
Fyrir Reykjanesbæ



Efni kynningar

- Hopp Mobility

- Kostir rafhlaupahjóla

- Gallar (og hvernig við lögum þá)

- Hvernig Hopp starfar

- Hvað Hopp getur gert fyrir sveitarfélagið



Um Hopp Mobility

- Hopp Mobility var stofnað árið 2019

- Flotar af deilanlegum rafhlaupahjólum

- Fyrsta sérleyfi opnað í ágúst 2020

- Þrjú önnur sérleyfi á leiðinni á næsta ári

- Vestmannaeyjar

- Akureyri

- Dénia (Spáni)



Kostir rafhlaupahjóla

● Ódýrt

● Fullkominn fyrir stuttar ferðir

● Umhverfisvænt

● Lausn á “the last mile problem”



Misfarir hjá öðrum þjónustum

● Of mörg hjól

● Ekki með samþykki yfirvalda á svæðinu

● Illa séð um þjónustuna

● Valda bæjarbúum óþægindum



Nálgun Hopp



Staðbundinn rekstraraðili

● Íbúi á svæðinu opnar sérleyfi og rekur þjónustuna

○ Betri yfirsýn

○ Auðvelt að bregðast við uppákomum

○ Þekking á svæðinu

● Hugbúnaður þróaður af Hopp

○ Gerir rekstur skilvirkann

○ Sýnir framboð og eftirspurn

○ Skilvirkari rekstur

Eftirspurn í Reykjanesbæ í október og nóvember



Rekstrarhugbúnaður



Heimamenn í fyrsta sæti

Hjá Hopp og sérleyfum okkar eru heimamenn í fyrsta sæti

- Verðlagning er samkeppnishæf öðrum 

almenningssamgöngum

- Dreifing hjóla enduspeglar ferðavenjur heimamanna

535,006 ferðir

73,490notendur

89%heimamenn

153 tonn af spöruðum CO2

0 tonn af útblæstri í rekstri



Grænt og sjálfbært

Öll starfsemi Hopp og Hopp sérleyfa fer fram á rafknúnum 

farartækjum

- Hjólin eru rafknúin

- Rafknúin farartæki fyrir dreifingu og hleðslu



MYND AF ÞJÓNUSTUSVÆÐI



Hvað Hopp getur gert fyrir Reykjanesbæ

Hluti af regluverki sem við útbjuggum með Reykjavíkurborg:

● Rekstraraðilar þarf leyfi fyrir starfseminni

● Takmarka fjölda skúta miðað við notkun

● Rekstraraðilar deila notkunar gögnum með sveitarfélagi

● Sveitarfélagið getur sett bannsvæði þar sem ekki má leggja 
sem og  hraðatakmarkanir

● Rekstraraðili þarf að fræða notendur um öryggi og hvernig 
best er að leggja rafskútunum

● Rekstraraðili þarf að bregðast fljótt við biluðum eða týndum 
rafskútum
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