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Lindholmen Science
Park AB

• Non-profit private company

• Triple-helix ownership model

• Yearly turnover 120 MSEK

• 65 full time employees
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Core Focus

Mobility of tomorrow 
for people and goods

Additional broad knowledge base 
including transport in its entirety, ICT, 
AI, media and visualization.
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Project portfolios
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Mobility of tomorrow

Enabling Technologies
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Universitys & Institutes Society Industry

CLOSER gathers partners from academia, society and business to accelerate 
the transition to a more efficient freight transport system



CLOSER fokuserar på sex stycken prioriterade områden för ökad 
transporteffektivitet
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Multimodala innovationer

Digitaliserad & uppkopplad logistik 

Energiförsörjning & logistik

High capacity transport - HCT Urban mobilitet

Horisontella samarbeten



Västsvensk arena för flytande biogas
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Sammanfattning

Om projektet
• Tillvarata synergier mellan marknads demonstrationer av

logistikupplägg baserat på LBG
• Genomföra systemanalys inkluderat logistik, ekonomi och miljöaspekter
• Kommunicera och visualisera resultaten till transportoperatörer,

transportköpare och beslutsfattare
• Etablera ett intressentforum inom ramen för CLOSERs rundabords grupp

inom Energifrågor med mål att identifiera utvecklingsområden
• Finansierat av Västra Götalandsregionen

Pr
oj

ec
t p

ar
tn

er
s

Förväntade resultat
• Kunna presentera om och hur LBG är en hållbar energikälla för tunga 

lastbilstransporter
• Presentera hur aktörer kan inkludera LBG i sitt marknadserbjudande och 

göra transportköpare medvetna om möjligheten

Website:

Tidsperiod
• Projektet pågår till 2021-12-31 

https://closer.lindholmen.se/projekt-closer/vastsvensk-arena-flytande-biogas


Transportköpare

Transportoperatörer

LBG-producenter

LBG-distributörer

Myndigheter och 
beslutsfattare

Universitet och institut

Projektets aktörer och målgrupp
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Marknadsdemonstrationer

Systemanalys

Koordinering och 
kommunikation

?
Referensgrupp



Systemstudierna genomförs med utgångspunkt i logistik, miljö och 
ekonomiska aspekter

9

Logistik 
Resurser, tid, 

kapacitet, möjlighet 
och hinder med LBG

Miljö
Energikonsumtion och 

emissioner från ett ”Well-To-
Wheel”-perspektiv 

Ekonomi
Finansiell analys 

med utgångspunkt 
i en 

företagsekonomsik 
hållbarhet

Hur hållbart är LBG idag? 
Baserat på aktörernas övergång från nuvarande 
alternativ till LBG (köpare, åkerier, speditörer 
och bränsledistributörer) ur de tre 
hållbarhetsaspekterna

Möter LBG framtidens krav? 
Några möjliga scenarion väljs ut och analyseras 
djupare 
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LBG DIESEL Relation
LBG/DIESEL

Antal fordon i underlaget 6 3
Antal dagar studerade 12 12

Medelvikt last ton 33,5 36,8 91%

Energianvändning (omräknad till 40 tons last) MJ/fkm 15,1 15,0 101%

Hastighet Snitt körning (km/h) 65,4 63,7 103%
Körsträcka per dygn km 486 404 120%
Körning, andel av tid i drift 93,6% 93,6% 100%
Körning, timmar under period h 77,2 73,3 105%
Fordonsanvändande (%) 27% 25% 105%

Tankningstid / körtid % 6% 5% 127%
Genomsnitt antal dagar mellan tankning 0,9 1,2 69%
Genomsnitt antal körda mil mellan tankningar 33,0 40,5 82%

Exempel på 
analysdata 

från ett åkeri

Finns det skillnader mellan hur LBG respektive 
diesellastbilar används? 

... LBG tankar lite 
oftare. 



lindholmen.se
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