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Effekter av infrastrukturinvesteringer –
Hvordan måles det?

• Fokus er på «Mer»-effekter utover rene tidsbesparelser av en 
ny vei eller en bro, som

• På arbeidsmarkedet

• På bedrifter

• Eller mer generelt

• Spillovereffekter

• Generelle likevektseffekter
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Effekter av infrastrukturinvesteringer –
Hvordan måles det?

• Hva er effekten av en ny kreftmedisin på levealderen?
• Hva er effekten av bedre kosthold på folkehelsen?
• Hva er effekten av utbygging av distriktshøyskoler på 

utdanningsnivået, og på produktiviteten i regionen?
• Hva er effekten av innføring av skolefrokost på 

skoleprestasjoner
• Hva er effekten av binde sammen to arbeidsmarkeder på 

produktiviteten av de som jobber der?
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Hva er vi ute etter?

• Generelt sett er vi interesserte i å måle den effekten av veien eller 
broen som isolerer effekten av broen fra alle andre ting. 

• Med andre ord er en interessert i å isolere effekten fra 
- Lange historiske prosesser som leder fram til et utfall

- Andre forhold som gjør regionen en legger veien til er på en positiv/negative 
utviklingsbaner

- Andre ting som skjer og som kan «confound» estimatene. 

• Mer presist er en interessert  i den kausale effekten av broen på 
«mer»-verdien(e)

• En trenger en et metodisk gjennomtenkt tilnærming
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Hva er forslaget?

• Analyser basert på individ- og bedriftsdata
• Vi må utnytte naturlige eksperimenter for å identifisere 

kausale «mer»-effekter. 
• Vi må ha tålmodighet og bygge kompetanse og innsikt i 

disse mekanismene over tid 
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Måling av effekt

• To prinsipielt ulike situasjoner: 
1. Kan gjøre et eksperiment: Tilfeldig valgte grupper

• Ny medisin
• Skolefrokost

2. Kan ikke gjøre et eksperiment og er avhengig av 
eksisterende data: Ikke tilfeldig valgte grupper
• Ny vei
• Utbygging av skoler
• Endring av kosthold
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Eksperiment: Tilfeldig valgte grupper

Utfall måles før treatment (t=0) og etter (t=1)
Effekt = Δ𝑇𝑇 − Δ𝐾𝐾

Treatment-
gruppen

Kontroll-
gruppen

• Medlemmene  i gruppene er randomisert

• Randomisert impliserer at medlemmene i gruppene er helt like på 
både observerbare og uobserverbare karakteristika
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Ikke-eksperimentelle data

• Vi har situasjonen:
- «Treatment» er ikke tilfeldig. Det vil si hvor broen bygges er ikke tilfeldig
- Det kan være lange utviklingstrender
- Andre ting kan skje under «treatment»-perioden
- Kan ikke kontrollere for uobserverbare forskjeller

• Hovedpoenget er at en ikke vet eller har data på, hva som ville hendt 
i «treatment»-regionen eller gruppen uten at treatment fant sted. 

• Løsning: Bruke trenden i en kontrollgruppe som tilnærming til det 
utfallet. 
- Siden de to gruppene ikke er randomiserte må en gjøre andre testbare 

forutsetninger
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Difference-in-difference metoden

𝑡𝑡
𝑡𝑡 = 0 𝑡𝑡 = 1

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷0(𝑡𝑡 = 0)𝑇𝑇

𝐾𝐾

Utfall
(produktivitet)

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷1(𝑡𝑡 = 1)

𝐸𝐸𝐷𝐷𝐷𝐷𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡 =
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷1 − 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷0
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Antakelse om felles trend

𝑡𝑡
𝑡𝑡 = 0 𝑡𝑡 = 1

𝑇𝑇

𝐾𝐾

Utfall
(produktivitet)

𝐸𝐸𝐷𝐷𝐷𝐷𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡 ≠
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷1 − 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷0
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Estimering

• Det gir god mening å gjøre dette innenfor en 
regresjonsrammeverk

𝑌𝑌 = 𝛽𝛽1Lokalta𝑟𝑟𝑟𝑟𝐸𝐸𝐷𝐷𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝐸𝐸𝐸𝐸𝑟𝑟 + 𝛽𝛽2År + 𝛽𝛽3Tiltak + 𝜀𝜀
• Ulike trender kan en ta hensyn til

𝑌𝑌 = 𝛽𝛽1Kommune + 𝛽𝛽2År + 𝛽𝛽3Tiltak + 𝛽𝛽4Trend + 𝜀𝜀
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Oppsumering

• Vi snakker om enorme investering, og vi behøver et bedre 
beslutningsgrunnlag: 

• Analyser basert på individ- og bedriftsdata
• Vi må utnytte naturlige eksperimenter for å identifisere 

kausale «mer»-effekter. 
• Vi må ha tålmodighet og bygge kompetanse og innsikt i 

disse mekanismene over tid 
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