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Lykilhæfni:
Ólafur Árnason er með M.Sc. í mati á umhverfisáhrifum (MÁU) og umhverfisstjórnun frá Oxford Brookes háskóla
og B.Sc. gráðu í landfræði frá Háskóla Íslands. Ólafur hefur 8 ára starfsreynslu sem sérfræðingur í
umhverfismálum.
Ólafur starfar sem kjarnasviðsstjóri MÁU og skipulagsmála hjá Eflu hf og sem verkefnisstjóri og sérfræðingur á
sviði mats á umhverfisáhrifum framkvæmda, umhverfismats áætlana og skipulagsmála
Ólafur starfar einnig sem stundakennari við Háskóla Íslands og Landbúnaðarháskólann á Hvanneyri.

Menntun:
2001-2002

Oxford Brookes University, M.Sc. Environmental Assessment and
Management.
Lokaritgerð: “The use of Fuzzy Logic in Strategic Environmental
Assessment”. Þróun á aðferðafræði við fjölþáttagreiningu í
umhverfismati áætlana og staðarvalsverkefna. Auk þess að ná s.k.
"distinction" fékk ritgerðin “the Peter Brett Award 2001-2002”.

1993-1996

Háskóli Íslands, B.Sc. Landafræði.
Lokaritgerð: “Útivistarland á Akranesi: Könnun á náttúrufari, landnýtingu
og mannvist”
Ítarleg grunngagnasöfnun, uppfærsla og kortlagning á landnýtingu og
umhverfisþáttum innan lands í eigu Akranessbæjar. Þær upplýsingar,
auk könnunar á útivistarvenjum bæjarbúa og hugmyndasamkeppni í
skólum bæjarins voru nýttar til að útfæra möguleika svæðisins til
útivistar.1989-1992.

Starfsferill:

2007+

Ráðgjafi hjá EFLU hf.:
•
Mat á umhverfisáhrifum framkvæmda.
•
Umhverfismat áætlana.
•
Samráð og samningar vegan framkvæmda og skipulagsmála
•
Skipulagsmál og undirbúningur leyfisumsókna
•
Landfræðileg upplýsingakerfi.
Sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun:
Mat á umhverfisáhrifum framkvæmda – umsagnir, samráð og ráðgjöf.
Skipulagsmál – umsagnir, samráð og ráðgjöf. Eftirlit með
framkvæmdum. Kortagerð og umsjón með landfræðilegum upplýsingum
(ArcMap, ArcIMS). Önnur mál s.s. akstur utan vega, umsagnir vegna
framkvæmdaleyfa o.þ.h.
Stundakennari við Háskóla Íslands:

2002+

Umhverfismat áætlana. Áfangi á mastersstigi í umhverfis- og
auðlindafræði við HÍ.
Stundakennari við Landbúnaðarháskóla Íslands:

2004+

2002-2004

Mat á umhverfisáhrifum. Áfangi í mati á umhverfisáhrifum framkvæmda
og skipulagsáætlana, fyrir þriðja árs nemendur í B.Sc. námi við
Landbúnaðarháskólann á Hvanneyri.
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