Trondheim, 19.08.2020

AtB gjør 50 elsparkesykler tilgjengelig i Namsos med TIER som leverandør
Etter en anbudsrunde er det klart at det blir selskapet TIER sine elsparkesykler og tekniske løsning
som skal brukes i pilotprosjektet i Namsos. Kontrakten ble signert denne uken. Når prosjektet
settes i gang, vil 50 elsparkesykler være på plass i Namsos sentrum.
- Dette blir veldig spennende og vi er glade for at en så erfaren aktør som TIER skal levere elsparkesyklene og
den tekniske løsningen, sier Andreas K. Enge som er direktør for strategi og utvikling i AtB.
Målet med prøveprosjektet er å se om elsparkesyklene vil bidra til et bedre mobilitetstilbud og dekke kortere
reiser rundt i byen. Bruken og drift av tilbudet vil evalueres underveis, og etter prosjektets slutt.
- Namsos kommune og AtB er villig til å prøve ut nye løsninger og nye måter å samarbeide på for å gi et godt
tilbud til innbyggerne. Lykkes vi har vi ikke bare bidratt til et bedre mobilitetstilbud i Namsos, men kanskje
også lagt grunnlaget for at flere byer kan henge seg på, fortsetter Enge.
Namsos kommune er med på prosjektet og skal legge til rette for at løsningen blir god.
- 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.
Spennende og nytt prosjekt
TIER er den ledende europeiske leverandøren av elsparkesykler og bærekraftige løsninger innen
mikromobilitet. De har over flere år etablert tjenestene sine i over 60 byer i hele Europa, hvorav fire i Norge.
- Vi er stolte av at vi vant anbudsrunden for dette pilotprosjektet i Namsos. Namsos er en studentby, en
levende plass med kafeer, butikker, restauranter og treningssentre som folk beveger seg mellom. Vårt mål i
TIER er, gjennom elektrisk mikromobilitet, å bidra til en fremtid der bærekraftig transport fungerer godt
sammen og byene er renere og mindre belastet med trafikk. Ved å plassere ut 50 elsparkesykler med
byttbare batterier i dette pilotprosjektet, gir vi alle i Namsos mulighet til å bevege seg fritt rundt i byen - uten
å belaste miljøet, forteller Lars Christian Grødem-Olsen, daglig leder for TIER Mobility i Norge.
Som den første klimanøytrale leverandøren av mikromobilitetsløsninger, har TIER den største flåten av
elsparkesykler med byttbare batterier i Europa, og er således med på å definere nye standarder innen
bærekraft. Med byttbare batterier på siste generasjons elsparkesykler unngår man å måtte hente syklene inn
for lading. Den nye modellen, som blir tilgjengelig i Namsos, har også et større forhjul, bredere brett å stå på
og dobbelt støtte for parkering. Alt dette bidrar til å gjøre brukeropplevelsen bedre og sikrere.
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Bedre by
Bedre og flere bevegelsesmuligheter er en fordel 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.
- Som mobilitetsselskap jobber vi med å finne frem til gode løsninger som kan fungere sammen med det
ordinære kollektivtilbudet, som elsparkesyklene i Namsos og SykkelSafe i Steinkjer - eller noen ganger i
stedet for buss i rute, som i pilotprosjektet 67pluss i Trondheim, 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 kundeservice og informasjon om tjenesten bli vurdert sammen med Namsos kommune.
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