
eCom    Expo

Konferens och fackmässa för fossilfri nyttotrafik
27– 28 september 2023 på Scandinavian XPO i Arlandastad.



eComExpo – nu rullar eldriften in i nyttotrafiken!

Under sex år har elbilsmässan eCarExpo 
utvecklats till Nordens ledande konsument- 
och branschmässa för el- och hybridfordon 
samt energi- och laddsystem. I april 2022 
tog arrangören nästa steg och hade premiär 
för eComExpo, en fackmässa och konferens 
för omställningen till fossilfria kommersiella 
transporter.
 
eComExpo står för Electrified Commercial Vehicles 
Expo. En konferens och mässa som ger den snabb-
växande omställningen av nyttofordonen i vårt  
samhälle en naturlig mötes och handelsplats.

 
Framgången med eComExpo står på tre  
viktiga ben:

•   Ge besökarna en samlad bild av produkterna på 
marknaden, både när det gäller fordonen och den 
infrastruktur som krävs för att dessa ska rulla.

•  Informera och ge stöd i omställningen i form av 
föreläsningar och seminarier.

•  Ge besökaren möjlighet till att provköra fordo-
nen med syfte att sänka trösklarna inför.

I sin kraft av en renodlad mötesplats för B2B läggs 
en tyngdpunkt på seminarie-, debatt- och föreläs-
ningar.

eComExpo är en fackmässa och en konferens
för alla som: 

•    Arbetar med upphandling, inköp och krav-
ställning av fordon inom kollektivtrafik, god-
stransporter och/eller för kommunens eller  
regionens fordonspark.    

•   Kör och hanterar dessa fordon och maskiner i  
sitt arbete. 

•   Jobbar med citydistribution eller andra logistik-
lösningar.

•   Jobbar med att planera transportpolitikens  
förutsättningar, så väl lokala, regionala och lång-
väga transporter.

•   Jobbar med samhällsplanering och/eller affärskri-
tiska utmaningar inom transport och logistik. 

•   Arbetar med upphandling, inköp och kravställ-
ning av infrastruktur, t ex laddning av fordon.

De tunga

Ska godstrans- 
porterna laddas via 

batterier, direkt längs 
vägen eller med vät-

gas? Svaret är kanske 
ja på alla frågor, och 

på eComExpo jämförs 
och diskuteras för- 

och nackdelar med de 
nya lösningarna.

De lätta

Att närtransporterna 
i städerna ska gå på 

el råder det ingen 
diskussion om, och 
utbudet växer nu i 

ett explosivt tempo. 
eComExpo ger över-

blick och visar på 
infrastrukturlösningar 

och logistiksystem  
som stöder den  

nya tekniken.

De nya

I luft, på vatten och 
på land dyker de upp 
– de okonventionella 
transportlösningarna 
som bryter ny mark. 

eComExpo är en resa 
in i framtidens trans-

porter redan nu,  
som öppnar för  
diskussion och 

samtal.



eComExpo – Debatt, samtal och samverkan
Seminarieprogrammet bjuder på goda exem-
pel, visionära framtidsutblickar, nytänkande 
tekniska lösningar och kunskap om hur tran- 
sportsystemet för såväl personer som gods  
kan bli effektivt och fossilfritt.

 
Vad behövs för att öka takten i utvecklingen och 
försäljningen av framtidens transportlösningar? 
Vilka framtida lösningar väntar runt hörnet? Hur 
tänker fordonstillverkarna och vad säger politiken?
På de två scenerna kommer det bland annat att 
debatteras och informeras om:
•  De långsiktiga politiska spelreglerna och  

incitamenten för dessa.
•  Affärsmodeller, vem skall äga och därmed  

betala laddinfrastrukturen i våra städer?
• Citytransporter med sista milen på el-lösningar.
• Effekt och kapacitetsfrågor.
•  Elvägar, energilager, depåladdning och snabb-

laddning efter vägen.

Scenerna dimensioneras för ca 300 sittande  
åhörare. För att göra programpunkterna tillgängliga 
för fler, blir all aktivitet på scenerna streamad i  
våra kanaler. 
 
Seminarier. Med fullspäckade program på två 
scener, ledda av landets tyngsta moderatorer, låg 
debattklimatet på kokpunkten under 2022 års 
genomförande. Här kavlade beslutsfattarna upp 
ärmarna, svarade på de mest brinnande frågorna 
och skapade förutsättningar för framtidens trans-
porter på väg och den kringliggande infrastruktu-
ren. 2022 års programpunkter ligger i vårt film- 
arkiv på https://www.ecomexpo.se/seminarier/

Den 27–28 september 2023 är det dags igen!
Erbjuder ert företag lösningar som underlättar 
omställningen till fossilfria kommersiella trans-
porter? Då är det en god idé att kontakta Therese 
Söderström för att diskutera vilka möjligheter det 
finns att medverka på som utställare på eComExpo. 
Kontakta Therese Söderström
therese@elife.se. Tel: 070-823 83 81.

Seminarier

Utmaningarna och möjligheterna  
– debatt med breda och smala anslag, 

föreläsningar av nyckelpersoner och 
forskare, allt med ledning av de vassaste 

moderatorerna. Allt streamat i realtid.



Scandinavian XPO – den perfekta  
arenan för eComExpo:

Scandinavian XPO är en mötesdestination 
med över 40 000 kvadratmeter kombinerad 
utställnings och mötesyta.

 
Faciliteten består av tre utställningshallar, en rad 
möteshallar och konferensutrymmen, hotel, res-
tauranger, barer, café, träningscenter och golfbana. 

Minuter från anläggningen finns avancerade 
testbanor på asfalt och i terräng för alla sorters  
fordon där den som önskar kan låta besökare prov-
köra sina fordon på ett säkert och avlyst område, 
med inomhusfaciliteter intill. 

Inomhushallarna är uppdelade i två lika  
stora delar, med den ena särskilt lämpad för höga 
fordon.  
 
eComExpo välkomnar alla kategorier av elektrifie-
rade nyttofordon, från elektrifierade paketcyklar 
till de största lastbilarna, bussarna och entrepre-
nadmaskinerna. Batteri-, vätgas eller hybridfordon 
tillhör alla eComExpo, så länge de går att framföra 
med nollutsläpp.

Infrastrukturen kring elektrifieringen medför 
en kanske ännu större utmaning än att få fordonen 
ut på marknaden, och här fyller eComExpo en 
viktig funktion för att föra samman innovationer, 
satsningar från myndigheter och de stora vagn-
parksinnehavarna på ett och samma ställe under 
två intensiva dagar i september2023.

Provkörning – Test track 1. Några minuter bort 
från mässhallen ligger Test Track 1. Här erbjuds 
provkörning av alla kategorier av elektrifierade 
nyttofordon, från de största lastbilarna och bussar-
na till entreprenadmaskiner. Intill provkörnings-
banan finns även en mindre lokal för konferenser 
som ger er möjligheten att hålla teoretiska genom-
gångar kring era produkter och tjänster både inför 
och efter en provkörning.

Nytt och fräscht

Scandinavian XPO i Arlandastad är en  
nyöppnad mässanläggning med Sveriges  
bästa access för nationella och internationella 
event. Med testbanor intill är det den  
perfekta platsen för eComExpo.

Testbana
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På mässans övre  

plan finns en rad 

ljusa och triv
samma 

mötesrum och  

scener som kan  

bokas för egn
a  

aktiviteter.

FAKTA:
 

 
När?  
Onsdag och torsdag den
27 och 28 september 2023.

Var?  
Scandinavian XPO, Arlanda stad  
www.scandinavianexpo.com

Omfattning?  
10 800 kvm utställningsyta, två scener  

med fullspäckat program under 
hela mässperioden. Tvådagars-, 

Endags- och halvdagsbiljetter 
(som även berättigar till virtu-

ellt deltagande) kommer att 
finnas till försäljning.

Prislistan anpassas efter storlek 
på utställningsobjekten.



Ja visst, du läste rätt. 97% av de 200 enkät-
svarande som besökte premiären av eCom-
Expo och fick frågan om de skulle komma 
tillbaka 2023 svarade tydligt JA! på frågan. 
Vilket toppbetyg! 

 
Till premiären av eComExpo 2022 kom besökare 
från följande branscher: Fordonsteknik, kompe-
tensförsörjning, transport och logistikföretag, ener-
gibolag, teknikkonsultbolag, inköpare/upphandlare 
stad och kommun, samhällsplanerare. 
 
Att konceptet är en aha-upplevelse för många kan 
vi förstå av några belysande citat från de uppenbart 
mycket nöjda besökare och utställare.

Besökare;  
Karin Ebbinghause,  

VD Elonroad 

”Jag har sällan  
varit på en konferens  

där det varit så  
mycket djup samtidigt 
sådan bredd. Det har 
verkligen varit två väl 
investerade dagar.”

Intressanta kundmöten,  
bra möjlighet att nätverka, 

proffsigt arrangerat.  
Seminarierna var riktigt bra!”

Utställare; Henrik Holmér,  
Försäljningschef e-mobility Wennstrom  

Solution & Service AB

”



Framtidens mobil i tet

Kontaktpersoner:
Försäljning: Therese Söderström, tel: 0708 23 83 81. therese@elife.se

Försäljning: Jan Rawensparr, tel: 0760 39 37 37. jan@elife.se

eCarExpo och eComExpo  

eLife Nordic AB, Båtmansvägen 10, 181 41 Lidingö.
www.ecomexpo.se
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