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HENT AS er en eiendomsutvikler, prosjektutvikler og entreprenør med nordisk nedslagsfelt som gjennomfører alle typer
byggeprosjekter. Hovedkontor er i Trondheim, med avdelingskontorer i Oslo, Bergen, Horten, Hønefoss, Bodø, og Ålesund. I
tillegg er HENT Sverige AB og HENT Danmark AS etablert og igangsatt med flere stor byggeprosjekter under utvikling og
oppføring. HENT omsatte for om lag 7,9 milliarder i 2018. Selskapet har videre gjennomført mange store samspillsprosjekter og
utviklet en egen gjennomføringsmodell for disse, kalt "HENT Totalverdi". Gjennom aktiv deltakelse og integrert prosjektutvikling
har HENT i en årrekke deltatt i verdiskapning for sine oppdragsgivere. En komplett deltakelse fra idè til overlevering er et av
HENT sine varemerker.

Dato: 07.04.19

Sted: Trondheim

HENT AS har signert samspillsavtale for Nye Universitetssykehuset NordNorge i Narvik
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (Nye UNN) og HENT AS har inngått samspillsavtale i forbindelse med utvikling
av Nye UNN Narvik. Det nye sykehuset skal erstatte det gamle sykehuset i Narvik, og samle tilbudet innen fysisk
helse, psykisk helse og rusbehandling.
Prosjektet omhandler alle arbeider fra og med råbygg til ferdig innvendig. Grunnarbeider, samt etablering av ny
adkomst til området gjennom tunell ble påstartet høsten 2018.
Kontrakten er delt inn i en forprosjektfase og en gjennomføringsfase, hvor gjennomføringsfasen ligger som opsjon
etter utført forprosjekt. Totalt omfang vil bli rundt 27800 m2 BTA, med en kontraktramme på ca. 1,1 MRD.
«Vi er glad for at prosjektet nå går inn i en ny fase med etablering av forprosjektet. Vi er godt i gang med
organisasjonsutviklingen for Nye UNN Narvik, og er rigget for det videre arbeidet. Vi har mange engasjerte
medarbeidere og brukere som vil bidra med å etablere et nytt integrert sykehus,» sier driftssjef Gry Andersen ved
UNN Narvik.
«Vi takker for tilliten fra UNN HF og gleder oss til å ta fatt på neste trinn av utviklingen av Nye UNN Narvik. Det blir et
spennende og hektisk løp fra påske og ut året, og at vi kommer i mål med forprosjektet innenfor rammeverk.
Vi vil i denne fasen, i samarbeid med byggherre og brukere, optimalisere planene. Vi ser frem til et godt og givende
samarbeid med byggherre og brukere,» oppsummerer nestleder for kalkulasjon og innkjøpsavdelingen Arnt Skogan
hos HENT AS
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