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10015 – Ringerike legevakt og ambulansesentral

Om prosjektet
- Bygging av ny interkommunal legevakt for Ringerike og samarbeidskommuner Etableres 

på søndre del av tomta til Ringerike sykehus med samarbeidsavtale mellom Ringerike 
kommune og Vestre Viken Helsefortak (VVHF).  Totalt areal ca. 2000 m2. 

- Bygges som totalentreprise med samspill. Mesterbygg Ringerike er total entreprenør. I 
hovedsak lokale under entreprenører.  

- RK sine seriøsistetskrav var lagt til grunn og har vært oppfylt med god margin gjennom 
hele prosjektet.  (faglærte ca. 80% og lærlinger over 10%). 

- Inneholder legevakt kontorer, resepsjon, akuttstue, lab og andre nødvendige funksjoner. 
- Ambulanse sentral og tilhørende kontorer, samt vaskehall for biler og felles garderobe 

anlegg i kjeller etasjen. Stort felles møtesenter med to møterom i 1. etg, kan brukes av 
Ringerike sykehus og legevakt kommuner. 

- Hovedfokus var å dimensjonere bygget i riktig størrelse og få til god logistikk og 
planløsning i bygget. 

- Bygget er dimensjonert og klargjort for en fremtidig etasje, samt mulig utvidelser av 
legevakt del og ekstra ambulanse. Møteromsdel kan tas i bruk ved kriser. 

- Mellomgang forbindelse til sykehuset for enklere transport av pasienter. 
- Prosjektet har stort fokus på synergi effekter ved drift. VVHF står for drift av bygget. 
- Fokus på optimalisering av løsninger, energi effektivitet og lave driftskostnader.
- Klargjort for fremtidens IT løsninger innen helse (pasientjournal, kommunikasjon 

ansatte, betaling etc).  
- Forutsatt tilnærmet «passivhus standard» og egen energiproduksjon (solceller). Minst 

30% lavere energiforbruk enn tilsvarende referansebygg (teknisk byggeforskrift, TEK17), 
inntjeningstid 10- 15 år. Solceller produserer ca 50.000 kWh pr år. 

Fremdrift

- Bygget ble overlevert til brukere høsten 2020. 
- Det pågår noe arbeider med ekstra bestillinger (Covid tiltak) og slutt dokumentasjon. 

Økonomi
- Godkjent kostnadsramme (P85) 107 MNOK. ink. mva.
- Total prosjektkostnad ved avslutning ca. 94 MNOK ink. mva. 
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