Trondheim, 09.09.2020

Lørdag 12. september er 50 elsparkesykler tilgjengelig i Namsos
Prøveprosjektet med elsparkesykler skal i første omgang gå ut sesongen i år. Målet er å se
hvordan denne typen «mikromobilitet» fungerer i mellomstore byer. 12. september er det åpning
på Festplassen.
Ordfører Arnhild Holstad, AtB og TIER er til stede på Festplassen lørdag 12. september fra kl. 12.00 for å
markere åpningen. Det blir aktiviteter med fokus på sikkerhet og riktig bruk. I tillegg vil det bli anledning til
prøve elsparkesyklene gratis mellom klokken 12.00 og 15.00. Smittevern vil bli ivaretatt.
- Namsos kommune og AtB skal gjennom å gi innbyggerne dette tilbudet prøve ut tekniske løsninger og nye
samarbeidsmåter. Om dette fungerer som et supplement til andre transporttilbud, bidrar vi til et bedre
mobilitetstilbud totalt i Namsos og får erfaring slik at andre steder kan prøve noe lignende, forklarer Andreas
K. Enge som er direktør for strategi og utvikling i AtB.
Namsos kommune har hele tiden vært involvert i prosjektet og skal legge til rette for at løsningen blir
velfungerende i byen.
- Namsos kommune er med på dette som en pilot, og synes det er spennende å få være med å teste ut
elsparkesykler som et supplement til annen transport i byen. Samtidig er vi oppmerksomme på de mulige
fallgruvene og utfordringer som har oppstått i de store byene, og vil gjøre alt det vi kan for å unngå disse hos
oss, sier Arnhild Holstad, ordfører i Namsos kommune.
Bedre by
Bedre og flere bevegelsesmuligheter er en fordel også for byutviklingen, og elsparkesykkelprosjektet kan vise
seg å gi andre effekter i en mellomstor by som Namsos, enn i en større by som for eksempel Trondheim.
- Her har vi muligheten til å gjøre dette på et ryddig vis og i tilpasset skala, avslutter Enge.
Underveis i prosjektet vil vi evaluere både hvordan reisende bruker tilbudet, hvem som bruker det, hvordan vi
best tilrettelegger tilbudet og hvordan elsparkesykler brukes i kombinasjon med andre transportmidler. I
tillegg vil kundeservicen og informasjon om tjenesten bli vurdert sammen med Namsos kommune. Syklene
kan leies ved bruk av TIER sin app.
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