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Profil 

Swanson har over 25 års erfaring med økonomisk og politisk analyse og programevaluering med fokus 

på energi og miljø.  Han tjenestegjorde som desk officer for Afrika sør for Sahara og tidligere sovjetiske 

land ved International Energy Agency (IEA),administrerte programmer for FN, og var partner i ECON 

Analyse. Swanson snakker engelsk, fransk og russisk. 

Utdannelse  
1985-1987 MA in international relations and economics, The Johns Hopkins School of 

Advanced International Studies (SAIS), Washington, D.C. 

1982-1986 BA in international relations, The Johns Hopkins University, Baltimore 

Arbeidserfaring 
2019-  Assosiert Partner, Vista Analyse, Oslo and Paris 

2014- 2018 Administrator, Climate & Clean Air Coalition/UNEP, Paris 

2007- 2014 Senior Associate, Pöyry, London og Paris 

1999-2007 Partner, Econ Analyse, Paris og Oslo 

1992-1999 Principal Administrator, International Energy Agency/OECD, Paris 

1990-1992 Consultant, Price Waterhouse, London 

1987-1990 Pacific Architects and Engineers, Moskva 

Språk 
Engelsk (morsmål), Fransk (flytende), Russisk  (god) 

Prosjekterfaring 
2021-22 IEA energy-policy In-depth peer review of Kazakhstan: Hovedforfatter av IEA In-

depth review (IDR) i Kasakhstan.  

2021 IEA energy-policy In-depth peer review of Armenia: Hovedforfatter av IEA In-depth 
review (IDR) av Armenia.  
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2020 Limiting methane emissions in the energy sector: Redaktør/bidragsyter til en EU-
studie designet for å fôre inn EUs metanstrategi.  

2020 Klimafinansiering: Rapportredaktør for Kirkens Nødhjelp om “How Norway can 
deliver its fair share of international climate finance”. 

2019 Industrial energy efficiency strategy in Ethiopia: Medlem av teamet som hjelper 
Etiopia med å utvikle sin industrielle energieffektivitetsstrategi. 

2018 Peer-to-peer oil and gas regulatory and policy Assistance: bidro til å lansere dette 
FN-vertprogrammet for å gi råd til olje- og gassrike utviklingsland om beste praksis-
politikk for å håndtere metanutslipp og tilhørende gassfakling. 

2018 Oil and Gas Methane Emissions Studies: Samarbeidet med Environmental Defense 
Fund (EDF) bidro til å lansere dette forskningsprogrammet under FNs miljøprogram.  

2018 Oil revenue management in developing countries: Medlem av Vista Analyse-ledet 
team med rammekontrakt med Norsk olje for utviklingsprogram. 

2015-18 CCAC Oil & Gas Methane Partnership: Administrator for dette offentlig-private 
partnerskapet som arrangeres av FNs miljøprogram.  

2015 Norges offisielle «side event» på COP21: Organisert Norges offisielle side event for 
Klimakonferansen i Paris i 2015 (COP21).   

2013 Midtveisgjennomgang av tre kraftsektorinvesteringer i Liberia: For Norad ledet 
teamet med å evaluere tre beslektede norske statlige bistandsprogrammer.  

2013 End review of Nile Basin Research Programme phase I: For Norad ledet 
sluttgjennomgangen av et program som samlet postdoktorer fra ulike 
nilbassengland for å utføre felles forskning knyttet til Integrated Water Resource 
Management.  

2010-2012 M&E training to Tanzanian Rural Energy Agency: For Sida, gjennomgått REAs 
overvåknings- og evalueringsstrategi og gjennomført opplæring i Dar-es-Salaam. 

2012 Evaluation of Nordic Development Fund: Medforfatter av omfattende evaluering 
av NDF under sitt nye klima- og utviklingsmandat.  

2011 IEA WEO - Financing energy access for all: For International Energy Agency, rapport 
om internasjonal erfaring med finansiering av tilgang til elektrisitet.  

2011 Mapping clean energy research and teaching in Ethiopian universities: For Norad 
ledet teamet til å kartlegge ren energirelatert forskning og undervisning ved fem 
regionale universiteter i Etiopia. 

2011 Sluttgjennomgang av Zanzibar undervannskabelprosjekt: For Norad ledet teamet 
til å evaluere prosjektet for å bygge en undervanns elektrisk kabel fra fastlandet.  

2011 Kartlegging av NGOs i energi og utvikling: Fungerte som kvalitetssikrer på et Pöyry-
team som kartla norske NGOs.  

2011 Sluttgjennomgang av kapasitetsbyggingsprogram for Uganda State Petroleum 
Administration: Fungerte som kvalitetssikrer på et Pöyry-team for å gjennomgå et 
kapasitetsbyggingsprogram.  

2010 Small-skala vannkraft i Tadsjikistan: Gjennomførte studie for norsk MFA for å 
undersøke barrierer og muligheter for SHPPs. 

2009 Reregulering og beskatning av gruvedrift i utviklingsland: bidro til å identifisere og 
screene kandidatland for norsk bistand for Norad.  
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2009 Midtveisevaluering av norsk petroleumsvirksomhetshjelp til Timor-Leste: For 
Norad og Olje for utvikling-programmet ledet et team av norske og timoresiske 
konsulenter som gikk gjennom fremdriften i fase II av et program som ga bistand til 
ressursforvaltning, inntektsstyring og miljøledelse. 

2009 Midtveisevaluering av norsk energisektorhjelp til Sør-Afrika: For Norad ledet han 
et team av norske og sørafrikanske konsulenter. 

2008 Evaluering av norsk bistand til Angolan National Statistics Institute 

2008 Vurdering av rene energifond: For Norfund. 

2008 Vurdering av Aserbajdsjans elektrisitetseksportpotensial: For de georgiske 
elektrisitetsmyndighetene. 

2008 Vurdering av rammeverk for ren energiinvesteringer (CEIF-er): For UD. 

2007 Mapping of governance-related assistance to the extractive industries in Africa: 
Ledet fellesprosjekt for Norad, Den afrikanske utviklingsbanken og Verdensbanken 
for å kartlegge og analysere alle bistandsprosjekter. 

2007 Måling av den økonomiske effekten av anskaffelsesoperasjoner: For et 
energiselskap som opererer i Aserbajdsjan. 

2006 Vurdering av oljeinntektsforvaltningen i Aserbajdsjan: For et forskningskonsortium 
inkludert oljeselskaper som er aktive i Aserbajdsjan. 

2006 Evaluation of Angolan energy policies: For the International Energy Agency (IEA) var 
hovedforfatter og redaktør (utgitt av OECD) 

2006 Kartlegging av mål for fornybar energi: Skrivebordsstudie for å kartlegge målene for 
fornybar energi i Norads partnerland. 

2006 Vurdering av effekter av energihandel på fattige mennesker: Bidro til å rapportere 
for UNDP om de økonomiske, miljømessige og sosiale konsekvensene av 
energihandelen.  

2005 Strategisk landanalyse av Angola: For UD utarbeidet en grundig analyseartikkel for 
revisjonen av Norges bistandsstrategi til Angola.  

2005 Identifisering av investerings- og tekniske bistandsmuligheter for IFC i Timor-Leste. 

2003 Utvikling av retningslinjer for gjennomføring  av offentlige 
miljøutgiftsgjennomganger (PEERs): publisert av Verdensbanken. 

2003 Appraisal of financial and economic sustainability of a proposed project for rural 
electrification of Zanzibar:  for NVE. 

2002 Namibisk off-grid elektrifiseringsstrategi: rådgiver for lokalt team som utvikler off-
grid strategien til den namibiske kraftprodusenten Nampower. 

2001 Development of light-handed regulation for rural electricity systems: Bisto Uganda 
Electricity Regulatory Authority med å utvikle et omfattende sett med lette 
forskrifter og kontraktsmaler for landlig elektrifisering. 

2001 Vurdering av Energy for Rural Transformation project: For Norad gjennomførte han 
en forhåndsprosjektvurdering av Verdensbankens program. 

2000 Vurdering av barrierer i gassdistribusjonssektoren: For EUs TACIS-program 
undersøkte regulatoriske og andre barrierer for investeringer i 
gassdistribusjonsnettverk i flere russiske regioner. 


