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– Vi ser et enormt potensial i Trysil Interiørtre, sier daglig leder Steinar Lyseng i Vyrk.

Jørn Hindklev
jh@bygg.no

TRE
 
Valdres-bedriften Vyrk, som leve-
rer fabrikkbehandlede vegger, gulv 
og tak, kjøpte i februar 2018 opp 
66 prosent av Trysil Interiørtre. I 
desember i fjor ble ytterligere 34 
prosent av Trysil-bedriften kjøpt 
opp av Vyrk. 

– Vi ser et enormt potensial i 
Trysil Interiørtre med plate- og spi-
leproduktene de produserer. Det 
er et uforløst potensial i markedet, 
sier daglig leder Steinar Lyseng i 
Vyrk til Byggeindustrien. 

Han sier at strategien bak opp-

kjøpet er at Vyrk nå kan styre pro-
sesser og vareflyt i selskapet selv. 
Vyrk, som ble etablert i 2005, har 
selv vært en formidabel suksess-
historie. Lyseng opplyser at bedrif-
tens omsetning skal tredobles de 
neste tre årene. Nå skal den videre 
veksten også tas videre gjennom 
Trysil Interiørtre. 

– Det skjer mye spennende i 
selskapet og de investerer i nytt 
produksjonsutstyr. Med tilbuds-
mengden som går ut fra selska-
pet nå, skal det være fullt mulig å 
opprettholde veksttakten, sier han. 

Raske leveranser av  
lokale råvarer
Trysil Interiørtre produserer blant 

annet panelplater og er blant de 
største spileprodusentene i Norge. 
Nå skal blant annet Trysilpanel fris-
kes opp og kunne leveres i brede-
re formater. 

Tom Arne Kristiansen har vært 
ansatt som daglig leder ved Trysil 
Interiørtre fra nyttår. Han mener 
Vyrk er en engasjert eier som har 
gjort mye for å utvikle bedriften. 

– Vi har god kontroll på økono-
mien, har investert i nye maskiner 
og er klare til å satse videre. Mar-
kedet er ekstremt stort og vi har 
kvalitetsprodukter som kundene 
etterspør. Vi vet at plater og spiler 
er veldig i vinden om dagen og vi 
kan tilbyr ulik finish etter kundens 
ønsker. Våre produkter tilfredsstil-

ler alle krav til brannsikkerhet og 
akustikk. Fremtidsutsiktene er lyse 
og spennende, sier han.

Lyseng konstaterer at et stadig 
mer miljøbevisst prosjektmarked 
helst vil etterspørre lokale råvarer 
i stedet for å hente tilsvarene pro-
dukter fra andre land i Europa. 

– Både Vyrk og Trysil Interiørtre 
er små produksjonsbedrifter som 
kan snu seg raskt rundt. For nor-
ske prosjekter er det en stor fordel 
ved at vi kan sikre rask leveranser 
i slutten av et prosjekt. Da kan det 
ofte være kritisk å måtte vente i 
flere dager på en ekstra leveran-
se, sier han.  

VÅLER. Trysil Interiørtre har blant annet levert innvendig bjørkefinér til Våler kirke, som ble Årets Bygg i 2015.

Vyrk har kjøpt 100 prosent 
av Trysil Interiørtre
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Vi er stolt leverandør av bjelkelag til Moelven 
Limtre AS og av veggelementer sammen med 
HENT, til det som blir verdens høyeste trehus: 
Mjøstårnet i Brumunddal.

Vi leverer både isolerte og 
uisolerte, luftede ås- og 
sperretak med fritt spenn 
inntil 12 meter.

TAKELEMENTER

Fasadeløsninger og veggelementer leveres 
som bærende vegger eller som utfyllende 
isolert vegg i bæresystem av stål/betong 
eller limtre. 

VEGGELEMENTER

MJØSTÅRNET

E T T  S T E G  F O R A N

Se mer av hva vi gjør på rvt.no og /takelementer

ILL. EVE images / Voll Arkitekter

RVT har kontorer og produksjonslokaler i Ringsaker.  Vi prosjekterer, produserer og monterer i tett samarbeid med entreprenører. 

LEDER. Daglig leder Steinar Lyseng i Vyrk.  Foto: Vyrk

Hånd i hånd inn i prosjekt-
markedet
Vyrk har blant annet en ramme-
avtale med JM i Oslo om levering 
av foringer og listverk, og leverer 
til flere ferdighytteprodusenter. Ly-
seng satser på at eierskapet i Trysil 
Interiørtre i enda større grad vil ta 
Vyrk inn i prosjektmarkedet. 

– Vi ser klare synergier i kom-
binasjonen ved at Vyrk er store på 
hyttemarkedet og kan få flere av 
de spennende produktene til Try-

sil Interiørtre inn i hyttemarkedet, 
samtidig som vi nå konkurrerer 
med et fullspekket sortiment mot 
prosjektmarkedet, sier han. 

Vyrk er en Miljøfyrtårnbedrift og 
alle produktene de selger er Sva-
nemerket, og Lyseng sier at Trysil 
Interiørtre også skal inn under den 
samme miljøparaplyen. 

– Vi jobber for at det vi pro-
duserer skal være miljøvennlig og 
kortreist og ønsker å være en mil-
jøbedrift. Det ønsker vi å være og-

så fordi det er penger å spare på å 
være miljøvennlig, sier han.

Noen ytterligere oppkjøp i nær-
meste fremtid blir det imidlertid 
ikke for Vyrk. 

– Nå skal vi satse på synergi-
ene gjennom samarbeidet mellom 
Vyrk og Trysil Interiørtre. Vi har fo-
kus på en sunn og god økonomi. 
Nå ønsker vi å tilføre Trysil Interi-
ørtre trygge og gode rammer. Alt 
ligger til rette for en spennende 
utvikling, fastslår Lyseng.

Fakta

• Vyrk omsatte for 43 
millioner kroner i 2018

• Bedriften har vært Gas-
ellebedrift tre år på rad

• Selskapet satser nå 
strategisk videre med å 
ha kjøpt opp 100 prosent 
av Trysil Interiørtre AS


