Logbog Alsik-byggeri 2017:
10. januar 2017

Stade på byggepladsen:
Betonarbejder - kerne hotel
- etage 04, 100 %
- etage 05, 10 %
Elementmontage, hotel høj kælder 95 %
Elementmontage, spa etage 00 40%
Elementmontage, spa etage 01 10 %
Trappemontage i kernen, 20 %
Membraner på kælderydervægge 90 %
Kloakarbejde spa under lav kælder 95 %
Kloakarbejder i høj kælder 15 %
Drænlag, isolering og overgulve i høj kælder 15 %

Januar 2017

Elevatorkernen er i 5. sals højde

Januar 2017

Piloteringsarbejde under gangbro og spa påbegyndes

Februar 2017

Elevatorkernens 7. etage påbegyndes medio februar

Marts 2017

Tårnkranen hæves 10 meter
Elevatorkernens 8. etage bliver færdig, og der tages fat på 9. etage.
Der bygges indvendige vægge i kælderen
Børnespa støbes
Antallet af døre i Alsik opgøres til 1.112 stk.

April 2017

10. etage støbes på elevatortårnet. I kommende måneder bygges
etager rundt om, før etage 11-19 bygges med færdige elementer.
Milepælsarrangement den 28. april 2018 med 8-900 besøgende

Maj 2017

Facademontering på hotel og spa påbegyndes
Trapper i hotel-kerne er 50 % færdige
Føringsveje til el, vvs og ventilation i kælder pågår

Juni 2017

Badelementer er monteret på 2. og 3. etage, og 4. etage er over
halvvejs.
Porebetonvægge er stort set etableret overalt, opsætning af
gipsvægge påbegyndes.
Kanaler i terræn (øst) er 95 % færdige

Juli 2017

Spa er bygget til og med 2. etage
Hoteletager bygget til og med 5. etage, elementmontage påbegyndt
på 6. etage (status den 21/7-17)
Konferenceetagen er etableret, og de indvendige vægge bygges

August 2017

Leverance af facadeplader fra Sverige
Der arbejdes med af få godkendt brandstrategi på Alsik
Spa bygges til 2. etage

September 2017

Gangarealerne på hotellets etage 2 og 3 tager form, med indvendige
vægge.
Et hotelværelse på 3. etage lydtestes og består.
Spa færdiggøres i højden, og gulvet rundt om bassinet i styreplan insitu-støbes

Oktober 2017

I takt med at facadepladerne ankommer med skib fra Sverige, sættes
de på byggeriet. Facaden begynder at få sit udtryk: De nederste
etager endnu kun med bagfacaderne, men de øverste etager med
den endelige facade

November 2017

Tårnkranen hæves de sidste 30 meter, og er nu 90 meter høj.
Hoteltårnet bliver 70 meter højt. (Kote 74)

December 2017

Drifts-elevatorer monteres i køkken.
Der støbes kanter rundt om den store pool i spa
Facade monteres ved receptionen i hotellet

