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Profil
Veronica er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og har jobbet i Vista Analyse siden våren
2020. Veronica har solid kompetanse på kvalitativ og kvantitativ metode og god forståelse for
samfunnsøkonomisk analyse. Hennes erfaring i Vista omfatter samfunnsøkonomiske analyser,
konseptvalgutredninger, ringvirkningsanalyser, samfunnsanalyser og utredninger.
Veronica har særlig erfaring med Statens prosjektmodell (KS-ordningen) gjennom en rekke
samfunnsøkonomiske analyser og utredninger, blant annet kvalitetssikring av konseptvalgutredning for
oppgraderingsprogram for F35, stridsvognanskaffelse i Hæren og levetidsforlengelse av Ula-klassen på
vegne av Finansdepartementet og Forsvarsdepartementet. Hennes rolle i disse oppdragene omfatter
blant annet kvalitetssikring av kostnadskalkyle, usikkerhetsanalyse, vurdering av nyttevirkninger mm.
Veronica er også en dyktig prosessleder noe hun blant annet viste i kunnskapsinnhentingen for Vestland
fylkeskommune, der det som en del av kunnskapsinnhentingen ble gjennomført workshop og
gruppeprosesser med ulike offentlig aktører. Tidligere jobbet Veronica i Prognosesenteret med å
overvåke internasjonal og norsk økonomi, samt utarbeide prognoser for bygg- og anleggsmarkedet. Her
gjennomførte hun også flere større prosjekter som evaluering av byggesaksforskriften for DiBk og
boligmarkedsanalyse på vegne av Forsvarbygg, hvor hun var prosjektleder.

Utdannelse
2011-2016 Mastergrad i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo, femårig profesjonsstudium
2014

Utvekslingsopphold, Fudan University, Shanghai, Kina

2010-2011 Første året av Honours-programmet i Business Studies, University of Edinburgh,
Skottland

Arbeidserfaring
2020-

Vista Analyse AS, konsulent
Samfunnsøkonomiske analyser, markedsanalyser og organisering / insentiver som
arbeidsfelt.

2017-2020 Prognosesenteret AS, makro- og markedsanalytiker
Markedsanalyse på bygg-, eiendom- og anleggsmarkedene.
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Relevant prosjekterfaring
Se www.vista-analyse.no for offentlige rapporter.
2022
Ringvirkningsanalyse Wistings-feltet
(pågående) Naturvernforbundet m.fl.
Ringvirkningsanalyse av Wisting-utbyggingen.
2022
Levetidsforlengelse av Ula-klassen – KS2
(pågående) Finansdepartementet og Forsvarsdepartementet
Kvalitetssikring av kostnadsestimater, planer og politiske dokumenter for investering i
nye stridsvogner til den norske Hæren.
2022

Næringsanalyse Kaldnes vest
Færder og Tønsberg kommuner
En næringsanalyse av hvilket potensial havneområdet Kaldnes vest har som
næringsområdet i dag og i et fremtidig perspektiv. Analysen omfatter en vurdering av
markedsgrunnlaget i de to kommunene, samt en SWOT-analyse. Analysen vurderer alle
typer næringsformål, og redegjør i tillegg for betydningen av andre arealformål på
havneområdet, som boligutvikling og tjenesteyting.

2022

Nasjonal omfangsundersøkelse av økonomisk kriminalitet
Justis- og beredskapsdepartementet
Oppdraget innebærer å gjennomføre en representativ nasjonal omfangskartlegging av
økonomisk kriminalitet rettet mot private og offentlige virksomheter i Norge, samt
analysere resultatene i lys av relevant forskning og andre undersøkelser.

2021/2022 Bevaringsstrategier – utredningsfasen
Riksantikvaren
Vista Analyse bistår i utredningsfasen til Riksantikvarens arbeid med ny bevaringsstrategi.
Oppdraget skal utarbeide et beslutnings- og vurderingsgrunnlag som gjøre det mulig å
fastsette innholdet i strategien. Oppdraget innebærer gjennomgang av eksisterende
rapporter og innhenting av informasjon og erfaring basert på intervjuer med aktuelle
aktører og en spørreundersøkelse.
Oppdraget ferdigstilles i februar 2022.
2021

Metode for vurdering av geografiske fordelingsvirkninger i samferdselssektoren
Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Bane Nor, Nye Veier, Avinor og Kystverket
Vista Analyse skal utarbeide en metode for å vurdere geografiske fordelingsvirkninger i
samferdselssektoren. Geografiske fordelingsvirkninger er beslutningsrelevant
informasjon som ikke vises i nytte-kostnadsanalysen av prosjekter.

2021

Utredning av utenriksfergestruktur i Oslo
Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten
Utredningen omfatter en gjennomgang av dagens fergestruktur og alternative strukturer
til samlet eller delt utenriksfergeterminal. Utredninger vurderer en rekke konsekvenser
av de ulike alternativene, hvor Vista bidrar med en samfunnsanalyse av de alternative
strukturene.

2021

Kunnskapsinnhenting – Bustad for alle
Vestland fylkeskommune
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Kunnskapsinnhenting om boligmarkedet i Bergensområdet med analyse av tilgang og
behov for boliger i Bergen og kommunene rundt Bergen, samt blant annet prisnivå og
geografiske prisforskjeller, utleiemarkedet og rotasjon i boligmarkedet.
2021

Stridsvogninnkjøp til Hæren - KS2
Finansdepartementet og Forsvarsdepartementet
Kvalitetssikring av kostnadsestimater, planer og politiske dokumenter for investering i
nye stridsvogner til den norske Hæren.

2020

Ringvirkningsanalyse av plastgjenvinningsanlegg i Halden kommune
Halden Plastgjenvinning AS og Green Ideas Group AB
I denne rapporten foretar Vista en ringvirkningsanalyse av planene om å etablere
plastgjenvinningsanlegg i Halden kommune. Analysen har fokus på sysselsetting- og
verdiskapingseffekter lokalt i Halden kommune og nasjonalt.

2020

Samfunnsanalyse sykeshusstruktur Innlandet – Deltema by- og tettstedsutvikling
Helse Sør-Øst
Vista gjør i samarbeid med COWI en ringvirknings- og samfunnsanalyse av hvordan den
nye sykehusstrukturen i Innlandet vil påvirke by- og tettstedsutviklingen i de fire
Mjøsbyene. Analysen danner grunnlaget for vurdering av de ulike alternativene for ny
sykehusstruktur, og hvordan dette vil påvirke Mjøsregionen og kommunene.

2020

KS1 av oppgraderingskonsept for F-35
Forsvarsdepartementetet
Vista skal i samarbeid med Metier OEC utarbeide en tilpasset kvalitetssikring (KS1) av
konseptvalg for F-35 oppgraderinger. Det er fire alternativer som skal vurderes.

2020

Samfunnsøkonomisk analyse av graveskader
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Vista gjør en samfunnsøkonomisk analyse av de årlige kostnadene av skader fra graving i
grunnen. Det gjelder f.eks. følgene av forsyningssvikt for tele-abonnenter,
omsetningssvikt for næringsdrivende, og kostnader som følge av forsinkelser i trafikken
mv.

Prosjekterfaring fra Prognosesenteret
2019

Evaluering av byggesaksforskriften (SAK10) § 5-4
Direktoratet for Byggkvalitet
Prognosesenteret gjennomførte en evaluering av byggesaksforskriften (SAK10) § 5-4.
Opplysninger som skal gis ved søknad om tillatelse til tiltak. Evalueringen skal bidra til
tiltak for å gjøre regelverket tydeligere og enklere for byggherre og kommunene.
Oppdraget resulterte i en rangering av tiltaksområder og ble gjennomført ved bruk av
kvalitative og kvantitative intervjuer.

2017-2020 Boligmarkedsanalyse
Forsvarsbygg
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I forbindelse med økt aktivitet på Forsvarets kampflybase på Ørland, fikk Forsvarsbygg i
oppgave å innløse private boliger som ligger i støysonen rundt basen. Over en treårs
periode gjennomførte Veronica boligmarkedsanalyser i Ørland kommune (tidligere Bjugn
og Ørland kommuner) knyttet til dette arbeidet. Oppdraget resulterte i fem selvstendige
rapporter.

Språk
Norsk

Morsmål

Engelsk

Flytende
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