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øbel og interiørprodusenten Bosvik AS,
lokalisert i Risør, har levert innredninger
og møbler til noen av de mest prestisje-
fulle byggverkene både i Norge og ut-
landet. Skrytelisten over storslåtte pro-
sjekter er både lang og imponerende,

med blant annet Biblioteket i Alexandria i Egypt, Den Norske
Opera, Oslo lufthavn Gardermoen Radiumhospitalet, Ahus,
Sentralsykehuset i Vestfold, Bøler kirke og det nye Nasjonal-
museet, som fortsatt er under utførelse. 

Bosvik har rett og slett utviklet seg til å bli et av de store
flaggskipene innenfor sitt område i Norge. 

Bosvik produserer, leverer og monterer fleksible system -
vegger som er hurtige å montere, flytte, omplassere og remon -
tere. Bedriften har lang erfaring med utvikling og produksjon
av akustiske løsninger for det offentlige rom, spesielt der aku-
stikken er en intergrert og viktig del av arkitekturen. 

Dette representerer et krevende marked å jobbe i,
spesielt for diffusjon og absorbsjon av lyd i offentlige rom,
som for eksempel åpne kontorlandskap, eller til konsepter
som både stiller høye krav til opplevelsen av omgivelsene og
en god akustikk, som for eksempel i Operaen. Bosvik sam-
arbeider nært med arkitekter og akustikere om leveranser av
akustiske løsninger, der man må håndtere kompliserte rom
med spesialutformede elementer.

– Det er ikke vi som velger materialene til produksjonen, slik
som tre. Det gjør vanligvis byggherre og arkitekt, understreker
markedssjef Ole Petter Ohlsen i Bosvik. 

– Derimot er vår oppgave, overfor de byggherrene som
ønsker treverk i byggene sine, å hjelpe til med å beskrive
hvordan bruken av tre kan tilpasses prosjektet, slik at re-
sultatet blir korrekt og slik byggherren ønsker. Siden det er vi
som sitter på spesialkunnskapen om trebruk, gir vi også selv-
sagt innspill underveis i prosessen. Ofte prøver vi også å
påvirke prosessen litt, slik at tre faktisk blir valgt, så langt vi
synes vi kan, uten å gå utover vår rolle, forteller Ohlsen,
videre.

Bosvik sine produkter bygger på volum og trevirke av svært
god kvalitet. I tillegg til rett fuktighet, må materialene ha lite
kvist, riktige tykkelser og dimensjoner, og gi lite sprekker. 

– Derfor er dessverre ikke norsk gran og furu, som hoved-
sakelig går til konstruksjonsvirke, godt nok for oss, forteller
Ohlsen, som samtidig understreker at han gjerne skulle
kunne benytte norsk virke og norske leverandører om
muligheten hadde vært der. 

– Det hadde vært fordelaktig for oss, både med tanke på
fraktkostnader og enklere håndtering under produksjonen,
om vi kunne fått norske leveranser med god kvalitet. At vi
ikke kan få dette, skyldes at skog- og trenæringen i Norge
nokså ensidig fokuserer på konstruksjonsvirke, ikke høy-
kvalitetsvirke, slik Bosvik er avhengige av til interiør- og 
møbelproduksjon, forklarer han og utdyper:

– Råstoffet vi benytter må ha riktig kvalitet og være tørket
ned til 10-11 prosent fuktighet, noe det er svært få produ sen -
ter i Norge som kan levere i de mengdene vi har behov for. 

Bosvik er kjent for sine akustiske spilehimlingsløsninger til
større prosjekter, oftest som prefabrikerte moduler som består
av spiler, akustisk duk, isolasjon og bæring. I modulene in-
tegrerer de ofte lys, ventilasjon og sprinkling. Spilene leveres
som oftest i ask og eik, men også i andre treslag.

Akustiske produkter i tre er en relativt smal nisje.
Samtidig er dette synlige produkter i mange praktbygg, og
bidrar slik til å profilere variert trebruk på en god måte.

Bosvik AS har også levert utvendig kledning i heltre til
flere prosjekter. Tradisjonelt har dette vært eik, men de har
også levert sibirsk lerk i flere store prosjekter, som for ek-
sempel til Holmen svømmehall. Denne ble overlevert i 2017
og bygget ble også kåret til årets bygg. Her har Bosvik levert
all utvendig kledning i sibirsk lerk.

– Selskapet har over lang tid produsert og levert paneler,
lameller og absorbenter. I de senere årene har vi også begynt
å levere innvendige fasader. Dette er viktig fordi oppdrags-
giver gjerne ønsker én leverandør for å sikre finere over-
ganger mellom kledning og vinduer, og bedre styring av
leveransen, sier Ohlsen. 

M

Bosvik er en av landets ledende virksomheter innen møbel- og innrednings-
produksjon i tre, og har spesialisert seg blant annet på prosjekter med arkitektoniske
og akustiske krav, samt glassfasader med høye krav til brannsikkerhet.

Tekst: Knut Werner Lindeberg Alsén

Akustikk og estetikk
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Nytt hovedkontor for
NSB og Gjensidige,
Schweigaardsgate 21 -
23, Oslo. 
Leveranse: Bosvik har
levert atrievegger som
er sammensatt av
glassvegger med alt av
brann- og lydkrav,
samt brannbehandlede
spiler. 
Arkitekt: Lund &
Slaatto Arkitekter.
Foto: Byggeindustrien.
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1 SENTRALSYKEHUSET I VESTFOLD
Leveranser: Dreibare spiler i atrium, spilehimling,
spilevegger, bevegelige vegger og veggpaneler.
Arkitekt: C. F. Møllers Tegnestue + Kristiansen &
Bernhardt Arkitekter.
Foto: Bosvik/ImageFoto.

2 AHUS 
Leveranser: Levert alt av innvendige glassvegg-
systemer. Det gjelder vegger med lydkrav, brann-
krav, enveisspeil, røntgenglass, og til og med
skuddsikkert glass i akuttmottaket. Også levert
skranker i alle etasjer og i et utall av former.
Levert diverse hyller og sittemøbler oppover i 
etasjene, og spesialmøbler i hele vrimlearealet.
Har levert en blomsterbutikk i glass og et
akvarium. 
Arkitekt: CF møller.
Foto: Bosvik/ImageFoto.

3 BØLER KIRKE
Leveranser: Hele kirkesalen er kledd med spiler.
Foran vinduer er det levert en lamellvegg med
dreibare elementer montert med kulelager og
samlet styring. Levert møbelvegg hvor skaper og
dører elegant er integrert.
Arkitekt: Hansen Bjørndal Arkitekter AS.
Foto: Bosvik/ImageFoto.

4 BIBLIOTEKET I ALEXANDRIA 
Leveranser: Biblioteket i Alexandria ansees som
et av verdens flotteste, og mest omtalte bibliotek
med sin karakteristiske sirkulære, skråstilte form.
Bosvik har levert designstoler i laminert tre til
biblioteket. 
Arkitekt: Snøhetta 
Foto: Bosvik/ImageFoto.
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– Til de fleste prosjekter leverer vi for tiden tresorter i
bjørk, ask og eik, men vi kan også levere produkter i valnøtt,
kirsebær og lønn, i tillegg til fargelakkerte tresorter, re-
klamerer han. 

Selskapet har også levert innvendige paneler i de fleste
trematerialer. Til akustiske paneler spesifiserer de seg ofte på
kjernemateriale. 

– Vi har også levert mye heltre kledning. Eksempelvis til
Den Norske Opera, hvor vi leverte ammoniakkbehandlet
heltre eik, grov eikespilekledning og massivtrepaneler.

– Operaen er et eksempel på at oppdragsgiver og pro-
sjekterende ønsket seg lokalt trevirke i eik, men hvor vi
likevel måtte til utlandet for å skaffe dette, da det ikke fantes
norske leverandører som kunne levere eik i den nødvendige
mengden, forteller Ohlsen.

Bosvik AS har levert mange produkter og prosjekter med
høy arkitektonisk og designmessig kvalitet. 

– Vi har vært så heldig å få delta i å utvikle noen av mar -
kedets beste designinnredninger, sier Ohlsen. Bosvik står for
produksjon og prosjekteringskunnskapen mens arkitekter,
interiørarkitekter og designere står for visuelt uttrykk og
funksjonalitet. 

– Gjennom disse samarbeidene har vi utarbeidet produk -
ter som har høstet høy annerkjennelse og som representerer
et mangfold av prisvinnende produkter og prosjekter. Vår
stab av tekniske tegnere og konstruktører har lang erfaring
med spesialinnredning og utvikling av nye produkter, for-
teller Ohlsen. 

Selskapet har også egen avdeling for utemontasje med
erfarne montører. Denne avdelingen er svært viktig for at sel-
skapet skal kunne gjennomføre sine prosjekter. Under pro-
sjektet på Gardermoen og Operaen hadde de mange pro-
sjektansatte. Bosvik har også egen snekkeravdeling med fag-
arbeidere og møbelsnekkere. 

Bosvik, som ble grunnlagt i 1949, var i lang tid en stor leve -
randør av innredninger og utstyr til lystbåtindustrien, og har
siden oppstart arbeidet mot lystbåtbransjen med egen meka -
nisk avdeling. 

– I dag leverer vår mekaniske avdeling fortsatt til båtindu -
strien innen vårt sortiment av styringer, ror og flaggstenger.
Men med tiden ble det nødvendig å se på andre produkt -
segmenter, og innredning av kontorer med glassvegger og
spesialmøbler tok etter hvert mer og mer over, og utgjør nå
en stadig større andel av omsetningen, forteller Ohlsen.

Bosvik skaffet seg et nytt forsprang da de nylig utviklet helt
nye brannvegger i glass som tåler ekstrem varme over lang tid. 

– Nå for tiden skal jo alt være åpent med mye glass, sam -
tidig som det stilles store krav til lyd og sikkerhet som gjør at
glassveggene må tåle brann i 30 til 60 minutter. Bosvik
brukte 1,2 millioner kroner til å utvikle en helt ny serie med
brannvegger. Etter vår mening får de nesten alt annet til å
virke litt gammeldags, smiler Ohlsen. 

Utviklingen av de nye brannveggene anser selskapet som
noe av det viktigste de har utviklet på mange år, og at disse
vil bli et godt supplement til de mange treproduktene, som
fortsatt også vil ha stor betydning for selskapet framover. 

5 DEN NORSKE OPERA & BALLETT
Leveranser: Leverte store deler av innredningen
til Den Norske Opera & Ballett i Oslo. Produsert
alt fra bølgevegger i eik, til bardisker i corain og
garderobestativ med LED-lys, samt servanter og
urinaler i stål. Har også levert heltre datafresede
balkongforkanter i den store salen og høyglans
ferrarirød, krummet ytterskall til den lille salen, i
tillegg til en rekke glasselementer, garnityr til
garderober og toaletter og skreddersydde hånd-
løpere.
Arkitekt: Snøhetta.
Foto: Bosvik/ImageFoto.

6 HØVIK SKOLE I DRAMMEN:
Leveranse: Glassveggsystemer og heltre kledning
i eik, samt et stort antall av vegger med høye
krav til lyd og brann. Leverte også en rekke for-
skjellige himlinger i tre og spiler med integrert
ventilasjon, lys og elektro. 
Arkitekt: Ottar arkitekter (nå Bølgeblikk 
Arkitekter). 
Foto: Bosvik/ImageFoto.

7 HOLMEN SVØMMEHALL I ASKER: 
Leveranser: All utvendig kledning i jernvitriol-
behandlet sibirsk lerk, samt spilevegger i bas-
seng områdene i varme behandlet og oljet osp.
Arkitekt: ARKÍS arkitektar
Foto: Bosvik/ImageFoto

8 NYTT NASJONALMUSEUM:
Leveranser: Bosvik leverer mesteparten av spesial-
innredningen, slik som skranker, bibliotekinnred-
ning, garderober, kjøkken (restaurant og te-
kjøkken), benker, montre, talerstoler, mediestoler
i en mediesal, spesialstoler og bord.
Arkitekt: Kleihues + Schuwerk
Foto: Kleihues + Schuwerk
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Overfor de bygg-

herrene som

ønsker treverk i

byggene sine, er

det vår oppgave å

beskrive hvordan

bruken av tre kan

tilpasses prosjektet. 
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