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Profil 

Henning er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo med bred erfaring fra energi- og samferdsels-

sektoren. I Vista Analyse har Henning arbeidet spesielt mye med både utvikling og bruk av metoder for 

nytte-kostnadsanalyse innenfor energi- og samferdselssektoren. Han har i flere år hatt ansvar for 

rammeavtale med Jernbaneverket for brukerstøtte og videreutvikling av metodeverktøy for 

samfunnsøkonomiske analyser.  Henning har også vært sentral i flere analyser av trafikkgrunnlag og 

samfunnsøkonomisk lønnsomhet knyttet til større baneprosjekter (KVU Oslo-Navet, KVU InterCity). 

Utdannelse  
2005-2007 Master i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo 

2006 Utvekslingsstudent, University of Essex, England 

2002-2005 Bachelor i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo 

Arbeidserfaring  
2014- Vista Analyse, partner 

Samfunnsøkonomiske analyser, markedsanalyser og organisering / insentiver som 
arbeidsfelt. 

2014-2015 Frischsenteret, doktorgradsstipendiat 
Tilknyttet Oslo Centre for Research on Environmentally friendly Energy og 
doktorgradsprogrammet ved Økonomisk Institutt, UiO. 

2012 - 2014 Vista Analyse, konsulent 
Samfunnsøkonomiske analyser, markedsanalyser og organisering / insentiver som 
arbeidsfelt. 

200-2012 Statkraft, Markedsanalytiker/Porteføljeforvalter 
Dynamisk sikringshandel, markeds- og porteføljeanalyse. 

2007-2009 Statkraft, Trainee 
Analyse av det kontinentale kraftmarkedet, analyse av det nordiske kraftmarkedet på 
mellom-lang sikt, porteføljeforvaltning (Düsseldorf) og risikostyring. 
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Utvalgt prosjekterfaring  
Se www.vista-analyse.no for offentlige rapporter 

 

2021- FoU – Verdien av avvist etterspørsel (forprosjekt) 

Statnett 

Utvikling av forslag til mer samfunnsøkonomisk effektiv håndtering av etterspørsel 
utover n-1-kapasitet i deler av nettet. Forslag vil omfatte tiltak knyttet til optimal 
utnyttelse av eksisterende kapasitet, bedre prising/tariffering for forbrukere og 
eventuelt andre virkemidler. 

2021 - KS1 av KVU Hovedbanen Nord 

Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet 

Kvalitetssikring av KVU Hovedbanen Nord.  

Henning er ansvarlig for den samfunnsøkonomiske analysen. 

2021 Videreutvikling av følsomhetsmodulen i SAGA 

Jernbanedirektoratet 

Videreutviklingen av følsomhetsmodulen i Jernbanedirektoratets modell for nytte-
kostnadsanalyse, SAGA. Størstedelen av arbeidet bestod av utvikling av funksjonalitet 
for Monte Carlo-simulering av usikkerhet av både nytte og kostnader.  

Henning var både prosjektleder og modellutvikler i prosjektet. 

2020 - KS1 av KVU Godsterminalstruktur i Oslofjordområdet 

Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet 

Kvalitetssikring av KVU for Godsterminalstruktur i Osloområdet. Inkluderte 
kvalitetssikring av transportanalyse, samfunnsøkonomisk analyse, kapasitetsanalyse og 
de ulike trinnene i KVUen. Den samfunnsøkonomiske analysen representerte usikkerhet 
i både nytte- og kostnader ved hjelp av Monte Carlo-simulering.  

2020 - Oppdatering av trafikkprognoser og nyttevurderinger i forbindelse med Bane NORs 
innspill til NTP 2022-2033 

Bane NOR 

Transport- og samfunnsøkonomiske analyser av jernbaneinvesteringene i InterCity-
området. 

2020 Beslutningsgrunnlag på strategisk nivå 

Nasjonal Transportplan 

Drøfting av behovet for forbedret beslutningsgrunnlag på strategisk nivå, og hvilket 
metodeverk som kan dekke dette nivået best mulig. Utarbeiding av notat og deltagelse 
på workshop med toppledelsen i transportetatene.  

2019 -2020 Effekter av jernbaneinvesteringer i Inter City-korridorene 

Jernbanedirektoratet 

Transport- og samfunnsøkonomiske analyser av jernbaneinvesteringene i InterCity-
området.. Beslutningsgrunnlag til Samferdselsdepartementet i forbindelse med NTP 
2022-2033. 

2019 - Nedskalering av infrastruktur for gassproduksjon og -gasstransport 

Oljedirektoratet 

erVi belyser samspillet mellom aktørene med enkel spillteori. 

http://www.vista-analyse.no/
http://www.vista-analyse.no/
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2019 Videreutvikling av Nye Veiers metodikk for porteføljeprioritering 

Nye Veier 

Utvikling av metodikk for kvantifisering av nytte knyttet til økt samfunnssikkerhet og 
generell videreutvikling av porteføljeprioriteringsmetodikken. 

2019 Samfunnsøkonomiske virkninger av utbygging på Sundvollen 

Bane NOR 

Virkninger på togtrafikk og offentlig kjøp av tettstedsutvikling på Sundvollen ved den 
framtidige togstasjonen på Ringeriksbanen. 

2016 KVU Sør-Rogaland 

Statnett 

Kvalitetssikring  av samfunnsøkonomisk analyse i KVU-format av forskjellige alternativ 
for nettforsterkninger i Sør-Rogaland. 

2015-2016 KVU Nord 

Statnett 

Kvalitetssikring av Statnetts analyse av alternative nettforsterkninger i Finnmark for å 
imøtekomme fremtidig vekst i kraftforbruk og kraftproduksjon. 

2015-2016 

 

Miljødifferensierte bompengetakster  

Statens vegvesen 

Trafikkberegninger og nytte-kostnadsanalyse av miljødifferensierte bomtakster i Oslo 
og Bergen  

2015 Samfunnsøkonomisk analyse og trafikkberegninger for Intercity-prosjektet  

Jernbaneverket 

Trafikkberegninger og nytte-kostnadsanalyse av ulike traseer på strekningene 
Drammen-Kobbervikdalen og Tønsberg-Skien 

2015 KVU Haugalandet 

Statnett 

KVU for alternative muligheter for forsyning av økt forbruk i Sunnhordaland Kraftlag sitt 
område. Vista analyse kvalitetssikret KVU-en. 

2012-2015 

 

Videreutvikling av JBVs metodeverktøy for samfunnsøkonomiske analyser  

Jernbaneverket 

Ansvarlig for rammeavtalen med JBV om brukerstøtte og videreutvikling av 
metodeverktøyet, Merklin. 

2014 Revidering av Metodehåndbok JD205 

Jernbaneverket 

Revidering av JBVs metodehåndbok i samfunnsøkonomiske analyser, JD205. 

2014 Utredning av Ringeriksbanen 

Jernbaneverket 

Samarbeid med Norconsult hvor Vista Analyse hadde ansvaret for den 
samfunnsøkonomiske analysen av utredningsalternativene 

2014 Samfunnsøkonomisk analyse av trasevalg ved investeringer i nytt sentralnett i Stor-Oslo 

Statnett 

Vurdering av alternative traseer for sentralnettet i Oslo og Akershus, inkludert 
miljøvirkninger og konsekvenser for eiendomspriser. 

http://www.vista-analyse.no/
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2014 Verdsetting av norsk vannkraft i et klima- og miljøperspektiv 

Energi Norge 

Miljø- og klimarelaterte kostnader av redusert norsk vannkraftproduksjon ved tiltak i 
tråd med Vannforskriften. 

2014 Utvikling av verktøy for fremstilling og formidling av samfunnsøkonomiske analyser 

Jernbaneverket 

2013-2014 Samfunnsøkonomisk analyse og markedsanalyse av kraftutveksling med Tyskland og 
England 

Statnett 

Kvalitetssikring av analyser som var underlag for Statnetts søknad om konsesjon for 
tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia. Senere kvalitetssikring 
av analysegrunnlaget for endelig investeringsbeslutning.     

2013-2014 Avkastningskrav ved investering i kabler til England og Tyskland 

Olje- og energidepartementet 

Underlag til behandlingen av ”Søknad om konsesjon for tilrettelegging av 
kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia”. 

2013 

 

Revidering av håndbok for samfunnsøkonomisk analyse 

Statnett 

2013 Økonomisk modell for virkemiddelanalyser i Nord-Norge 

Nærings- og handelsdepartementet 

Utvikling av en generell likevektsmodell og en regional fordelingsmodell for Norge. 
Programmert i GAMS 

2013 

 

 

Samfunnsøkonomisk analyse av investeringer i nytt sentralnett i Stor-Oslo 

Statnett 

Underlag til KVU for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. 

2013 Metode for kapasitetsprioriteringsregler basert på samfunnsøkonomiske prinsipper 

Jernbaneverket 

Utvikling av prinsipper og Excel-verktøy.  

2013 Utvalgte temaer innen petroleumsøkonomi 

Oljedirektoratet 

Drøfting av teori og praksis ved verdsetting av finansielle leiekontrakter og 
realopsjoner. 

2013 Samfunnsøkonomisk analyse av Intercity-strekningene på Østlandet 

Jernbaneverket 

Nytte-kostnadsanalyse. Kvalitetssikring og nye beregninger. Underlag til Nasjonal 
Transportplan. 

2013 Lokalisering av pukklager og hensetting av tog på Jærbanen  

Jernbaneverket 

Nytte-kostnadsanalyse av ulike alternativ. 

2013 Hild Unit og Hild Gassrørledning 

Oljedirektoratet 

Bedriftsøkonomisk investeringsanalyse og samfunnsøkonomisk nytte-kostnadsanalyse 
av Hild-utbyggingen. Prosjekt innenfor rammeavtalen med Oljedirektoratet. 

http://www.vista-analyse.no/
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2012-2013 Nettforsterkning sør for Sognefjorden 

Statnett 

Samfunnsøkonomisk analyse av nettforsterkning sør for Sognefjorden.  

2012 Behandling av systematisk risiko i nytte-kostnadsanalyser i Norge  

NTNU 

Analyse av den systematiske risikoen til hovedkomponenter i nytte-kostnadsanalyser 
ved hjelp av Monte Carlo-simuleringer av den norske økonomien. 

2012 Kvalitetssikring (KS1) av KVU for den nasjonale slepebåtberedskapen 

Finansdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet 

2012 Panteordning for småelektronikk 

Elektronikkbransjen 

Vurdering av virkemidler for miljømessig håndtering av EE-avfall/ 

Småelektronikk. 

2012 Samfunnsøkonomisk analyse av ny molo og utdyping ved Myre fiskerihavn 

Kystverket 

Prosjekt innenfor rammeavtale med Kystverket for samfunnsøkonomisk analyse. 

2012 Kvalitetssikring (KS1) av E39 Søgne-Ålgård  

Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet 

2012 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet av bredbåndsutbygging i distriktene 

Kommunal- og regionaldepartementet 

Utredning av den samfunnsøkonomiske nytten av høyhastighetsbredbånd i norske 
distriktsområder, og finansieringsmodeller og virkemidler for økt gevinstrealisering.  

Annet  
2015 - 2016 Styremedlem, Norsk forening for energiøkonomi (NAEE) 

2009 - 2011  Styremedlem, Statkrafts bedriftsidrettslag 

2015 Kurs i likevekstmodellering i GAMS/MPSGE, Statistisk sentralbyrå 

2015 PhD-kurs i energisystemer og energimarkeder 

2009 Excel VBA programmering grunnkurs, Bouvet 

2009 Grunnkurs i prosjektledelse, Holte Consulting 

2009 Produksjonsplanlegging i vannkraftbaserte system, NTNU/Sintef (10 studiepoeng) 

2008 Presentasjonsteknikk, Pellegrino Riccardi 

2007 De fysiske og finansielle markedene – handel og oppgjør, Nordpool 

2006 - 2007 Grunnlegger og leder av studentforeningen EconLink 

Språk  
Norsk Morsmål 

Engelsk Flytende 

Tysk  Grunnleggende 
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