
Framtidas grønne
Logistikksenter på 
Sandstad

«Et grønt knutepunkt for miljø og mennesker»



• Logistikk og varetransportselskap fra Hitra

• Terminal i Hestvika og Trondheim

• Distribusjonsnett i hele Norge
7 ansatte ~ 12 MNOK



Maritim Industri og teknologi

Mat og drikke

Transport, bygg, anlegg og elektro

Offentlige 
aktører og 
Støttespillere

Hammeren gård

Fiskeri og havbruk

OG MANGE FLERE…



Team Logistikksenter

Odd-Erik Grønning

Prosjekteier og 
gründer av 
Kystbudet med lang 
erfaring og 
ekspertise innen 
logistikk og 
transport

Tobias Grønning

Daglig leder og 
medgründer i 
Kystbudet

Kjell Åberg

Styreleder i 
Kystbudet, har 40 
års erfaring innen 
forretningsutvikling 
og logistikk, og har 
utviklet flere store 
bedrifter i bransjen

Tor Henning Iversen

Spisskompetanse 
innen innovasjon og 
utvikling. Regnes 
som det vertikale 
landbrukets far og 
har utviklet 
prosjekter for bla.a. 
ESA og NASA 

Martin Fredrik 
Olsen

Sivilingeniør og 
forretningsutvikler



Hva er et 
logistikksenter?

Mottak og 
lasting 

Varelager

Distribusjon
Ekspertise og 

teknologi



Visjon

«Et grønt knutepunkt 
for miljø og 
mennesker»

Målsetting

«Logistikksenteret 
skal bidra til et mer 
bærekraftig og 
framtidsrettet 
transport- og 
logistikktilbud»

Bærebjelker i satsinga 

- Optimalisering av 
varetransport

- Bærekraft i alle ledd

- Sirkulær økonomi og 
industriell symbiose 
i Industriparken



Hva er status og hvor er vi nå?

Så langt har vi
… sikret tomt i industriparken 
 … prosjektert bygget
 … fått på plass viktige bruksavtaler
 … hentet inn underleverandører 

Videre vil vi
… utvikle prosjektet med innspill fra alle som vil 
bruke logistikksenteret 

… utforske muligheter med kunder og 
leverandører

…BYGGE!



1 2 3
Klimavennlige energiløsninger 
og plusshus-tankegang 

Grønt bygg og hvilearealer for 
sjåførene 

Nytt databasert logistikksystem og 
robotisert lagersystem 



Industriell symbiose på Sandstad – hvordan 
kan et logistikksenter bidra her?

Utnytte energi, vann og 
materialstrømmer bedre mellom 
bedriftene i Industriparken

… men hva med varer og utstyr?

Vare og godstransport er kanskje 
også en del av historien her…

Vi er åpne for innspill til hvordan vi 
kan bidra!



Vi vil få varer og utstyr raskere 
og enklere frem med et grønt 
logistikksenter!

- Vi har vilje til å bidra

- Vi har kompetanse til å styrke 
samordning av logistikken

- Det er nå det skjer – bli med og utforme 
morgendagens logistikksenter



Takk for oss!

KONTAKT:

Odd-Erik Grønning Martin Fredrik Olsen
Prosjekteier Prosjektutvikler

+47 916 99 920 +47 486 05 540

post@kystbudet.no martin@bksnorge.no


