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„Það er okkur sérstakt ánægjuefni að 
geta tekið þátt í því að fjölga kostum 
fyrir bifreiðaeigendur en opnun 
metanstöðvarinnar í Mjódd er liður 
í þeirri stefnu Olís að þjónusta sem 
flesta án tillits til þess hvaða orku-
gjafa þeir velja sér,“ segir Jón Ólafur 
Halldórsson, framkvæmdastjóri 
smásölu- og eldsneytissviðs Olís í 
samtali. Metanstöðin í Mjódd var 
opnuð sl. sumar og innan fárra 
vikna mun slík þjónusta einnig 
verða í boði í Olís við Álfheima. 

Íslenskt og vistvænt metan
Það var í kjölfar útboðs sem Sorpa 
efndi til á síðasta ári að Olís fékk til 
sölu metan frá urðunarstöð Sorpu í 
Álfsnesi en það er unnið úr hauggasi 
sem verður til úr lífrænum úrgangi 
sem þar er urðaður. Áður hafði met-
an eingöngu verið selt á dælum N1 
á Ártúnshöfða og í Hafnarfirði. Olís 
mun hafa með höndum sölu á 
meginhluta þess metans sem fellur 
til fram á næsta vor en óvíst er 
hvernig sölu á þessu vistvæna, inn-
lenda eldsneyti verður háttað í fram-
tíðinni.

„Opnun metanafgreiðslu er liður 
í aukinni þjónustu Olís við notend-
ur metanbifreiða sem hefur farið 
fjölgandi á Íslandi. Metan er auðvit-
að mun umhverfisvænna en elds-
neyti úr jarðefnum auk þess sem 
verulegur þjóðhagslegur ávinningur 
er að því að nota innlenda fram-
leiðslu. Með þessu frumkvæði stígur 
Olís enn eitt græna skrefið en félagið 
hefur um langt árabil stutt við bakið 
á ýmsum umhverfis- og uppgræðslu-
verkefnum hér á landi,“ segir Jón 
Ólafur ennfremur.

Metaneldsneyti hefur verið notað 
til að knýja bíla á Íslandi frá árinu 
2000. Minni hávaði er frá met-
anknúnum bifreiðum auk þess sem 
mengun er töluvert minni enda 
blástursefni í minna magni við 
brennslu metans en bensíns eða 
díselolíu. 

Umhverfisvænni díselolía
„Það var svo fyrir um ári síðan sem 
Olís kynnti fyrst íslenskra olíufyrir-
tækja díselolíu blandaða með VLO, 
eða vetnismeðhöndlaðri lífrænni 
olíu, sem er hreinna og umhverfis-
vænna díseleldsneyti en þekkst hef-
ur,“ segir Jón Ólafur ennfremur. 
VLO olían er á sama verði og venju-
leg díselolía en hefur margvíslega 
kosti umfram hana, einkum er varð-
ar umhverfisáhrifin. „Þessa olíu má 
nota á allar venjulegar díselvélar, 
hún skilar sama afli og venjuleg olía 
auk þess að draga verulega úr koltví-
sýringsmengun. Með því að bjóða 

umhverfisvænt díseleldsneyti sköp-
um við Olís ákveðna sérstöðu og 
undirstrikum þá stefnu félagsins að 
vinna með markvissum hætti að 
umhverfisvernd, ekki bara í orði 
heldur og á borði,“ segir Jón Ólafur.

Olís tekur einnig þátt í uppsetn-
ingu rafhraðhleðslustaura sem nú er 
verið að setja upp á höfuðborgar-
svæðinu og víða á Vestur- og Suður-
landi. Með þessu verkefni, sem fer af 
stað fyrir frumkvæði Orku náttúr-
unnar, vill Olís taka þátt í að fjölga 
valkostum fyrir bifreiðaeigendur.

Jarðefnaeldsneyti 
enn um sinn

„Okkur hjá Olís finnst spennandi að 
taka þátt í þessari nýju þróun en það 
er hins vegar mitt persónulega mat 
að allangur tími muni líða áður en 
einhver einn orkugjafi tekur við af 
jarðefnaeldsneytinu. Næstu ár og 
áratugi hygg ég að blandaðir orku-
gjafar muni knýja ökutækin okkar 
og að bensín og díselolía verði þar 
ráðandi enn um sinn. Fyrir okkur 
Íslendinga vær auðvitað frábært ef 
við gætum alfarið knúið bílana okk-
ar með innlendri, vistvænni orku en 
þegar við lítum út í heim liggur fyrir 
að milljónaþjóðirnar eru að fram-
leiða sitt rafmagn með allt öðrum og 
óvistvænni hætti, því miður. Það 
liggur því ekki eins beint við að al-

þjóðlegi bílaiðnaðurinn fari strax yf-
ir í aðra og nýrri orkugjafa eins og 
rafmagn. Bensín- og olíuhreyflarnir 
munu því verða ráðandi enn um 

sinn eins og undanfarna öld,“ segir 
Jón Ólafur Halldórsson hjá Olís.

Stefnt er að því að á þessu ári verði 
lokið við að tengja öll hús á Skaga-
strönd við nýja hitaveitu sem tekin 
var í notkun í byrjun nóvember 
2013. Hitaveitan á Skagaströnd er 
viðbót við hitaveituna á Blönduósi 
sem RARIK hefur rekið frá árinu 
2005. 

Þegar kom að því að endurnýja 
stofnæð frá borholu hitaveitunnar að 
Reykjum við Húnavelli að Blöndu-
ósi, þurfti að taka afstöðu til þess 
hvort framtíðarlögn ætti eingöngu 
að miðast við þarfir Blönduóss eða 
einnig Skagastrandar en Skag-
strendingar höfðu lýst áhuga á því 
að tengjast veitunni. Samningar tók-
ust milli RARIK og sveitarfélagsins á 
Skagaströnd í lok árs 2011 um að 
sveitarfélagið greiddi hluta af fram-
kvæmdakostnaði. Í framhaldinu 
hófust framkvæmdir árið 2012 og 
var lögð ný stofnæð frá Reykjum að 
Blönduósi og svo áfram til Skaga-
strandar auk þess sem boruð var ný 

1000 metra heitavatnshola á Reykj-
um til að anna aukinni heitavatns-
þörf. Fyrsta húsið á Skagaströnd 
tengdist nýju hitaveitunni í 27. 

október 2013 og var veitan tekin 
formlega í notkun fjórum dögum 
síðar. 

Ný hitaveita á Skagaströnd

Jón Ólafur Halldórsson, framkvæmdastjóri smásölu- og eldsneytissviðs Olís segir VLO vera hreinna og umhverfisvænna 
díseleldsneyti en áður hafi fengist hér á landi. 

Olís í Mjódd. Metanstöð var opnuð þar sl. sumar og á næstunni verður opnuð önnur stöð við Álfheima í Reykjavík.

Grænu skrefin hjá Olís:

Metan og vetnismeðhöndluð díselolía

Unnið við samsetningu stofnæðarinnar til Skagastrandar áður en hún var grafin í jörðu.
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