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PROFIL
Magnus fullførte sin mastergrad i samfunnsøkonomi på Universitetet i Oslo våren 2017 og startet i en
fulltidsstilling som konsulent i Vista Analyse 1. august. Masteroppgaven ble skrevet for Vista Analyse,
hvor han ved bruk av ulike økonometriske metoder undersøkte mulige effekter på betalingsvilje av å
svare fra tablets og smarttelefoner i webundersøkelser. Våren 2017 deltok han på én norsk og én
internasjonal forskningskonferanse i miljøøkonomi for å presentere sine funn, og arbeidet fikk
karakteren A. Gjennom sin jobb som prosjektmedarbeider i Vista ved siden av studiene har han gitt
betydelige bidrag på flere samfunnsøkonomiske analyser for Kystverket, og jobber for tiden med
kvalitetssikring av vegutbygginger.

UTDANNELSE
2015 – 2017

Masterstudiet i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Solid metodegrunnlag med
økonometri og statistikk, samt mikroøkonomi, ressursøkonomi og offentlig økonomi,
for å neve noe. Masteroppgave i miljø- og atferdsøkonomi, med økonometrisk metode.
Skrives for Vista Analyse.

2013 - 2015

Bachelorstudiet i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Innføring i mikro- og
makroøkonomi, med kurs som bl.a. anvendt økonomisk analyse, samf.øk. lønnsomhet
og økonomisk politikk.

2011-2015

Bachelorstudiet i teologi og ledelse ved Høyskolen for Ledelse og Teologi.

SPRÅK
Norsk

Morsmål

Engelsk

Flytende

Tysk

Grunnleggende

ARBEIDSERFARING
2016 - 2017
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Seminarleder i mikroøkonomi, Universitetet i Oslo.
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2015

Prosjektmedarbeider, Vista Analyse AS.

2012 – d.d.

Daglig leder/Adm. leder, UNITED Oslo.

2012 - 2014

Trainee, tankesmien Skaperkraft.

2011 – 2013

Telefon- og kundeintervjuer, TNS Gallup

2005 - 2011

Diverse deltids- og sommerjobber, blant annet butikkmedarbeider.

PROSJEKTERFARING
2017

2015

2015

2015

Kvalitetsikring av prosjektgrunnlag – E6 prosjekter, Trøndelag
For Nye Veier AS
Vista Analyse gjennomfører kvalitetssikring av de samfunnsøkonomiske analysene og
finansieringsberegningene med bompengeopplegg knyttet til utbygging av E6 RanheimÅsen og E6 Ulsberg – Skjerdingen i Sør-Trøndelag. Prosjektet gjennomføres under
rammeavtale med Nye Veier, i samarbeid med WSP. Magnus har gjennomført
kvalitetssikring av trafikkprognoser og bompengeberegninger, laget figurer og skrevet deler
av rapporten.
(Pågående arbeid)
Samfunnsøkonomisk analyse av flytting av molo og utdyping i Engenes fiskerihavn
For Kystverket
Vista Analyse gjennomfører samfunnsøkonomiske analyser av mulige utbedringstiltak i et
utvalg norske fiskerihavner, til arbeidet med prioriteringer i Nasjonal Transportplan
2018-2029. Analysene er gjennomført innenfor rammeavtale med Kystverket om
”Utarbeiding av samfunnsøkonomiske analyser”. Vista Analyse har her gjennomført en
forenklet samfunnsøkonomisk analyse, ved bruk av modellrammeverket KVIRK
(Kystverkets virkningsmodell for mindre tiltak), utviklet av Vista Analyse. Magnus har
gjennomført intervjuer, vurdert nytte- og kostnadsvirkninger, laget figurer og skrevet tekst
til den endelige rapporten.
Vista-rapport 2015/47
Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring og utdyping i Senjahopen
fiskerihavn
For Kystverket
Vista Analyse gjennomfører samfunnsøkonomiske analyser av mulige utbedringstiltak i et
utvalg norske fiskerihavner, til arbeidet med prioriteringer i Nasjonal Transportplan
2018-2029. Analysene er gjennomført innenfor rammeavtale med Kystverket om
”Utarbeiding av samfunnsøkonomiske analyser”. Magnus har kartlagt
referansealternativet og tiltaksalternativene og medvirket til beskrivelse av disse, samt laget
figurer.
Vista-rapport 2015/46
Samfunnsøkonomisk analyse av molo og utdyping i Tromvik fiskerihavn
For Kystverket
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Vista Analyse gjennomfører samfunnsøkonomiske analyser av mulige utbedringstiltak i et
utvalg norske fiskerihavner, til arbeidet med prioriteringer i Nasjonal Transportplan
2018-2029. Analysene er gjennomført innenfor rammeavtale med Kystverket om
”Utarbeiding av samfunnsøkonomiske analyser”. Vista Analyse har her gjennomført en
forenklet samfunnsøkonomisk analyse, ved bruk av modellrammeverket KVIRK
(Kystverkets virkningsmodell for mindre tiltak), utviklet av Vista Analyse. Magnus har
gjennomført intervjuer, vurdert nytte- og kostnadsvirkninger, laget figurer og skrevet tekst
til rapporten.
Vista-rapport 2015/26
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