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Profil 
Bjørnar er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Kvinge har 20+ års erfaring fra offentlig 

sektor og som konsulent og forsker. Tidligere arbeidsgivere er blant andre SSB, TØI, Asplan Analyse og 

NPD - Oljedirektoratet. Kvinge har arbeidet mye med energisektoren, særlig med analyser av norsk olje- 

og gassektor. Han har arbeidet med å lage prognoser for virksomheten og beregnet skatteinntekter og 

kontantstrømmer i virksomheten offshore. Han har hatt en aktiv rolle i en rekke utredninger omkring 

regulering av petroleumsvirksomheten. De senere årene har han bidratt med forelesninger og annet 

arbeid rettet mot mottakerland i Afrika og Asia. 

Interessen for modellering av skattesystemer, produksjonsdelingsavtaler og andre systemer for 

beregning av privatøkonomisk og statsfinansiell lønnsomhet av petroleumsvirksomhet har gitt Kvinge 

lang erfaring i å vurdere ulike systemers kompleksitet, styrker og svakheter.  

Han gjorde de samfunnsøkonomiske beregningene i tiltakskostnadsanalysen av CCS for 

Miljødirektoratet i 2019. Sintef var samarbeidspartner. 

En ny metodikk for estimering av tiltakskostnader for kraft fra land-tiltak på norsk sokkel ble antatt og 

lagt frem som Paper på den internasjonale konferansen for energiøkonomer, holdt i Tyrkia i 2015.  

I perioden 2016-2020 har OD og OED utviklet en ny kontantstrømsmodell for norsk sokkel. Modellen 

erstattet en modell utviklet av Rystad noen år tidligere. Utviklingsarbeidet er gjennomført i tett 

samarbeid med dataspesialister. I tospann med en kollega i OD har Kvinge vært sentral i utviklingen av 

modellen som beregner lønnsomhet for historisk- og forventet fremtidig aktivitet i prosjekter, for 

enkeltselskaper og for staten av virksomheten på norsk sokkel. Denne modellen er i dag input til 

statsbudsjettet og Regjeringen for de fleste makrostørrelser fra petroleumssektoren. 

Gjennom arbeidet med finansmyndighetene i ulike mottakerland har Kvinge fått praktisk erfaring med 

makromodellering av statsfinanser og nøkkelstørrelser for økonomien slik som BNP, sysselsetting og 

sektorers relative utvikling. I denne sammenhengen har han vært med i prosjekter der IMFs 

makromodellering og vekstmodeller er brukt for mottakerlandene. 

Kvinge har fått gode tilbakemeldinger som foredragsholder, er trygg som prosjektleder og som ansvarlig 

for kurs og konferanser og uttrykker seg godt både på norsk og engelsk. 

Han er spesielt interessert i beregninger av økonomiske analyser av klimatiltak. Kvinge er en dedikert 

ambassadør for bruk av nye moderne dataløsninger til økonomisk analyse, til bedre bruk av data, 

herunder stordataløsninger. Mye av arbeidet de senere årene har benyttet slike løsninger. 
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Nøkkelkvalifikasjoner: Regulering, prosjektledelse, Olje for utvikling, bistandsarbeid, undervisning, BI-

verktøy, ETL-verktøy og databaser, stordata, Nyttekostnadsanalyse, Mikroøkonomi og modellering, 

transport og kommunikasjon, regionaløkonomi, offentlig økonomi  

Utdanning  
2012-2013 Prosjektledelse, BI 

2008-2010 Lederutviklingsprogram i Oljedirektoratet 

2001 Categorical data analysis, Ben Akiva, MIT University 

2000 Cand.Polit. (samfunnsøkonomi) 

Arbeidserfaring 
2020 -  Vista Analyse AS, Senior Economist 

2018- 2019 Vista Analyse AS, Senior Economist 

2005- 2020 Oljedirektoratet, Sjefingeniør, Senior Economist , Project Director 

2004-2005 Asplan Viak AS, Konsulent  

2001-2004 Transportøkonomisk institutt, Forsker  

2000-2001 Statistisk sentralbyrå, Førstekonsulent offentlig økonomi 
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Prosjekter for Vista Analyse 
Se www.vista-analyse.no for offentlige rapporter 

2022 KS, Verdier av integrering, Samarbeid med USN, Norce, NTNU, Vive (pågående) 

2021 Statsforvalteren i Rogaland, Merkostnader ved oppdelt kommunestruktur i byområder 
og gevinster av en felles kommune 

2021 Utenriksdepartementet, Status for klimapolitikk i sentral-Asia, med Cicero 

2021 Utenriksdepartementet, Offentlige budsjetter og ulikhet, med SSB 

2021 KS, Verdier av integrering, Samarbeid med USN, Norce, NTNU, Vive (pågående) 

2021 Norad, Finansielle transaksjoner over landegrensene, sammen med SSB 

2021 Norad,  Fish for Development, Colombia, med Scanteam og NIVA 

2021 Oil for Development, Somalia 

2021 International macro-economic forecasting Statkraft 

2020 Oil for Development Revenue Management Somalia 

2019 Oil for Development, Capacity Building Myanmar 

 Miljødirektoratet, Tiltakskostnader for CCS (Carbon Capture and Storage, med Sintef) 

 Oil for Development, Revenue Management Somalia 

2018 Enova: Indikatorer for markedsendringer til et lavutslippssamfunn 

Energy Journal on Analysis, cowriter on paper about investment practice on Norwegian 
Continental Shelf (NCS) 

NPD, cowriter on analysis of drilling of wells on fields  

Oil for Development, Revenue Management Somalia 

 

 

 

Relevant erfaring  
2021 Utenriksdepartementet, Status for klimapolitikk i sentral-Asia, med Cicero 

2021 Utenriksdepartementet, Offentlige budsjetter og ulikhet, med SSB 

2021 Norad, Fish for Development, Prosjektleder, Colombia, med Scanteam og NIVA 

2021 International macro-economic forecasting Statkraft 

2020 Project Director Petroleum programme, OfD Mozambique, NPD 

2020 Review of Cash flow model for Mozambique, NPD 

2019 Miljødirektoratet, Tiltakskostnader for CCS (Carbon Capture and Storage, med Sintef) 

2016-2020 Utvikling av kontantstrømsmodell, inkludert skatteberegninger fra norsk sokkel (dagens 
offisielle kilde til sokkelprognoser til statsbudsjettet), NPD 

2019 Fari-model training, Myanmar, Vista Analyse 

2018-2019 Consultant on fiscal advice for Somalia, Vista Analyse 

2016-2018 

 

Nye retningslinjer for samfunnsøkonomiske analyser for norsk sokkel, NPD  

Oljedirektoratets representant i utredningsarbeidet 

2017-2018 Developed module for Petroleum Economics for resource management for Oil for 
Development, NPD  

Training sessions held for professionals from Angola, Cuba, Lebanon, Monte Negro, 
Tanzania, Somalia and Sudan 

http://www.vista-analyse.no/
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2014-2018 Infrastructure Advisory Board, Gassco, medlem 

2015-2017 Staten vs. Gassledeierne, NPD 

Prosjektansvar og vitne i forbindelse med ODs vitnemål i lagmannsretten. 

2015 Estimating abatement cost curve – Power from shore, IAEE 

Paper presented at IAEE world congress in Turkey 

2011-2018 Lønnsomhetsanalyser på prosjekt-, eier- og statsfinansielt nivå av aktivitet på norsk 
sokkel.  

Bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske analyser og beregninger 

2011-2017 Fagkoordinator - Discipline lead in Petroleum Economics 

Ansvarlig for økonomteamets faglige kompetansebygging, kvalitetssikrerrolle, Ansvarlig 
for direktoratets kompetansepool og kompetanseutvikling innenfor det økonomiske 
fagfeltet. Kunnskap om samlet modellapparat til bruk i nasjonale og internasjonale 
analyser. 

2008-2014 Medlem og leder av Solstrandseminaret om olje og økonomi, NPF 

2009-2010 En næring for framtiden, om petroleumssektoren, St. 28 (2010-2011), NPD 

Prosjektleder i OD for bidrag til stortingsmelding. Del av eksamen i ledelse.  

2008-2010 Klimakur 2020 (Climate Cure 2020), Oljedirektoratet 

Deltaker i kjernegruppe, ansvarlig for ODs økonomiske beregninger. Multidisiplinært 
offentlig utredningsprogram med bred myndighetsdeltakelse. 

2007-2008 «Power from shore to NCS», Prosjektleder for arbeid som ledet fram til rapport 
utarbeidet av Oljedirektoratet, Statens Forurensningstilsyn, Norges Vassdrags- og 
Energidirektoratet og Petroleumstilsynet. 

2005-2010 Participant on World bank’s global gas flaring reduction initiative (GGFR) 

2002-2004 Participating in European research programme, TØI, financed by European Commission 
on Future Railway Transport in Europe – Improverail 

Språk 
Norsk Morsmål 

Engelsk Flytende 

  

 

 


