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BOLAG Jupiter, i form av glas och metall, har landat på Arlanda. Forsen står för projekt- och
byggledning när SPP Fastigheter förnyar en del av Sweden Solar System – världens största modell av
solsystemet.
Söndagen den 26 maj invigde SPP Fastigheter, tillsammans med Swedavia, Strategisk Arkitektur och
Sweden Solar System (SSS) en ny modell av planeten Jupiter och de Galileiska månarna i hotell
Clarions entré vid Sky City, Arlanda flygplats.
– Det här var roligt, det gör jag gärna igen, säger Pär Nilsson, projektledare på Forsen. Gillade
utmaningen, att jag fick gå utanför mitt vanliga "ingenjörstänk". Det är inte varje dag jag får sköta
planering, installation och montering av Jupiter och dess månar.
Planeringen var noggrann för att nå arkitektens gestaltning och kundens målsättning. Och det krävdes
detaljstyrning kring det praktiska, exempelvis monteringen. Hotellet höll öppet under byggtiden, så
arbetsmiljön och säkerheten för hotellets gäster var viktiga aspekter.
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– Vi är mycket glada och stolta att kunna tillföra Arlanda flygplats och vår fastighet en installation av den
här digniteten, säger Henrik Svensson, Fastighetsutvecklingschef på förvaltningsbolaget Storebrand Fastigheter. Det har varit en
utmanande process där alla inblandade har bidragit på ett mycket bra sätt.
Enligt Sweden Solar System (SSS) är detta en del av världens till utsträckning största modell av vårt solsystem, där Globen i
Stockholm representerar solen. Planeterna skalas i storlek och avstånd relativt Globen och radas upp norrut. Skalan är 1:20
miljoner. Stationen längst norrut ligger i Kiruna. Sweden Solar System.
Jupiter presenterades tidigare i form av en blomsterplantering utanför Sky City men försvann i och med bygget av Clarion Hotel.
Den nya modellen består av planeten Jupiter, som är 7,2 meter i diameter, dess fyra månar och två upplysta informationstavlor.
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