är lätta att förvara och transportera

Variationer med 4 moduler
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PENTAGON

Area (BTA): 156 m ²
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Spetsen på alla tak är snedskuren för att tillåta dagsljuset 
att strömma in i paviljongen. Tillsammans med glasade 
väggpartier  skapas ljusa rum även i en trång stadsmiljö.


