
Logbog Alsik-byggeri 2018: 

Januar 2018 Armering bindes i gulv ved den store pool i spa stueplan 
Lofter monteres i hotelværelserne på 2. etage 
15. etage på hotellet står klar, og 16. etage påbegyndes. 

Februar 2018 17. etage bygges 
De indvendige vægge på konference-etages sættes op 
Glasfacaden til udsigtetagen på 16. etage leveres, og står klar til 
senere montering 
Malerarbejde i hotelværelserne på 2. etage påbegyndes 
Pæle rammes til terrassen udenfor spa, hvor der bl.a. skal være 
saltvandspool. 

Marts 2018 18. etage bygges- hotellet har nået sin fulde højde 
Flisearbejder i køkkenet i stueplan 
Fliser monteres i de badeværelser, som bygges på stedet (resten er 
leveret fuldt færdige) 
Indre vægge bygges i suiterne på 15. etage 

April 2018 Den 12. april: Rejsegilde for håndværkerne 
Indvendige vægge på spa-etagerne 
De nederste hoteletager får monteret færdige lofter 

Maj 2018 Gulvvarme og installationer i spa-attraktioner 
16. etage, udsigtsetagen, får lukket facaden med glas. 
Endelige og funktionsdygtige elevatorer monteres i hoteltårnet 
Indkørslen til spa-hovedindgangen udføres i landskabsprojektet 
Alsik får sit navn på toppen: Den 7. maj monteres et skilt på 18. etage, 
mod hhv. syd og nord. 

Juni 2018 Tårnkranen fjernes ved Alsiks høje tårn 
Fliseforband i lobbyen til hotellet opstartes 
Der udføres nedhængte systemlofter Back of House samt fuldspartlede 
lofter i hotelværelser 
På de øverste etager, som er sidst færdige, støbes der gulve ved at 
pumpe beton fra stueplan til topetagerne.  

Juli 2018 Baldakiner opsættes over hoveddøre 
Vægge på hotellets elevator-kerne forberedes til trælameller 
Trægulve udføres i hotelværelserne på de nederste etager 

August 2018 Lamelvægge og træinddækning af elevatordøre på hoteletager 
Skvulpekanter udføres i pool og børnepool i spaen 
Emhætter installeres i hovedkøkkenet 
Styresystemer og installationer monteres i teknikrum, herunder også 
Danfoss komponenter  

September 2018 Gulvtæpper i hotelgangen på de nederste etager 
Nedhængte lofter på plads i konferencens fællesområder 
Flisevægge i showkøkkenet til Restaurant Freia 
Åbent hus den 2/9, med over 3.000 besøgende 



Oktober 2018 I konferenceområdet lægges trægulve 
Der udføres sedumtage på Alsiks tagflader 
Støbearbejde på arealerne rundt om Alsik  

November 2018 Gangbro over Nørre Havnegade sættes op den 1/11-18 
Trægulvene i konferencen bliver færdige 
Stålgelænder monteres ved trappen til konferenceetagen 
Træbryggen langs Havnefronten er færdig (udført af kommunen) 

December 2018 Trælameller monteres på væggene i spaens lobby 
Flisearbejder i spa og spa pool starter 
Spa attraktioner installeres 
I XL-konferencerum opsættes kassetter til speciallofter 

 


