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1 Bakgrunn og formål 

1.1 Omlegging av rutetilbudet innenfor dagens 
økonomiske ramme 

Nye ruteløsninger vil ha økonomiske konsekvenser for de ulike kollektiv-
selskapene, både i form av endret passasjergrunnlag, endrede driftskostnader 
og evt investeringsbehov. I tillegg vil det komme samfunnsøkonomiske konse-
kvenser i form av overført trafikk og et bedre tilbud til trafikantene. En 
utfordring vil være at et ruteopplegg som ”totalt sett er best” kan være 
bedriftsøkonomisk ugunstig for en eller flere av partene.  
 
En viktig rammebetingelse for vurdering av de ulike ruteforslagene er at de må 
kunne gjennomføres innenfor dagens økonomiske ramme, dvs uten at det 
krever økte tilskudd. Samtidig vil det kunne innebære en omfordeling av 
ressursene mellom de ulike selskapene og rutene, og også økt ruteproduksjon i 
den grad dette kan dekkes opp i form av økte billettinntekter. Innenfor dette 
prosjektet må en derfor beregne økonomiske konsekvenser av alternative 
konsepter, og det må være en omforent enighet om beregningsgrunnlaget i 
forkant.  
 
Dette prosjektet tar utgangspunkt i at de enkelte aktørene selv skal foreta de 
bedriftsøkonomiske beregningene av det nye ruteopplegget, men at 
Civitas/Urbanet har en koordinerende rolle ved å samordne de forutsetninger og 
tall som skal inngå i beregningene, og foretar en kvalitetssikring av selskapenes 
beregninger. 
 
I de fleste ruteområdene vi ser på i dette prosjektet er det også etablerte 
anbudskontrakter som regulerer kostnadene ved de alternative rutekonseptene. 
Dette er i prinsippet en konkurranseutsatt ”markedspris” på dette rutetilbudet. 
Men de marginale kostnadene ved endret rutetilbud er ikke nødvendigvis like 
godt testet i markedet. Det kan også være vanskelig å lage gode normerte 
kostnadstall på slike endringer fordi dette avhenger sterkt av hvor det er ledig 
vognkapasitet. Vi vil derfor i første omgang bruke dette notatet for å drøfte 
rimeligheten av de avtalte marginalkostnadene som SL og Sporveien har i sine 
kontrakter og de marginalkostnadene som NSB benytter for endret 
ruteproduksjon. 
 
Samtidig er det behov for å foreta enklere kostnadsberegninger av ulike nye 
ruteopplegg innenfor dette prosjektet for å finne det konseptet som gir den 
beste løsningen innenfor de gitte økonomiske rammer for prosjektet. Det er 
nødvendig for å kunne se på mange ulike alternativer samtidig. Formålet med 
dette dokumentet er å beskrive de forutsetningene som ligger til grunn for 
kostnadsberegningene, slik at de kan kvalitetssikres av prosjektgruppa. 
 
Vi har på grunnlag av denne modellen kommet med forslag til enhetskostnader 
for: 

 Ekstra vognbehov (i rushet) 

 Ekstra rutekm i og utenfor rush 

 
Kostnadene for kollektivtransporten kan grovt sett deles inn i fire komponenter: 
1. Kapitalkostnader, som vil være avhengig av størrelsen på vognparken 
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2. Driftskostnader, som vil være avhengig av utkjørt distanse 

3. Passasjerkostnader, som vil være påvirke holdeplasstiden 

4. Systemkostnader/administrasjonskostnader, som er forbundet med alle 
faste kostnader som kreves for å holde linjenettet operativt  

 
Disse delkostnadene vil avhenge av effektiviteten i ruteproduksjonen og 
kostnadene for innsatsfaktorene, dvs: 

 Utnyttelsesgraden/reservekapasiteten for vognparken 

 Kostnadene for vognene avhengig av størrelse 

 Omløpshastigheten for ruteproduksjonen og dermed vognbehov for en 
bestemt kapasitet 

 Produksjonsavhengige kostnader per rutekm eller rutetime 

 
Det er foretatt en separat analyse av kostnadsstrukturer for ulike kollektive 
transportmidler som dette dokumentet bygger på (Bekken 2004)1. Disse 
beregningene er skalert opp mot ALFA-modellen når det gjelder busstransport 
og en analyse av intercity-markedet for tog.  
 
I dette dokumentet er det foretatt en kort dokumentasjon av denne modellen og 
de grunnlagsdataene som er levert inn fra prosjektgruppen. Disse 
kostnadsberegningene er kun ment som et hjelpemiddel i prosjektgruppens 
sortering av alternativer og det er derfor viktig å gå grundig gjennom 
forutsetningene før de ulike alternativene beregnes. 
 

                                               
 

1 FINMOD- en aggregert kostnadsmodell for norsk kollektivtransport 
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2 Enhetskostnader for kollektivtransporten 

2.1 Stilisert modell 

Den kostnadsmodellen som dette prosjektet bygger på er en modell som er 
benyttet for å beregne et samfunnsøkonomisk optimalt kollektivtilbud innenfor 
ulike økonomiske rammebetingelser, blant annet for SL (2005), Oslo Sporveier 
(1997 og 2004) og NSB (2002). De normerte kostnadene er skalert mot disse 
datagrunnlaget i disse prosjektene og nærmere dokumentert i Bekken (2004) 
For en mer detaljert gjennomgang av grunnlaget for beregningene vil vi henvise 
til denne rapporten. 
 
Analysene av kollektivmarkedet tar utgangspunkt i en enkel aggregert 
beskrivelse av kollektivtilbudet, med et basistilbud som går hele dagen og et 
dimensjonerende ekstratilbud i morgen og ettermiddagsrushet (figur 2.1). Det 
er rushtilbudet som bestemmer hvor stor vognpark det er behov for. Denne 
inndelingen er også hensiktsmessig i forhold til kapasitetsproblemene på 
vegnettet og forskjeller i trafikantenes etterspørsel etter kollektivreiser. 
Køproblemene på vegnettet gjør at det er en ekstra samfunnsøkonomisk gevinst 
ved å overføre reiser fra bil til kollektivtransport i denne perioden, og det er en 
større andel ”tvungne reiser” i rushtida. 
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TØI-rapport 767/2005 

Figur 2.1: Skjematisk fremstilling av rutetilbudet i og utenfor rush slik det er 
forenkelt i modellen Illustrasjon fra Bekken 2004 
 
Kostnadene ved å drive kollektivtransporten er i stor grad avhengig av 
dimensjonerende vognpark og kostnadene ved å kjøre de ulike driftsartene. 
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Samtidig vil det være behov for en viss andel reservekapasitet i rushtrafikken og 
noe posisjonskjøring før de kan kjøre i rute. Det betyr at hvis vi kjenner 
reservekapasiteten og posisjonskjøringen kan vi beregne effektiv ruteproduksjon 
i rushtida ut fra eksisterende vognpark. 
 
I en stilisert modell for driftskostnadene innenfor lokal kollektivtransport er det 
viktig å fokusere på de viktige kostnadsdriverne og de som vil bli påvirket av 
alternative ruteopplegg. Grovt sett kan kostnadskomponentene ved alternative 
ruteopplegg deles inn i fire hovedelementer: 

 Kapitalkostnader/vognkostnader,  
dvs hvor mange busser eller tog trengs det for å levere en bestemt 
ruteproduksjon? Dette er den tunge kostnadskomponenten for 
kollektivtransporten og en dimensjonerende kostnad i rushtrafikken. 
Vognbehovet vil avhenge av omløpshastigheten i ruteproduksjonen, andel 
posisjonskjøring og behov for reservevogner. Eldre vogner vil kreve mer 
reservekapasitet og dårlig framkommelighet vil øke vognbehovet. 

 Produksjonsavhengige kostnader,  
dvs kostnader pr rutetime eller rutekm. Dette vil i første rekke avhenge av 
lønnskostnader, drivstoff og vognstørrelse.  

 Passasjeravhengige kostnader, 
dvs kostnader forbundet med billetteringestid og renhold i vognene. I den 
grad trafikantene går over til forhåndskjøpte billetter vil billetterings-
kostnaden reduseres. 

 Systemkostnader, 
dvs kostnader ved driftsledelse og administrasjon for kollektivselskapene. 
Disse kostnadene er normalt regnet som uavhengig av 
produksjonsvolumet innenfor et gitt intervall Ved større endringer i 
produksjonen vil selvfølgelig også systemkostnadene endres. Det samme 
vil gjelde for Søkorridoren hvis administrasjon eller driftsledelse 
samordnes. Vi ser ikke på slike effekter i dette notatet men fokuserer kun 
på effekten av endret rutetilbud.  

 

2.2 Kapitalkostnader 

Kostnadene for vognparken vil variere avhengig av om det er buss eller tog. I 
tillegg vil størrelsen på vognene og avskrivningstiden påvirke disse kostnadene. 
Kostnadsfunksjonen vi skal kalibrere for FINMOD er uttrykt ved: 
 

Dimkostnader per buss = (C00+C01*c+C02 *(c)2 ) 
hvor  c = antall plasser per vogn (si + staa) 

 
Bekken (2004) har foretatt en bred gjennomgang av disse kostnadselementene 
for å forsøke å utvikle normerte kostnader for de ulike driftsartene (tabell 2.1). 
Med utgangspunkt i disse nøkkeltallene har vi sammenliknet kostnadene pr vogn 
med noen normerte tall fra Vista utredning og Alfa-modellen (20xx). Disse 
tallene sammenfaller relativt godt. Men dette er innenfor de normale størrelsene 
for de ulike driftsartene. Det er noe større usikkerhet i disse tallene når vi 
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kommer i utkanten av variasjonsområdet, dvs svært store busser eller veldig 
små tog osv.  
 
Tabell 2.1: Kalibrering av vognkostnad i ulike modeller (2004-kroner) Kilde: 
Bekken 2004 

Faktor Buss Tog 

C00 0.46 30.8 
C01 0.015 0.01 
C02 0.000096 0.00026 
Antall plasser 70 300(*) 
Kostnad pr vogn/tog 1.98 57.2 
VISTA/ALFA 1.98 56.7 

 (*) Seter 
 
Vi har fått opplyst vognbehov i rushet og gjennomsnittlig størrelse på bussene 
og togsettene for de rutene som inngår i dette prosjektet (tabell 2.2). På dette 
grunnlaget er det mulig å beregne de marginale vognkostnadene pr ekstra 
buss/togsett og totale kostnader for den vognparken de har i dag.  Dette er 
beregninger basert på gjennomsnittlig størrelse på vognparken og for tog er 
dette 380 seter. Dette tallet er basert på antall setekm pr settkm, som er 
gjennomsnittlig vognstørrelse pr avgang. Dette innebærer at NSB har hektet på 
noen ekstra vogner på de mest belastede avgangene og kapitalkostnadene pr 
avgang er da basert på 380 seter. Innkjøpskostnadene for dette togete er 
beregnet til 75 mill kr og årskostnadene til 6 mill kr2. Dette er litt høyere enn det  
beløpet NSB opererer med, på 65 mill kr, men dette er for et togsett på 300 
seter. De normerte kostnadene for et togsett på 300 seter ville vært ca 60 mill 
kr, dvs noe lavere enn NSB-anslaget. Forskjellene vil i stor grad utgjøre den 
standardhevingen som ligger i nye tog, men som ikke kan tillegges hele 
vognparken.  
 
Tabell 2.2: Beregning av vognkostnader som er med i analysen 2006-kr 

Faktor SL OS NSB SUM 
Antall vogner 7 35 16 58 
Vognstørrelse 63.6 71 380  
Normerte kostnader pr buss/togsett 1.9 2.1 75.0  
Kapitalkostn pr år 0.221 0.246 6.0  
Innkjøpskostnad for ny vognpark 1.5 8.6 96.2 106.4 
Verdier inkl avskrevet 0.8 4.3 48.1 53.2 

 
 
Innkjøpsprisen pr buss for SL og Oslo Sporveier beregnet til hhv 1,9 og 2,1 mill 
kr med årskostnader på 221.000 og 0,246.000 kr3. Det er grunn til å 
understreke at disse tallene kan variere relativt mye avhengig av hva slags 
kvalitet det legges opp til for vognparken og hvor lang avdragstid som velges. 
Med relativt korte kontraktsperioder, strenge kvalitetskrav og relativt kort 
avdragstid kan disse kostnadstallene bli høyere for investeringer i nye vogner. 
Samtidig vil en del av vognparken være avskrevet slik at kapitalkostnadene for 

                                               
 
2 25 års avdragstid og 7% rente 
3 12 års avdragstid og 7% rente 
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selskapene er lavere enn denne gjenanskaffelsesverdien. Dette er en asymmetri 
og et viktig moment når evt omfordeling av kostnadene skal vurderes. Litt 
forenklet er det slik at en økning av vognparken vil kreve nye busser eller tog 
mens en reduksjon vil føre til at de eldste vognene tas ut av produksjon.  
I forhold til en bedriftsøkonomisk vurdering av de ulike rutealternativene må det 
være symmetri mellom økning og reduksjon i tilbudet. Vi vil derfor foreslå at det 
benyttes gjenanskaffelsesverdi for både økning og reduksjon av vognparken.  
 
I dette prosjektet opereres det med marginale kapitalkostnader per buss per år 
på 360.000 kr, som er en del høyere enn de normerte kostnadene beregnet 
over. De lå på mellom 220 og 240.000 kr årlig. Det er ca 50 prosent høyere 
kapitalkostnader. Noe kan skyldes høyere kvalitetskrav og nye og strengere 
utslippskrav til motorteknologi mv. Det er derfor rimelig at de ligger høyere enn 
de normerte kostnadene uten at vi kan si noe om denne store forskjellen er 
rimelig. I de videre kostnadsberegningene vil vi benytte de avtalte kapital-
kostnadene på 360.000 kr årlig. Det bør understrekes at dette vil dempe evt 
gevinst av å satse på økt frekvens i rushtida.  
 

2.3 Driftskostnader 

Bekken (2004) har også oppsummert de driftsavhengige kostnadene per 
kilometer. For buss har han satt opp to alternative tilnærminger. I den ene funk-
sjon er hastigheten eksplisitt tatt inn som en egen faktor (figur 2.2). Vi ser at 
driftskostnadene pr rutekm omtrent halveres hvis hastigheten øker fra 15 km/t 
til 30 km/t. Hastigheten for kollektivtransporten er derfor et svært kritisk 
spørsmål for å kunne vurdere kostnadene for rutetilbudet.  
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Figur 2.3: Sammenhengen mellom kostnader pr vognkm og hastighet. Beregning 
basert på en buss med 70 plasser Kilde: Bekken 2004  
 
Vi har tatt utgangspunkt i kostnadsberegningene fra Bekken og har som en 
tilnærming laget en kostnadsmodell som avhenger av hastigheten i de enkelte 
byene og vognstørrelsen. Dette gir kostnader pr vognkm gitt ved: 
 

Kostnader pr vogkm= 5,2307+8,9*(23/kmt)^1,5-
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0,01344*kmt+0,029298*plasser 
 
For tog er det laget en enklere kostnadsberegning basert på antall seter i 
vognsettene.  
 

Tog (NSB) 
Kostnader pr togsettkm rush= 30,51+0,0968*seter 
Kostnader pr togsettkm utenom rush= 22,47+0,0878*seter 

 
Alle tall er oppgitt i 2004-kr. 
 
Dette er kostnader pr vognkm. I disse beregningene har vi benyttet 20% 
posisjonskjøring for å anslå rutekm og forutsatt at hastigheten i rushet er 18 
km/t for busstilbudet. Vi har benyttet disse forutsetningene og de normerte 
kostnadene over for å beregne kostnader pr rutekm i og utenfor rush for de tre 
selskapene (tabell 2.3). Dette gir normerte driftskostnader på ca 100 mill kr 
årlig hvorav drift for NSB utgjør over halvparten av beløpet.  
 
Tabell 2.3: Normerte kostnader per vognkm og rutekm og totalt per år basert på 
ruteproduksjonen for de ulike selskapene (2006-kr) 

Driftskostnader  SL OS NSB 

Kr/rutekm    
Basis 13.0 17.4 72.5 
Rush 25.6 25.9 87.4 
Marginal 
kostnad/kontrakt 25,2 27,3 83 

 
Det er grunn til å understreke at disse kostnadstallene er noe lavere enn det 
selskapene operer med. Dette gjelder særlig for ruteproduksjon utenfor rush. 
Men det gir etter vår vurdering et rimelig anslag på de marginale drifts-
kostnadene i rush. Vi har på grunnlag av denne gjennomgangen valgt å benytte 
de kontraktsmessige driftskostnadene for SL og Oslo Sporveier samt de 
normerte kostnadene for NSB i kostnadsberegningene innenfor dette prosjektet. 
 

2.4 Oppsummering 

Tabell 2.4 oppsummerer de normerte driftskostnader og kapitalkostnader for 
rutetilbudet i sørkorridoren. Dette er vel og merke marginalkostnadene ved 
anskaffelse av nytt materiell og ikke dagens vognpark. Men det gir et bilde av 
gjenanskaffelsesverdien for dagens ruteproduksjon. Totalt sett viser dette at det 
koster 223 mill kr årlig, og som er omtrent jevnt fordelt mellom drift og kapital-
kostnader. NSB har den klart laveste andelen driftskostnader med 35% av de totale 
kostnadene, mens driftskostnadene utgjør ca 80% for busstilbudet.  
 
 
Tabell 2.6: Normerte kostnader for rutetilbudet i sør-korridoren 

 Buss Tog Sum 
Drift 48,6 56,5 105,0 
Vognkost 12,6 105,6 118,2 
Sum kost 61,2 162,1 223,2 
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Andel drift 79 % 35 % 47 % 
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3 Kostnadsberegning av 3 konkrete alternativer 

Vi har fått oversendt nøkkeltall for endringer i ruteproduksjon for tre alternative 
ruteopplegg i april og reviderte tall for to ruteopplegg rett før sommeren. De 
reviderte tallene innebar at alle forslagene ble omregnet til vognkm for også å ta 
hensyn til tomkjøring i kostnadsberegningene. Dette er til dels skjønnsmessig 
beregnet siden kontraktene i stor grad forholder seg til rutekm. Hvor mye 
posisjonskjøring som er nødvendig for å tilby denne ruteproduksjonen er ikke 
opplyst fra selskapene, men beregnet fra Sporveien og SL. 
 

3.1 Nye rutetilbud 

Det nye rutetilbudet baseres på enten en overgang fra buss til tog på dagtid 
(alternativ 1) eller en omlegging og effektivisering av busstilbudet innenfor 
dagens togtilbud. Totalt sett var dagens ruteproduksjon på de linjene som er 
med i vurderingen ca 1,6 mill rutekm per år4. 
 
Innenfor rammen av dette prosjektet skal de enkelte selskapene selv beregne 
kostnadene ved disse alternativene ut fra det som er diskutert på tidligere møter. 
Vår oppgave vil være å gi en kvalitativ vurdering av disse beregningene. Vi vil ta 
utgangspunkt i beregning av vognkostnader, driftskostnader for buss og 
togkostnader. 
 
Det nye ruteopplegget gir et lavere vognbehov enn dagens rutetilbud, dvs uendret 
for tog og 6-7 færre busser (tabell 3.1).  
For NSB kan dette skyldes at økningen kommer utenfor rush hvor det uansett er 
ledig kapasitet. 15 min frekvens er dimensjonerende vognbehov i dag. Det virker 
derfor som en rimelig antakelse. 
 
Tabell 3.1: Beregnet kapitalkostnader per år for de ulike ruteoppleggene Mill kr 

 Basis Alt 1 Alt 2 Alt 2+ 
Busser 35 28 29 29 
Tog 16 16 16 16 
Kapitalkostnader/år     
Buss 12.6 10.1 10.4 10.4 
Tog 105.6 105.6 105.6 105.6 
 Sum 118.2 115.7 116.0 116.0 

 
Ruteproduksjon for tog er beregnet ut fra 593 ekstra togkm per dag med 15 min 
frekvens hele dagen (til kl 21) og 250 dager i året. Totalt sett gir disse 
beregningene en ruteproduksjon på 2,6 mill rutekm årlig i sørkorridoren hvorav 
buss står for ca 2/3 av ruteproduksjonen (tabell 3.2). Alternativet med mating fra 
buss til tog gir en liten nedgang i rutekm, men kapasiteten øker siden togene tar 
mange flere passasjerer. Totalt sett gir dette alternativet 11,6 prosent flere setekm. I 
de to andre alternativene er økningen i rutekm hhv 1,1 og 2 prosent.  
                                               
 
4 I følge oversendte regneark var opprinnelig ruteproduksjon noe høyere 1,85 mill rutekm 
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Tabell 3.2: Endrede rutekm og driftskostnader per år for de alternative ruteoppleggene Mill 
kr per år 

Rutekm Basis Alt1 Alt2 Alt2+ 
Busskm 1.85 1.52 1.95 2.05 
Togkm 0.8 0.9 0.8 0.75 
Sum rutekm 2.6 2.4 2.7 2.8 
Endring  -6.9 % 3.7 % 7.7% 
sum setekm 365.6 407.8 369.7 374.2 
endring  11.6 % 1.1 % 2,4 % 
Kostnader per rutekm    - 
Buss 48.6 40.0 51.1 53.8 
Tog 56.5 67.6 56.5 56.5 
Sum driftskostnader 105.0 107.5 107.6 110.3 

 
Disse beregningene gir en total kostnad for ruteproduksjonen i sør-korridoren på 
223 mill kr og de ulike rutealternativene holder seg rimelig nær denne rammen. I 
alternativ 1 er kostnadene uendret, mens alternativ 2 og 3 øker med hhv 0,4 og 2,2 
mill kr årlig (tabell 3.3).  
 
Tabell 3.3 Beregnede endrede kostnader inkl togtilbudet Mill kr/år 

 Basis Alt1 Alt2 Alt2+ 
Kapitalkostnader 118.2 115.7 116.0 116.0 
Driftskostnader 105.0 107.5 107.6 110.3 
Sum 223.2 223.2 223.6 226.3 
Endring  0.0 0.4 3.1 

 
 
Vi har til slutt sett på hvordan disse kostnadstallene fordeler seg på driftsarter 
(tabell 3.4). Disse beregningene viser at  alternativ 1 gir en relativt stor reduksjon i 
busskostnadene på 11,2 mill kr årlig mens togkostnadene øker med det samme 
beløpet. Alternativ 2 har bare marginale endringer i de årlige kostnadene mens 
alternativ 2 + har en viss økning i kostnadene for busstilbudet.  
 
 
 
Tabell 3.4 Beregnede kostnader for tog og buss ved de ulike rutealternativene Mill 
kr/år 
 
 Basis Alt1 Alt2 alt 2+ 
Kapitalkostnader/år    0 
Buss 12.6 10.1 10.4 10.44 
Tog 105.6 105.6 105.6 105.6 

  118.2 115.7 116.0 116.04 
     

     
Driftskostnader buss 48.6 40.0 51.1 53.8 
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Driftskostnader tog 56.5 67.6 56.5 56.5 
Sum driftskostnader 105.0 107.5 107.6 110.3 
     
 Basis Alt1 Alt2 alt 2+ 
Kostnader buss 61.2 50.0 61.5 64.3 
Kostnader tog 162.1 173.2 162.1 162.1 
Sum kostnader 223.2 223.2 223.6 226.3 
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Vedlegg 1: Grunnlag for beregning av busstilbudet  
 

1 77 80E 81 511 911 912
MA-FR 342 900.0 77 500.0 479 100.0 73 525.0 159 600.0 148 000.0 1 280 6
LØ 56 700.0 0.0 71 750.0 0.0 29 400.0 27 380.0 185 2
SØ 44 382.0 0.0 87 945.0 0.0 36 036.0 33 670.0 202 0

443 982.0 77 500.0 638 795.0 73 525.0 225 036.0 209 050.0 1 667 8

ant. busser:
2 77 80E 81 511 911 912

MA-FR 207 000.0 306 125.0 479 100.0 283 875.0 167 600.0 0.0 1 443 7
LØ 42 000.0 49 600.0 71 750.0 34 080.0 29 400.0 0.0 226 8
SØ 51 662.0 56 420.0 87 945.0 44 304.0 36 036.0 0.0 276 3

300 662.0 412 145.0 638 795.0 362 259.0 233 036.0 0.0 1 946 8

ant. busser:
3 77 80E 81 511 911 912

MA-FR 202 500.0 367 700.0 479 100.0 283 875.0 167 600.0 0.0 1 500 7
LØ 37 260.0 56 960.0 71 750.0 34 080.0 29 400.0 0.0 229 4
SØ 44 226.0 74 048.0 87 945.0 44 304.0 36 036.0 0.0 286 5

283 986.0 498 708.0 638 795.0 362 259.0 233 036.0 0.0 2 016 7

ant. busser:
Dagens 77 80/80E 81 82 83 79(Hol-Hau)
MA-FR 193 250.0 207 750.0 499 750.0 79 250.0 357 000.0 104 000.0 1 441 0
LØ 28 850.0 40 300.0 74 450.0 0.0 41 950.0 0.0 185 5
SØ 32 305.0 47 905.0 91 585.0 0.0 51 350.0 0.0 223 1

254 405.0 295 955.0 665 785.0 79 250.0 450 300.0 104 000.0 1 849 6

KM TOTALT PR DAGTYPE

KM TOTALT PR DAGTYPE

KM TOTALT PR DAGTYPE

KM TOTALT PR DAGTYPE
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