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Profil 
Anne Maren har mastergrad i samfunnsøkonomi og ni års erfaring som samfunnsøkonom, både fra 

konsulentbransjen og offentlig sektor. Hun har solid kompetanse på vurdering av virkemidler og tiltak 

som skal bidra til å redusere klimagassutslipp og omstillingen til lavutslippssamfunnet. Hun har blant 

annet vurdert økt bruk av biorest som klimatiltak, miljøkrav i drosjenæringen, og miljøeffekter av 

delingsøkonomien. I tillegg har hun god kunnskap om klimatilpasning. Hun har i EØS-prosjekter i Polen 

delt norske erfaringer og gitt råd om bruk av samfunnsøkonomisk metode for å vurdere 

klimatilpasningstiltak. 

Anne Maren har god kunnskap om kraftsystemet og samfunnsøkonomiske analyser innen energifeltet. 

Hun har vært utleid til Statnett for å gjennomføre samfunnsøkonomisk analyse av investeringer i 

transmisjonsnettet. I Vista Analyse har hun blant annet vurdert alternativer til å øke kapasiteten i 

kraftnettet for Statnett og Enova, og evaluert Enovas støtteprogram for energitiltak i eksisterende bygg. 

Anne Maren har også erfaring med kvalitetssikring av store offentlige investeringstiltak (KS1 og KS2) på 

oppdrag for Finansdepartementet og Forsvarsdepartementet.  

Før Anne Maren begynte i Vista Analyse, jobbet hun i Klima- og miljødepartementet hvor 

arbeidsoppgavene gikk ut på vurdering og oppfølging av virkemidler i den nasjonale klimapolitikken, 

herunder innenfor energi- og byggsektoren. Det innebar arbeid med forbudet mot fyring med fossil olje 

i bygg.  

Utdannelse  
2011-2012  Master of Economics, the University of Queensland, Brisbane, Australia 

2007-2010 Bachelor i samfunnsøkonomi, Universitet i Bergen 

Arbeidserfaring  
2016- Vista Analyse AS, seniorøkonom 

Samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer hovedsakelig innen klima, miljø og 
energi. 

2015-2016 Klima- og miljødepartementet (klima- og energiseksjonen), førstekonsulent 

Vurdering og oppfølging av virkemidler i den nasjonale klimapolitikken. 

2012-2015 Synergies Economic Consulting, Senior Consultant, Australia  

Samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer. 

Curriculum Vitae 
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Prosjekterfaring 
Se www.vista-analyse.no for offentlige rapporter 

 

2022 -  Husholdningers betalingsvillighet for å unngå strømbrudd: to tilnærminger 

Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE) 

For en husholdning består marginal betalingsvillighet (WTP) ved strømbrudd av 
direkte pekuniære utgifter pga. strømbruddet («direct worth», DW) og ikke-
pekuniære ulempekostnader. Spørreundersøkelser som estimerer DW finner ofte 
høyere kostnader enn undersøkelser som estimerer WTP. Vi undersøker grunner til 
dette ved hjelp av økonometrisk analyse. 

2022 KS2 – Levetidsforlengelse av ubåter 

Finansdepartementet og Forsvarsdepartementet 

Vista Analyse har i samarbeid med Metier OEC kvalitetssikret dokumentasjon til et 
forprosjekt for levetidsforlengelse av ubåter. 

2021 Avvist etterspørsel – håndtering av kø i strømnettet 

Statnett SF 

Etterspørselen etter tilgang til strømnettet er høyere enn kapasiteten mange steder i 
landet, og problemet øker. Det kan føre til avvist etterspørsel (for eksempel at industri 
ikke får knyttet seg til nettet). Løsningene kan være flere, og vi ser blant annet på 
fleksibel etterspørsel og alternativer til nett. 

2021 Evaluering av Enovas støtteprogram 

Enova SF 

Vista Analyse evaluerer Enovas støtteprogram «Konseptutredning for innovative 
energi- og klimaløsninger» (både prosessen og effekten av programmet). 
Støtteprogrammet er rettet mot byggsektoren og energisystemaktører, og skal hjelpe 
virksomheter med å utrede gode beslutningsgrunnlag og gjøre de riktige grepene i 
prosjektets tidligfase. 

2021 Samfunnsøkonomiske kostnader ved bortfall i kritisk infrastruktur 

Statnett 

Forskningsprosjekt om kostnader ved strømbrudd i husholdningen samtidig med 
bortfall i annen kritisk infrastruktur. 

2021 Utredning av utenriksfergestruktur i Oslo 

Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten 

Utredningen, som ledes av COWI, omfatter en gjennomgang av dagens fergestruktur 
og alternative strukturer til samlet eller delt utenriksfergeterminal. Vista Analyse 
bidrar med samfunnsøkonomisk vurdering av de ulike alternativene. 

2021 Stridsvogninnkjøp til Hæren – KS2 

Finansdepartementet og Forsvarsdepartementet 

Vista Analyse har i samarbeid med Metier OEC kvalitetssikret dokumentasjon til et 
forprosjekt for investering i nye stridsvogner til den norske Hæren. 

2019-2020  Samfunnsøkonomiske analyser i kraftsystemplanleggingen 

Statnett SF 

Anne Maren har vært utleid som konsulent til Statnett for å gjennomføre 
samfunnsøkonomiske analyser i kraftsystemplanleggingen. 

http://www.vista-analyse.no/
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2019 Evaluering av program som støttet energireduserende tiltak i bygg 

Enova SF 

Vista Analyse har evaluert Enovas program «Støtte til eksisterende bygg», som varte 
fra 2013 til 2018 og handlet om å gi støtte til investeringer i eksisterende yrkesbygg 
og boligbygg. 

2019 Samfunnsøkonomisk analyse av økt bruk av biorest som klimatiltak  

Landbruksdirektoratet  

Analyse av potensialet og forutsetninger for økt bruk av biorest fra 
biogassproduksjon, samt beregning av samfunnsøkonomisk lønnsomhet og 
klimaeffekt av tiltaket. Rapporten ble brukt som bakgrunn for Klimakur 2030.  

2019 Samfunnsøkonomisk optimale bompenger 

Norges automobilforbund 

Gjennomgang og karakterisering av bompengeprosjekter og bomringer i Norge i lys 
av samfunnsøkonomiske prissettingskriterier. 

2019 Nullutslippsbiler i drosjenæringen i Møre og Romsdal 

Møre og Romsdal fylkeskommune 

Vista Analyse har kartlagt mulighetsrommet for å stille miljøkrav til drosjenæringen i 
Møre og Romsdal. Det innebar blant annet å studere særtrekk ved drosjenæringen, 
biler tilgjengelige i markedet og behovet for infrastruktur. 

2019 Virkemidler for redusert utslipp fra vedfyring 

Miljødirektoratet. 

Gjennomgang av ulike tiltak for å redusere utslipp fra vedfyring (med hovedfokus på 
utslipp av svevestøv) og forslag til virkemidler for å redusere utslippene. 

2019 Kostnader ved gjennomføring av eksamen og prøver 

Utdanningsdirektoratet 

Vista Analyse har gjennomgått samfunnsøkonomiske kostnader og effekter av 
eksamen og obligatoriske prøver. 

2019 Effekter av investeringer i InterCity-korridorene 

Jernbanedirektoratet 

Vista Analyse har gjennomført transport- og samfunnsøkonomiske analyser av 
tilbudsendringer i InterCity-korridorene. Formålet er å synliggjøre transport- og 
trafikkvirkninger, samt kvantifisere behovet for ytterligere kapasitet i 
transportsystemet i fremtiden. 

2019 Metodikk for prioritering av veiprosjekter 

Nye Veier 

Videreutvikling av metodikken som benyttes for å prioritere utbyggingsrekkefølge for 
prosjektene som inngår i Nye Veiers portefølje. E6 Kvænangsfjellet ble brukt som case 
i arbeidet. 

2018 Just Transition seminar – Polen 

EØS-midler  

Vista Analyse var med på å arrangere et bilateralt seminar i Polen om rettferdig 
omstilling. Vi skrev sammendragsrapport fra seminaret og holdt foredrag om 
klimatilpasning og grønn infrastruktur.  

2018 Handels- og næringsanalyse Sandnes kommune – underlag til ny kommune- og 
byplan  
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Sandnes kommune 

Kartlegging av dagens situasjon, utfordringer i planarbeidet, strategiske utfordringer 
i arealplanarbeidet med mål om tilrettelegging for utvikling av Sandnes til en attraktiv 
bo- og arbeidsmarkedskommune med et sterkt sentrum og gode bydelssentre. 

2017 Alternativer til nettinvesteringer: Eksempler fra Oslo og Akershus 

Statnett og Enova. VA-Rapport 2017/30 

Vista Analyse utarbeidet en FoU-rapport som undersøker tiltak som kan utsette 
behovet for økt kapasitet i sentralnettet. 

2017 Miljøeffekter av delingsøkonomien 

Nordisk Ministerråd. VA-Rapport 2017/1 

Vista Analyse vurderte miljøeffekten og potensialet av delingsøkonomien i de 
nordiske landene. 

2017 Nullutslippsbiler i drosjenæringen  

Miljødirektoratet. VA-Rapport 2017/35. 

Vista Analyse har på oppdrag fra Miljødirektoratet kartlagt kunnskapsstatus og 
problemstillinger knyttet til omstilling i dagens drosjemarked mot en høyere andel 
nullutslippsbiler. 

2017 Klimatilpasning i Polen 

EØS-midler. VA-Rapport 2017/28 

Prosjekt for å styrke kunnskap om klimatilpasning hos ansatte i offentlig forvaltning i 
Polen. Samarbeidspartner: Institute of Environmental Protection – National Research 
Institute i Polen. 

2017 Evaluering av foregangsfylker for økologisk landbruk 

Landbruksdirektoratet. VA-Rapport 2017/1 

Evaluering av de seks foregangsfylkene for økologisk landbruk. 

2017 Verdsetting av økosystemtjenester ved vannkraftrevisjoner 

Miljødirektoratet.  

Utvikling og anvendelse av metode for verdsetting av endringer i økosystemtjenester 
ved revisjon av konsesjonsvilkår for vannkraftutbygginger.  

2016 Analyse av statlige tilsyns gebyrinntekter 

Næringslivets hovedorganisasjon. VA-Rapport 2016/50 

Utarbeidelse av et anslag på den samlede gebyrbetalingen fra næringslivet til 
statlige tilsyn for 2015, og en oversikt over utviklingen i satser og inntekter for hvert 
av gebyrene. 

Språk  
Norsk Morsmål 

Engelsk Flytende 

Tysk Grunnleggende 

Spansk Grunnleggende 

 


