
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Velkommen til tverrfaglig befaring på  
Lundhs Hovedkontor i Larvik 23.mai 2019 

Kanalgata 59, 3263 Larvik 
 

 
 
 

VAF inviterer, i samarbeid med NIL, NLA og Lundhs, til tverrfaglig befaring på hovedkontoret i Larvik! 
Her får vi presentasjon og omvisning i deres lokaler og utendørs med fremvisning av deres lokale 

steinprodukter. Lundhs byr på mat og drikke mens de presenterer sitt firma, velkommen! 
 

Lundhs er den største produsenten av naturlig stein i det nordlige Europa og leverer Larvikitt, 
Anorthositt og et utvalg av granitt til utvalgte partnere rundt om i verden. Deres varemerke er anerkjent 

og har høy kvalitet, som stammer fra egne steinbrudd i Larvik. 
 

Omvisningen vil være ved representant fra Lundhs, landskapsarkitekt, interiørarkitekt og 
arkitekt. Vi ser frem til en innholdsrik befaring og hyggelig kveld! 

 
 
Program: 
Oppmøte 17.30  Presentasjon v/ Lundhs, det blir servert mat og drikke 
Ca.18.15-19.00  Befaring ute med Landskapsarkitekt og Arkitekt  
Ca.19.00-19.45  Befaring inne med Arkitekt og Interiørarkitekt 
  
Grunnet bestilling av mat og drikke, er det påmeldingsfrist torsdag 16.mai. 
Påmelding: vestfoldarkitektforening@gmail.com  
Dersom det er mange som kommer med tog, kan det være mulighet for å bli hentet til/fra stasjonen. Gi 
beskjed ved påmelding om du har allergier og om du tar toget. 
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LARK: Dronninga Landskap 
 
Lundhs steinpark er en tomt på 50 m x 100 m, med en kunstnerisk nerve. Det er et 
representasjonsanlegg for Lundhs, som eksporter Norges nasjonalstein; larvikitt eller monzonitt. Den 
er brukt i det nye bygget, i interiøret og i parken. Ute går steinen igjen som belegg, renner, kantstein, 
basseng og sluk. 
Offentlig sti gjennom bambustunell 
Den indre promenaden på 100 m av granittheller skaper nerve og perspektiv. Den ytre, offentlige 
gangveien er også på 100 m lang, men av grus, og går mellom bambus, geitved, eføy og liljer, og 
binder sammen Strandgata med strandpromenaden langs Larviksfjorden. En grønn rabatt av 
storkenebb, 2,5 m bred, også den over 100 m lang, er plantet med 11 norske rognasaler og 6 
podesyriner, og liver opp fortauet langs Niels Juels gate. 
Skulpturhage i rhododendronlund 
I midten av anlegget er det bygd to nedsenka grusbasseng. Under 6 store furuer plasseres 3 
skulpturer av den japanske skulptøren Makoto Fujiwara. 50 rhododendron av den klassiske sorten 
‘Catawbiense Grandiflorum’ lager et tett, fiolettblomstrende hegn rundt skulpturhagen på 
forsommeren. 
Tamarislund med naturlig vann 
Terrassen mot Larviksfjorden er hevet én meter over bakken. En pergola med hvitblomstrende blåregn 
rammer inn utekjøkken og sitteplasser. Åpne overvannsløsninger erstatter tradisjonelle løsninger. Ei 
70 m lang renne med 1 % fall bringer hit alt overvannet til overvannsdammen, som glitrer i en lund av 
tamarisker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARK: Halvorsen & Reine, Øystein Rognebakke 
 
Arkitekten har hatt Larvikitt som sitt konseptuelle utgangspunkt for bygningen, både i form og uttrykk. 
Bruken av stein og utgangspunktet med huset, skal tjene som en arena for å vise frem produktene til 
Lundhs på den ene siden, men like viktig er byggets overordnede form, og organisering på tomten og 
internt. Plassdannelsene inne/ute, siktlinjer og transportlinjer, samt fleksibel bruk av kontorarealene 
har vært avgjørende for de overordnede valgene. Fasadeoppbyggingen er et tema for seg, med idéen 
om steinbehandlingen som foredles ut mot sydvest, og glassandelen som øker samtidig med at 
stenplatene blir glattere og mørkere. 
 
IARK: Marthine Huseby Bertelsen, Interiørarkitekt MNIL (Rom For Flere)  
 
Interiørarkitekten ble engasjert i forbindelse med prosjektering av interiøret til det nye hovedbygget til 
Lundhs AS. Dette innebar å finne et konsept for det nye bygget som passet Lundhs profil, som skulle 
gjenspeiles i materialvalg og møblering. Oppdraget innebar også prosjektering av overflater, 
spesialkonstruksjoner, kjøkken, toaletter, materialer, møblering, produktutvalg og belysning. Samt 
utvikling av nye produkter i stein. 
 
https://lundhs.no 
https://www.dronninga.com/prosjekter/parker/lundhs-steinpark/ 
https://www.heras.no/ 
http://romforflere.no/ 
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