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Fortsetter med el-sparkesykler i Namsos 
 
I løpet av pilotprosjektet høsten 2020 tilbakela namsosingene en distanse som tilsvarer en runde 

rundt jorda på el-sparkesykkel. Nå er det klart at det blir en ny vår for tohjulingene i Namsos 

sentrum. 

 

I fjor høst gjorde AtB 50 el-sparkesykler tilgjengelige i Namsos med TIER som leverandør. Nå har Namsos 

kommune vedtatt at de ønsker å fortsette prøveprosjektet også i 2021. Tilrettelegging for gående og syklende 

er sentralt for byutviklinga, og de overordnede målene er mer trivsel, utslippsreduksjon og bedre helse i 

befolkningen. Et viktig fokus videre i prosjektet blir å få til god sikkerhet og trygg ferdsel.  

 

- Vi er veldig glade for at vi fortsatt kan tilby namsosingene et spennende mobilitetstilbud utover våren og 

sommeren. Utprøvingsperioden i høst har gitt oss verdifulle erfaringer som vi skal videreutvikle og tilpasse til 

neste runde, sier direktør for strategi og utvikling i AtB, Andreas K. Enge.  

 

Målet med prøveprosjektet er å se om el-sparkesyklene kan bidra til et bedre mobilitetstilbud og dekke 

kortere reiser rundt i byen.  

 

– Evalueringen fra høsten 2020 viser blant annet at de som har brukt syklene synes de er nyttige og artige å 

bruke. Det blir spennende å prøve ut dette over en lengre periode på sommeren, hvor både turister og 

besøkende i byen kan teste det ut, sier Enge.  

  

Ønsker å teste ut i en hel sesong 

– Namsos kommune ønsker å være et godt vertskap og en attraktiv by både for egne innbyggere, ungdom, 

studenter og besøkende. Kommunen ønsker å se på hvordan vi kan redusere bilbruken i og rundt sentrum. Da 

kan dette tilbudet være et aktuelt fremkomstmiddel. Vi ønsker også å vurdere å være med på testing av 

andre effektive og «utslippsvennlige» kjøretøy, sier ordfører Arnhild Holstad.  

 

– Den første prøveperioden ble noe kort. Kommunen ønsker derfor å teste en hel sesong, for å se enda 

nærmere på bruk og kjøremønster, sier ordføreren videre.  

 

– Svært optimistiske over å kunne fortsette i Namsos 

– TIER gleder seg over å kunne fortsette vårt givende samarbeid med Namsos Kommune og AtB i dette 

spennende pilotprosjektet for delte el-sparkesykler. Med utgangspunkt i vår aktivitet fra forrige sesong er vi 

svært optimistiske til å fortsette å tilby våre tjenester i Namsos, for å kunne bidra til det øvrige 
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transportsystemet i kommunen, og være med å støtte Namsos Kommune og AtB sine bærekraftmål i tiden 

fremover, sier Lars Christian Grødem-Olsen, Norgessjef for TIER 

 

Kontakt: 

Andreas K. Enge 

direktør strategi og utvikling, AtB 

Tlf.: 997 90 785 

 

Sigrid T. Angen 

kommunalsjef strategi og samfunnsutvikling, Namsos kommune 

Tlf.: 907 14 435 

 

Lars Christian Grødem-Olsen 

daglig leder, TIER Norge 

Tlf.: 454 46 099 


