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Profil 

Magnus er master i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo, og har jobbet i Vista snaut tre år. I Vista 

har han opparbeidet seg bred prosjekterfaring, blant annet fra transport-, kraft-, helse- og 

kommunesektoren. Han har jobbet med små og store utredninger, samfunnsøkonomiske analyser, 

kvalitetssikringsoppdrag, og større FoU-prosjekter.  

Magnus sin faglige spesialitet er verdsetting av ikke-markeds goder. Han skrev masteroppgave på feltet, 

og har på bakgrunn av dette arbeidet publisert en forskningsartikkel i det internasjonale, 

fagfellevurderte tidsskriftet Ecological Economics (vol 165, nov 19). Tema for arbeidet er bruken av 

smarttelefon og nettbrett i webundersøkelser, og deres effekt på oppgitt betalingsvillighet og 

svarkvalitet for øvrig. Magnus har også opparbeidet seg bred erfaring fra transportsektoren, med 

oppdrag av ulik art for Samferdselsdepartementet, Nye Veier, NAF, NHO Transport og 

Jernbanedirektoratet.   

Magnus sin metodiske spesialitet er spørreundersøkelser. Han har to års arbeidserfaring fra daværende 

TNS Gallup (Nå Kantar TNS), hvor han både jobbet som personintervjuer og telefonintervjuer, blant 

annet på Norges største medieundersøkelse. Den praktiske erfaringen med utallige intervjuer i ulike 

situasjoner, både personlig og over telefon, har gjort ham i stand til å utføre datainnhenting selv i 

krevende situasjoner. Videre har han fordypet seg i survey methodology-feltet i forbindelse med sin 

masteroppgave og påfølgende forskning, og vært ansvarlig for både små og store spørreundersøkelser 

i Vista. Magnus har designet flere av Vistas spørreundersøkelser i vår profesjonelle web-

undersøkelsesplattform, hvor den største har vært undersøkelser i forbindelse med vår evaluering av 

fastlegeordningen for Helsedirektoratet (i samarbeid med EY), med over 5000 respondenter. Videre har 

han vært ansvarlig for gjennomføring og analyse av en omfattende spørreundersøkelse utført av Kantar 

TNS for Vista, i forbindelse med et FoU-prosjekt for NVE og Statnett. For tiden koordinerer han et nytt 

FoU-prosjekt for Statnett, hvor han har ansvaret for en omfattende, landsrepresentativ undersøkelse 

med en ekstern utfører.  

Magnus har sterk kvantitativ og kvalitativ metodisk kompetanse. Han har vært ansvarlig for eller deltatt 

i kvantitativ analyse i flere prosjekter, blant annet de ovennevnte. Videre har Magnus kvalitativ 

metodeerfaring fra prosjekter for Nye Drammen og Haugesund kommuner, hvor han hadde ansvar for 

planlegging og gjennomføring av totalt 35 dybdeintervjuer, og for Skatteetaten med ti dybdeintervjuer.  
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Utdannelse  
2015-2017 Masterstudiet i samfunnsøkonomi, Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo. 

Fordypning «Economics», med hovedvekt på metodefag som matematikk, statistikk og 
økonometri.   

2013-2015 Bachelorstudiet i samfunnsøkonomi, Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo. 

2011-2015 Bachelorstudiet i teologi og ledelse, Høyskolen for Ledelse og Teologi. 

Arbeidserfaring  
2017- Vista Analyse AS, konsulent 

2016-2017 Universitetet i Oslo, seminarleder i mikroøkonomi 

2015 Vista Analyse AS, prosjektmedarbeider 

2012-2018 UNITED Oslo, Daglig leder / Adm. leder 

2012-2014 Tankesmien Skaperkraft, Trainee 

2011-2013 TNS Gallup, Telefon- og personintervjuer 

Prosjekterfaring  

Se www.vista-analyse.no for offentlige rapporter 

 

2019 Miljøregnskap for et fyrverkeribatteri 
For Norsk Fyrverkeriforening 

Norsk Fyrverkeriforening ønsker å utrede miljøfotavtrykket for et typisk 
fyrverkeribatteri, fra produksjon til sortert avfall. Resultatet sammenlignes så med 
kjente miljøfotavtrykk for andre forbruksgoder. Magnus er prosjektkoordinator. 

(Pågående arbeid)   

2019 Skal OsloMet Storbyuniversitetet eie eller leie sine lokaler?  

For OsloMet 

OsloMet Storbyuniversitetet leier det meste av sine lokaler i dag av private aktører, til 
et betydelig årlig beløp. Andre universiteter eier enten bygg selv, eller leier av 
Statsbygg.  Vista Analyse bistår OsloMet med å utrede hvilket bygg, og hvor store 
arealer, de kunne finansiert i et 20-30-årsperspektiv med den årlige kontantstrømmen 
som nå går til private aktører. Magnus bidrar i analyse og rapportering. 

(Pågående arbeid) 

2019 Effekter av jernbaneinvesteringene i InterCity-korridorene 

For Jernbanedirektoratet 

Samferdselsdepartementet har gitt Jernbanedirektoratet et deloppdrag til NTP 2022- 
2033 med tittelen «Mer infrastruktur for pengene – effektiv ressursbruk». Som en del 
av dette arbeidet skal direktoratet analysere trafikale effekter og samfunnsøkonomiske 
konsekvenser som følger av tilbudsendringene på InterCity-korridorene fra Oslo til 
henholdsvis Skien, Halden og Lillehammer. Det skal gjennomføres transport- og 
samfunnsøkonomiske analyser av tilbudsendringene i korridorene. Magnus bidrar med 
datainnhenting og -oppdateringer til transportmodellberegningene. 

(Pågående arbeid) 

http://www.vista-analyse.no/
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2019 Samfunnsøkonomiske kostnader ved avbrudd i kritisk infrastruktur 

For Statnett SF 

Arbeidet er en utløst opsjon i FoU-prosjektet Mot en bedre forståelse av kostnad og 
ulempe ved strømbrudd. Det skal gjennomføres en forstudie og en hovedstudie. 
Forstudien skal kartlegge og vurdere hensiktsmessige metodiske tilnærminger til et 
verdsettingsarbeid i hovedstudien. Verdsettingsarbeidet vil i utgangspunktet bestå av 
en omfattende, landsrepresentativ spørreundersøkelse, med påfølgende kvantitativ 
analyse. Målet er å avdekke samfunnsøkonomiske kostnader ved avbrudd i kritisk 
infrastruktur som matvareforsyning, vann- og avløpssystemet, og EKOM-tjenester, som 
ikke er tilstrekkelig reflektert i dagens KILE-satser. Magnus koordinerer forstudien, og 
har ansvaret for utforming, gjennomføring og analyse av spørreundersøkelsen i 
hovedstudien. 
(Pågående arbeid) 

2019 Organisering av eiendomsvirksomheten i Haugesund kommune 

For Haugesund kommune 

Vista Analyse bistår med rådgivning til fremtidig organisering av eiendomsvirksomheten 
i Haugesund kommune. Data innhentes ved dokumentgjennomgang, dybdeintervjuer 
med representanter for administrativ og politisk ledelse, og brukerundersøkelse per 
telefon i et utvalg virksomheter i kommunale bygg og anlegg. Magnus har 
hovedansvaret for gjennomføring av dybdeintervjuene og brukerundersøkelsen.  

(Vista-rapport 2019/25)  

2019 Kartlegging av mobile applikasjoner 

For Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) 

Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) har ansvar for å følge opp forskrift om universell 
utforming av ikt-løsninger, knyttet til likestillings- og diskrimineringsloven. Tilsynet for 
universell utforming av ikt i Difi arbeider med informasjon, veiledning, håndheving og 
videreutvikling av regelverket, og skal i 2019 produsere et kunnskapsgrunnlag for 
mobile applikasjoner som er omfattet av regelverket. Vista Analyse bistår Difi med 
kartlegging av markedet for applikasjoner i Norge gjennom dybdeintervjuer og en 
landsrepresentativ spørreundersøkelse. Magnus har hovedansvaret for den 
landsrepresentative spørreundersøkelsen blant norske bedrifter, gjennomført av et 
profesjonelt meningsmålingsinstitutt. Han utfører kvantitativ analyse av datamaterialet 
og deltar i dybdeintervjuer.  

(Vista-rapport 2019/35) 

2019 Eierstrategisk rådgivning 

For Drammen interkommunale havnevesen 

Vista Analyse bistår Drammen kommune med en strategisk vurdering av sine juridiske, 
finansielle og organisatoriske posisjoner knyttet til havnevirksomheten, etter varslede 
endringer i kommuneloven og den forestående kommunesammenslutningen i 2020. 
Vurderingen skal bidra til et kunnskapsgrunnlag knyttet til en omforent eierstrategisk 
prosess i samarbeid med de øvrige eierkommunene. Det gjennomføres 
dokumentstudier, gruppeintervjuer/workshops, analyser av markedssituasjonen, samt 
økonomiske og juridiske drivere, og en scenarioprosess for fremtidig organisering av 
havnesamarbeidet. Magnus har ansvaret for dataanalyse og scenarioprosessen.  

(Vista-rapport 2019/38) 

2019 Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Bømlo fiskerihavn 
For Bømlo fiskerihavn AS 
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Vista Analyse gjennomfører en samfunnsøkonomisk analyse av tiltak for å etablere ny 
fiskerihavn i Langevåg i Bømlo kommune. Arbeidet består i en oppdatering av 
tilsvarende analyse utført av Vista i 2015 for Kystverket, ved bruk av Kystverkets 
virkningsmodell for mindre tiltak (KVIRK), bygget av Vista Analyse. Det skal nå 
gjennomføres en ny kartlegging av nytte- og kostnadsvirkninger etter at elementer med 
betydning for netto nytte av tiltaket er endret de siste årene, ifølge oppdragsgiver. 
Magnus har hatt ansvaret for de samfunnsøkonomiske beregningene og 
kartleggingsarbeidet, og deltatt i dybdeintervjuer med interessenter og på 
befaringsrunder. 

(Vista-rapport 2019/14) 

2019 Kvalitetssikring av prosjektgrunnlag – E6 Moelv-Øyer (Hedmark/Oppland)  
For Nye Veier AS 

Vista Analyse har gjennomført kvalitetssikring av finansieringsberegningene med 
bompengeopplegg knyttet til utbygging av E6 Moelv-Øyer i Hedmark/Oppland. 
Prosjektet er gjennomført under rammeavtale med Nye Veier, i samarbeid med WSP. 
Magnus gjennomfører kvalitetssikring av dokumentunderlaget, herunder 
trafikkprognoser og bompengeberegninger, og skriver sluttrapporten.  

(Vista-rapport 2019/07)  

2019 Studier i bærekraftsøkonomi 
For Høgskolestiftelsen i Kongsvinger og Høgskolen Innlandet 

Vista Analyse kartlegger behovet for spesialisert utdanning innen bærekraft, som 
grunnlag for en strategisk prosess hos oppdragsgiver. Kartleggingen skal gi svar på 
spørsmål som hva næringslivet og det offentlige trenger av kompetanse, hva de største 
kunnskapshullene er per i dag, og hvilken posisjon Handelshøgskolen Innlandet kan ta 
for å dekke næringslivets behov for bærekraftskompetanse nå og i fremtiden. Magnus 
bidrar i utforming, gjennomføring og analyse av spørreundersøkelse til 75 aktører i 
næringslivet og offentlig forvaltning.  

(Vista-rapport 2019/16) 

2019 Optimale bompengepriser 

For Norges Automobil-Forbund (NAF) 

Vista Analyse utfører en kartlegging av hele bompengesystemet i Norge og vurderer 
avvik fra samfunnsøkonomisk optimal prising på veistrekninger med bompenger og i 
bomringer. Oppdraget innebærer innhenting og bearbeiding av data på 
bomstasjonsnivå. Magnus innhenter data, og bidrar i analysearbeidet.  

(Vista-rapport 2019/9) 

2019 Utredning av satellittbasert veiprising  

For Samferdselsdepartementet 

Vista Analyse, med underleverandører (MapTrends og Advokatfirmaet Sands), 
gjennomfører en utredning av satellittbasert veiprising for tungtransport. Det samlede 
virkemiddelapparatet i veisektoren skal vurderes, og det skal foreslås et konkret 
posisjonsbasert system som skal erstatte hele eller deler av dagens virkemiddelapparat, 
med tilhørende vurdering av personvern- og EU/EØS-rettslige hensyn. Det skal også 
gjennomføres en samfunnsøkonomisk analyse av foreslåtte system. Magnus kartlegger 
dagens virkemiddelapparat, samt bidrar i datainnhenting og samfunnsøkonomisk 
analyse.   

 (Pågående arbeid) 

2018-2019 Evaluering av fastlegeordningen 
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Helsedirektoratet 

Vista Analyse og EY gjennomfører en helhetlig evaluering av fastlegeordningen. 
Formålet med evalueringen er å få kunnskap om status og utfordringer for 
fastlegeordningen i dag sett fra ulike ståsted. Evalueringen vil beskrive hva som 
fungerer godt, hva som er utfordringer med dagens ordning og hva som bør endres.  
Det skal også belyses om dagens fastlegeordning samsvarer med dagens og 
morgendagens behov for og forventninger til fastlegetjenester i befolkningen, i 
kommunene og hos myndighetene. Magnus har forberedt og gjennomført 
spørreundersøkelser til ulike grupper, totalt over 5000 respondenter.  

(Rapport: Evaluering av fastlegeordningen. EY og Vista Analyse (2019)) 

2018 Kvalitetssikring av samfunnsøkonomiske beregninger til arbeid med kommunedelplan 
for E18 Dørdal - Grimstad 
Nye Veier AS 
Vista Analyse har kvalitetssikret nytte-kostnadsberegninger som er gjennomført av 
ekstern konsulent i arbeidet med kommunedelplan for to delstrekninger på E18 i 
Telemark/Aust-Agder; Dørdal-Tvedestrand og Arendal-Grimstad. Vi har gjennomgått 
konsulentens arbeid med prissatte konsekvenser (i EFFEKT), ikke-prissatte 
konsekvenser og sammenstilling og anbefaling. Magnus har gjennomgått 
grunnlagsdokumenter og beregninger, og skrevet store deler av rapporten.  
(Vista-rapport 2018/37) 

2018 Kvalitetssikring av prosjektgrunnlag med nye forutsetninger – E6 Ulsberg-Melhus (Sør-
Trøndelag) 
Nye Veier AS 

Vista Analyse har gjennomført kvalitetssikring av de samfunnsøkonomiske analysene og 
finansieringsberegningene med bompengeopplegg knyttet til utbygging av E6 Ulsberg-
Melhus i Sør-Trøndelag, med nye utbyggingsforutsetninger sammenlignet med høsten 
2017. Prosjektet er gjennomført under rammeavtale med Nye Veier, i samarbeid med 
WSP. (Vista-rapport 2018/34) 

2018 Teoretiske begrunnelser for støtteordninger 

Enova 

Vista Analyse har bistått Enova med en gjennomgang og systematisering av 
samfunnsøkonomisk teoretiske begrunnelser for deres ulike støtteordninger for å 
fremme overgangen til lavutslippssamfunnet. Oppdraget inkluderte også etablering av 
et helhetlig begrepsapparat knyttet til markedssvikt. (Leveranse ikke offentlig)  

2018 Økonomisk analyse av OL/PL 2030 

Lillehammer kommune 

Vista Analyse har bistått en arbeidsgruppe i Lillehammer kommune med vurdering av 
en mulig OL/PL-søknad for 2030. Dette inkluderer valg av hovedkonsept, hvilke anleggs- 
og infrastrukturinvesteringer det vil være behov for, oppsett av et tentativt budsjett og 
utredning av kostnader og mulig finansiering av søkeprosessen. (Vista-rapport 2018/33)   

2018-2019 Mot en bedre forståelse av kostnad og ulempe av strømbrudd 

Statnett 



 

CV Magnus Ivar Aagaard Skeie | Vista Analyse AS | www.vista-analyse.no                          6 

Vista Analyse gjennomfører et Forsknings- og Utviklingsarbeid (FoU) på ulike deltemaer, 
herunder alternative måter å regne KILE på, behandling av HILP-hendelser i 
kraftsystemet (High Impact Low Probability) i samfunnsøkonomisk analyse, og 
betydningen av strømavbrudds omfang og hyppighet for husholdningenes 
avbruddskostnader. Undertegnede har vært sentral i delprosjekt 2, hvor det er utført 
en kartlegging av avbruddskostnadene som ligger til grunn for dagens KILE-satser, samt 
hvordan offentlige instanser med påvirkning på forsyningssikkerheten forholder seg til 
denne i praksis. (Vista-rapport 2019/13) 

2018 Sensitivitetsanalyse for KILE Tilleggsundersøkelsen 2017/2018 

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) 
Vista Analyse har gjennomført en sensitivitetsanalyse for resultatene fra arbeidet med 
nye KILE-funksjoner for husholdninger - tilleggsundersøkelse lange avbrudd for NVE i 
2017/2018. (Vista-rapport 2018/15) 

2018 Endringer i MVA-ordningen  
Skattedirektoratet 

Vista Analyse har bistått med kartlegging av virkninger ved en foreslått endring i 
rapporteringskravet knyttet til MVA-meldingen. Det er gjennomført dybdeintervjuer og 
eksperimenter for å kartlegge ressursbruken i ulike segmenter i næringslivet, offentlig 
forvaltning og frivillig sektor som vil påløpe med det nye informasjonskravet, samt 
beregning av nasjonale kostnader ved innføring av endringen. (Vista-rapport 2018-27) 

2018 Organisering av eiendomsvirksomheten i Nye Drammen kommune 

Prosjektkontoret for Nye Drammen kommune 

Vista Analyse har bistått med rådgivning til fremtidig organisering av 
eiendomsvirksomheten i Nye Drammen kommune, etter kommunesammenslutning 
mellom Drammen, Svelvik og Nedre Eiker. (Vista-rapport 2018/19) 

2018 Strategisk utvikling av Nasjonal Transportplan 

Nye Veier AS 

Vista Analyse har bistått Nye Veier med rådgivning for hvordan Nasjonal Transportplan 
kan utvikles til å bli et mer overordnet, strategisk dokument, med mindre detaljfokus på 
enkeltprosjekter. Leveransen har vært lysark til Nye Veiers møter med 
Samferdselsdepartementet i april.  

2018 Kvalitetsikring av prosjektgrunnlag med nye forutsetninger – E18 Langangen-Dørdal 
(Telemark) 
Nye Veier AS 

Vista Analyse har gjennomført kvalitetssikring av de samfunnsøkonomiske analysene og 
finansieringsberegningene med bompengeopplegg knyttet til utbygging av E18 
Langangen-Dørdal i Telemark, med nye utbyggingsforutsetninger sammenlignet med 
høsten 2017. Prosjektet er gjennomført under rammeavtale med Nye Veier, i 
samarbeid med WSP. (Vista-rapport 2018/21) 

2017-2018 Kartlegging av kostnader og avgifter i samferdselssektoren 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Transport 

Vista Analyse har bistått NHO med kartlegging av kostnader og avgifter i 
samferdselssektoren, herunder fordelingen mellom næringslivets transporter og 
personreiser, og utviklingen i denne de siste tiårene. Oppdragsgiver ønsket et grunnlag 
for sine innspill til Nasjonal Transportplan (Samferdselsløftet IV). (Vista-rapport 
2018/08) 

2017-2018 Tilhørighet blant barn og unge – de unges stemme 
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Sparebankstiftelsen DNB 

Vista Analyse har deltatt i et prosjekt ved Lindeberg skole, der 8. klasse har arbeidet 
med begrepet ”tilhørighet” og foreslått tiltak som styrker tilhørigheten blant skolens 
elever. Utover å delta i forberedelse og gjennomføring av prosjektet har Vista vært 
ansvarlige for utforming og gjennomføring av en spørreundersøkelse til 76 elever, samt 
analysere og rapportere resultatene. (Vista-rapport 2018/06) 

2017-2018 Nye KILE-funksjoner for husholdninger – tilleggsundersøkelse lange avbrudd 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi (KILE) er et mål på samfunnets 
kostnader ved avbrudd i strømforsyningen. I hovedprosjektet utarbeidet Vista Analyse 
kostnadsfunksjoner, korreksjonsfaktorer og referansetidspunkt for husholdninger, 
basert på en verdsettingsundersøkelse rettet mot et representativt utvalg av den 
norske befolkningen. Tilleggsundersøkelsen innebærer ny verdsetting i et utvalg med 
strømabonnenter som har opplevd lange avbrudd, for å sammenlikne disse med det 
representative befolkningsutvalget. (Vista-rapport 2018/05) 

2017 Evaluering av helseplan midt-Norge 

Helse midt-Norge RHF 

Vista Analyse har bistått WSP Norge med utforming, gjennomføring og analyse av en 
spørreundersøkelse til alle kommuner i Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag. 
Undersøkelsens tema er kommunenes involvering i helseforetakenes arbeid med lokale 
utviklingsplaner. 

2017 Kvalitetssikring av prosjektgrunnlag – E6 Ulsberg-Melhus (Sør-Trøndelag)  
Nye Veier AS 

Vista Analyse har gjennomført kvalitetssikring av de samfunnsøkonomiske analysene og 
finansieringsberegningene med bompengeopplegg knyttet til utbygging av E6 Ulsberg – 
Melhus i Sør-Trøndelag. Prosjektet er gjennomført under rammeavtale med Nye Veier, i 
samarbeid med WSP. 

2017 Kvalitetssikring av prosjektgrunnlag – E18 Langangen-Dørdal (Telemark) 
Nye Veier AS 

Vista Analyse har gjennomført kvalitetssikring av de samfunnsøkonomiske analysene og 
finansieringsberegningene med bompengeopplegg knyttet til utbygging av E18 
Langangen-Dørdal i Telemark. Prosjektet er gjennomført under rammeavtale med Nye 
Veier, i samarbeid med WSP. 

2017 Kvalitetssikring av prosjektgrunnlag – E6 Ranheim-Åsen (Sør-Trøndelag) 
Nye Veier AS 

Vista Analyse har gjennomført kvalitetssikring av de samfunnsøkonomiske analysene og 
finansieringsberegningene med bompengeopplegg knyttet til utbygging av E6 Ranheim-
Åsen i Sør-Trøndelag. Prosjektet er gjennomført under rammeavtale med Nye Veier, i 
samarbeid med WSP. 

2015 Samfunnsøkonomisk analyse av flytting av molo og utdyping i Engenes fiskerihavn 

Kystverket 

Vista Analyse har gjennomført 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. 



 

CV Magnus Ivar Aagaard Skeie | Vista Analyse AS | www.vista-analyse.no                          8 

2015 Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring og utdyping i Senjahopen fiskerihavn 

Kystverket 

Vista Analyse har gjennomført 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-rapport 
2015/46) 

2015 Samfunnsøkonomisk analyse av molo og utdyping i Tromvik fiskerihavn 

Kystverket 

Vista Analyse har gjennomført samfunnsøkonomiske analyser av mulige 
utbedringstiltak i et utvalg norske fiskerihavner, til arbeidet med prioriteringer i 
Nasjonal Transportplan 2018-2029. Analysene er gjennomført innenfor rammeavtale 
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