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Forord 
 
 
Denne opgavesamling er udarbejdet med henblik på undervisning i produktionsstyring - base-
ret på bogen ”Produktionsstyring – Begreber, principper og modeller”. Den pågældende bog 
indeholder dels kapitler, der omhandler kvantitative forhold, og dels kapitler, der omhandler 
mere kvalitative forhold. Med denne opgavesamling er der fokus på de kvantitative kapitler, og 
sigtet er primært at eksemplificere anvendelsen af de beskrevne modeller.  
 
Undertegnede har gennem en årrække undervist i faget produktionsstyring, og erfaringen her-
fra er, at for de studerende virker de fleste modeller inden for fagområdet umiddelbart ret enkle 
og letforståelige, når de præsenteres – mundtligt eller skriftligt. Indlæringsniveauet ”at kende 
til” og til en vis grad ”at forstå” opnås derfor ret hurtigt. En større grad af ”at forstå” samt ni-
veauet ”at kunne anvende” kræver imidlertid oftest, at de studerende får lejlighed til at arbejde 
med modellerne.  
 
Størstedelen af opgaverne har udgangspunkt i øvelses- og eksamensopgaver, som undertegnede 
gennem tiden har udarbejdet til kurset ”Produktionsstyring” på DTU. I denne opgavesamling er 
disse opgaver opdelt i delopgaver, der relaterer sig til bestemte kapitler i lærebogen. Første 
ciffer i opgavenumrene henviser til det kapitel i lærebogen, hvor problemstillingen er behand-
let, medens det efterfølgende ciffer angiver en fortløbende nummerering af opgaverne. Det er 
tilstræbt, at de enkelte spørgsmål i opgaverne kun omfatter en afgrænset en problemstilling. 
Herved reduceres kompleksiteten af opgaverne, hvorved de skulle blive mere velegnede til 
øvelsesbrug. 
 
Løsningsforslag til opgaverne findes i en særskilt publikation. 
 
Kommentarer, herunder påpegning af fejl og mangler samt forslag til forbedringer, modtages 
meget gerne. 
 
 
August 2010  
 
Aage U. Michelsen 
 
Aage.U.Michelsen@gmail.com 
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Opgaver 
 
 
 
Kapitel 1 Produktionsstyring – begreber og styringsprincipper 
 
Opgave 1.1 
Varerne A, B og C produceres på den samme maskine. Hver af de tre varer produceres én gang 
om ugen, og på én dag produceres kun én af de tre varer. Til produktion af vare C er der afsat 
én dag, medens der såvel til produktion af vare A som til produktion af vare B er afsat to dage. 
Talværdier for forbrug, produktionstider og begyndelsesbeholdninger fremgår af tabel 1.1. 
 

 Forbrug 
(stk./uge) 

Produktionstid
(dage)

Beholdning
(stk.)

Vare A 100 2 20
Vare B 50 2 40
Vare C 25 1 15

Tabel 1.1: Data om forbrug, produktionstider og beholdninger for de tre varer A, B og C. 
 
Vi befinder os ved starten af en uge, hvor de i tabel 1.1 anførte beholdninger er opgjort. Det 
ugentlige forbrug antages løbende at fragå lagerbeholdningen. Tilsvarende antages det, at de 
producerede varer løbende tilgår lagerbeholdningen. 
 
Det efterfølgende spørgsmål skal besvares med henblik på minimering af lagerbeholdningerne. 
 
Spørgsmål 1.1: I hvilken rækkefølge vil du i den pågældende uge producere de tre varer, og 
hvor meget vil du producere af hver af de tre varer? 
 
 
Opgave 1.2 
I en virksomhed ønskes produceret en serie på 100 stk. af varerne V9, V10 og V12 samt 200 
stk. af vare V14. 
 
I tabel 1.2 er for hver vare anført, hvilke operationer der skal udføres, på hvilket produktions-
sted det skal foregå samt opstillingstid for produktionsserien og operationstid pr. stk. (tidsen-
heden er ”minutter”). Operationerne udføres i rækkefølgen 10, 20, … 
 
Det forudsættes, at produktionsordrerne udskrives i varenummerrækkefølge, samt at ordrerne 
ved de enkelte operationssteder behandles efter princippet ”first in – first out”. Opstilling på et 
produktionssted kan først påbegyndes, når ordren er ankommet til produktionsstedet. Hele seri-
en skal være færdigproduceret på et produktionssted, før ordren videresendes til næste produk-
tionssted. 
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Tabel 1.2: Operationer, produktionssteder samt opstillings- og operationstid for 4 varer. 
 
 
Spørgsmål 1.2.1: Hvad er summen af opstillings- og operationstiden for hver vare? 
 
Spørgsmål 1.2.2: I hvilken rækkefølge og ca. hvornår vil du umiddelbart forvente, at produkti-
onen af de enkelte varer er færdig? 
 
Spørgsmål 1.2.3: Optegn på et Gantt-kort*), hvorledes produktionen – ud fra de anførte plan-
lægningsprincipper – må forventes at blive afviklet. 
 
*) Vedr. Gantt-kort og Gantt-plan, se fig. 5.10 og 5.11. 
 
 
Kapitel 2 Prognose- og forecastberegning 
 
Opgave 2.1 
For en vare estimeres det forventede månedlige forbrug ud fra en lineær forecastmodel, baseret 
på eksponentiel udjævning. Som udjævningskoefficient anvendes α = 0,15. Ved udgangen af 
maj måned er den eksponentielt udjævnede af 1. og 2. orden reestimeret til henholdsvis 50 og 
30 stk./måned. 
 
Spørgsmål 2.1.1: Beregn - ved udgangen af maj måned - forecastet for forbruget i august må-
ned. 
 
I juni måned registreres et forbrug på 60 stk.  
 
Spørgsmål 2.1.2: Beregn - ved udgangen af juni måned - forecastet for forbruget i august må-
ned.  
 
 
Opgave 2.2 
En virksomhed anvender en lineær forecastmodel til estimering af forbruget af en vare, og mo-
dellens parameterværdier reestimeres ved udgangen af hver måned ved anvendelse af ekspo-
nentiel udjævning. For udjævningskoefficienten, , anvendes værdien 0,1. 

Vare Operation Produktionssted Opstillingstid Operationstid
V9 30 D 15 2

 20 B 15 1
 10 C 30 2

V10 30 D 15 2
 20 C 30 2
 10 B 75 2

V12 40 D 15 2
 30 C 30 3
 20 B 60 1
 10 A 25 3

V14 10 B 15 2
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Ved udgangen af maj måned er en prognose for juni og juli udregnet til henholdsvis 100 
stk./måned og 110 stk./måned. 
 
Spørgsmål 2.2.1: Hvad må modellens parameterværdier (a og b) være blevet beregnet til ved 
maj måneds udgang? 
 
Spørgsmål 2.2.2: Hvad må de eksponentielt udjævnede af 1. og 2. orden være blevet beregnet 
til ved maj måneds udgang? 
 
Spørgsmål 2.2.3: Hvis det registrerede data for maj måned havde været 20 mindre, hvad ville 
den eksponentielt udjævnede af 1. orden da være blevet udregnet til ved udgangen af maj må-
ned? 
 
Spørgsmål 2.2.4: Hvad er – efter din opfattelse – den væsentligste forskel mellem ”glidende 
gennemsnit” og ”eksponentiel udjævning”? 
 
Opgave 2.3 
En virksomhed beregner ved hver måneds afslutning, når månedens salg er registreret, et fore-
cast for den kommende måneds salg. Ved udgangen af juli måned får du oplyst følgende salgs-
tal (stk.) for årets første 7 måneder: 
 

Januar  Februar Marts April Maj Juni Juli
192 214 190 225 204 ?? 210

 
Det fremgår heraf, at du ikke får oplysning om salgstallet for juni, men det forudsættes, at virk-
somheden i sine beregninger har anvendt tallet. 
 
Spørgsmål 2.3.1: Hvis virksomheden som grundlag for forecastberegningen anvender et gli-
dende gennemsnit over 5 måneder, og dette gennemsnit ved udgangen af juli måned er bereg-
net til 200 stk./måned, hvad må salgstallet for juni måned da have været? 
 
For efterfølgende spørgsmål antages, at virksomheden som grundlag for forecastberegningen 
anvender en konstant model med eksponentiel udjævning, og udjævningskoefficient  = 0,2. 
Endvidere foreligger oplyst, at den eksponentielt udjævnede ved udgangen af maj måned er 
beregnet til 210 stk./måned. 
 
Spørgsmål 2.3.2: Hvis virksomheden ved udgangen af juli måned har beregnet den eksponenti-
elt udjævnede til 202 stk./måned, hvad må salgstallet for juni måned da have været? 
 
Antag, at grunden til, at salgstallet for juni måned ikke er oplyst, er, at salget i denne måned 
var usædvanligt stort, idet der her indgik en stor specialordre fra et nyt marked, som ikke tidli-
gere har været betjent, og hvorfra der heller ikke i fremtiden ventes nye ordrer.  
 
Spørgsmål 2.3.3: Hvilken talværdi for salget i juni måned kunne du da ved udgangen af juni 
måned (som udtryk for det ”normale” salg i denne måned) have anvendt til beregning af et 
glidende gennemsnit over 5 måneder? (begrund svaret). 
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Spørgsmål 2.3.4: Hvis den gennemsnitlige alder for de data, der i de to modeller under 
spørgsmål 2.3.1 og 2.3.2 er anvendt ved beregning af henholdsvis det glidende gennemsnit og 
den eksponentielt udjævnede, skulle være den samme, hvor mange måneder skulle det glidende 
gennemsnit da have været beregnet over? 
 
Opgave 2.4 
I en virksomhed produceres en færdigvare, hvis salg er jævnt stigende. Til brug ved lagersty-
ringen af varen anvendes en lineær forecastmodel. Ud fra en opgørelse af ugesalget estimeres 
parametrene i denne model hver uge ved beregning af glidende gennemsnit af 1. og 2. orden. 
Begge glidende gennemsnit beregnes ud fra data fra de seneste 5 uger. Ved den seneste bereg-
ning er salget vurderet til at stige med 10 stk. pr. uge. 
 
Spørgsmål 2.4.1: Hvor stor må forskellen i talværdierne for de to glidende gennemsnit have 
været? 
 
For en anden vare anvendes en tilsvarende lineær forecastmodel. Her er de glidende gennem-
snit af 1. og 2. orden efter registrering af sidste uges salg beregnet til henholdsvis 600 og 550 
stk./uge. 
 
Spørgsmål 2.4.2: Hvad er forecastet for det samlede salg for de kommende 4 uger? 
 
 
Kapitel 3 Lagerstyring 
 
Opgave 3.1 
Lagerbeholdningen af en indkøbt vare styres ud fra et bestillingspunkt. Når beholdningen bli-
ver mindre end bestillingspunktet, afgives en indkøbsordre på 1.000 stk. Forbruget af varen 
antages at være normalfordelt med middelværdi = 1.000 stk./måned og spredning = 100 
stk./måned. Leveringstiden er 4 måneder. Bestillingspunktet er fastlagt ud fra, at der ønskes en 
sikkerhed for på 98% for ikke at gå i manko, før en ny levering tilgår lageret. 
 
Spørgsmål 3.1: Beregn bestillingspunktet samt den gennemsnitlige fysiske beholdning på lage-
ret. 
 
Opgave 3.2 
En virksomhed styrer en række af sine indkøbte varer efter et bestillingspunkt. For én af disse 
varer foregår styringen på følgende måde: 
 

Det ugentlige forbrug af varen registreres, og da forbruget antages at være nogenlunde kon-
stant, reestimeres det gennemsnitlige ugeforbrug ved hver uges afslutning ved eksponentiel 
udjævning (udjævningskoefficient α = 0,1). Spredningen på ugeforbruget estimeres tilsva-
rende ved beregning af den gennemsnitlige absolutte afvigelse (udjævningskoefficienten er 
også her = 0,1). På basis heraf udregnes bestillingspunktet, idet der ønskes et sikkerhedsni-
veau på 97%. Når bestillingspunktet passeres, afgives en indkøbsordre, der fastlægges ved 
anvendelse af Wilson's formel. Bestillingsomkostningsfaktoren (cB) og lagringsomkost-
ningsfaktoren (cL) er ansat til henholdsvis 500 kr. pr. bestilling og 1 kr. pr. stk. pr. uge. Le-
veringstiden for varen er 4 uger. 
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Ved udgangen af uge 15 blev den eksponentielt udjævnede, St, og den gennemsnitlige absolut-
te afvigelse, MADt, udregnet til henholdsvis 480 stk./uge og 52 stk./uge. I uge 16 og 17 blev 
der registreret et forbrug på henholdsvis 560 og 440 stk. 
 
Spørgsmål 3.2.1: Hvad er bestillingspunktet blevet beregnet til ved udgangen af uge 17? 
 
Spørgsmål 3.2.2: Hvad er - vurderet ud fra situationen ved udgangen af uge 17 - den forvente-
de fremtidige gennemsnitlige lagerbeholdning for varen, og hvor mange gange pr. år kan der 
forventes at opstå manko på lageret for denne vare? 
 
Leverandøren af varen har nu foreslået, at der indgås en rammeaftale. I relation til ovenstående 
oplysninger vil dette medføre, at leveringstiden i så fald reduceres fra 4 uger til 1 uge, samt at 
virksomhedens bestillingsomkostningsfaktor reduceres fra 500 til 100 kr. pr. bestilling. 
 
Spørgsmål 3.2.3: Hvor meget vil virksomhedens samlede årlige bestillings- og lagringsom-
kostninger for denne vare blive reduceret, hvis omtalte rammeaftale indgås? (det forudsættes, 
at de beskrevne styringsprincipper ikke ændres) 
 
Opgave 3.3 
En virksomhed indkøber i Japan en komponent A47. Genanskaffelsestiden på denne kompo-
nent er 4 måneder. Virksomhedens gennemsnitlige forbrug af A47 er på 1.000 stk./måned, og 
da forbruget er nogenlunde konstant, styres lageret af A47 ud fra et bestillingspunkt, der er 
fastlagt til 5.000 stk. Indkøbsstørrelsen for A47 er på 2.000 stk. 
 
Spørgsmål 3.3.1: Hvis bestillingspunktet er fastlagt ud fra ønsket om, at lageret skal have en 
leveringsdygtighed på 97,7%, svarende til 2-grænsen i en normalfordeling, hvor stor må 
spredningen på det månedlige forbrug da have været? 
 
Spørgsmål 3.3.2: Hvor stor må den gennemsnitlige lagerbeholdning af A47 forventes at blive? 
 
Virksomheden indkøber også andre komponenter hos samme leverandør i Japan, og for at re-
ducere transportomkostningerne overvejes det nu kun at foretage indkøb én gang om måneden. 
Ved udgangen af hver måned vurderes det, hvilke komponenter der er behov for at beordre, og 
der afgives en samlet ordre for disse. Seriestørrelsen for A47 vil fortsat være på 2.000 stk., og 
der ønskes fortsat opretholdt en leveringsdygtighed på 97,7%. 
 
Spørgsmål 3.3.3: Fastlæg det nye bestillingspunkt for A47, og beregn den nye gennemsnitlige 
lagerbeholdning for denne komponent. 
 
 
Opgave 3.4 
En virksomhed indkøber 4 forskellige komponenter hos en leverandør i Australien. På grund af 
de store transportomkostninger ønskes for disse komponenter et samlet indkøb. For de 4 kom-
ponenter er i tabel 3.1 anført talværdier for forbruget samt for lagrings- og bestillingsomkost-
ningerne. 
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Komponent Forbrug 

(stk./måned) 
Lagringsomkostning

(kr. pr. stk. pr. år) 
Bestillingsomkostning

(kr. pr. indkøb) 
A 50 500 400 1.500
A 51 300 250 1.000
A 52 400 250 2.500
A 53 200 500 2.000

Tabel 3.1: Forbrug samt lagrings- og bestillingsomkostning for 4 komponenter. 
 
De i tabel 3.1 anførte bestillingsomkostninger er knyttet til de enkelte komponenter (kvalitets-
kontrol, håndtering mv.). Hertil kommer omkostninger knyttet til det samlede indkøb (transport 
mv.) på 13.000 kr. pr. indkøb. 
 
Spørgsmål 3.4: Hvis det antages, at indkøbene disponeres med henblik på minimering af om-
kostningerne, hvor hyppigt må der da forventes at blive foretaget et samlet indkøb for disse 4 
komponenter? (det forudsættes, at alle 4 komponenter indgår i hvert indkøb). 
 
 
Opgave 3.5 
En virksomhed styrer lageret af en indkøbt vare, PQ, ud fra et bestillingspunkt og ved transak-
tionsrapportering. Forbruget af PQ er nogenlunde konstant med et gennemsnit på 2.000 stk. pr. 
måned og en spredning på 250 stk. pr. måned. Indkøbsstørrelsen for PQ er på 4.000 stk., og 
leveringstiden er på 2 måneder. Sikkerhedslageret er fastsat til 750 stk. 
 
Spørgsmål 3.5.1: Hvad er risikoen for, at lagerbeholdningen kommer under 0, før en ny leve-
ring tilgår lageret?  
 
Spørgsmål 3.5.2: Hvad er bestillingspunktet, og hvad er den gennemsnitlige fysiske beholdning 
på lageret? 
 
Spørgsmål 3.5.3: Hvis det antages, at den benyttede seriestørrelse er beregnet ud fra EOQ-
formlen (Wilson’s formel), hvad må forholdet mellem bestillings- og lagringsomkostningerne 
da have været? 
 
Spørgsmål 3.5.4: Hvis virksomheden reducerer indkøbsstørrelsen til 1.000 stk., hvad vil svaret 
på spørgsmål 3.5.2 da blive? 
 
For efterfølgende spørgsmål antages, at virksomheden går over til periodisk rapportering, hvor 
den én gang om måneden opgør lagerbeholdningen og her tager stilling til, om der skal afgives 
en indkøbsordre. Virksomheden har besluttet fortsat at anvende en indkøbsstørrelse på 4.000 
stk. 
 
Spørgsmål 3.5.5: Hvad skal bestillingspunktet for PQ nu være, hvis der skal opnås den samme 
leveringsdygtighed, som ved transaktionsrapportering? 
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Opgave 3.6 
En virksomhed indkøber en række komponenter hos en leverandør i USA. For at reducere 
transportomkostningerne foretages for disse komponenter kun indkøb én gang om måneden. 
Disponeringen foretages på følgende måde: 
 

Ved udgangen af hver måned opgøres lagerbeholdningerne af de pågældende kom-
ponenter, og for hver komponent beregnes et bestillingspunkt. Der foretages så en samlet 
bestilling for de komponenter, hvor lagerbeholdningen er kommet under bestil-
lingspunktet. Genanskaffelsestiden er 3 måneder. 

 
For én af komponenterne foreligger oplyst, at forbruget er normalfordelt med middelværdi = 
100 stk./måned og spredning = 20 stk./måned. Der ønskes opretholdt et sikkerhedsniveau på 
lageret for komponenten på 97,7% (svarende til 2σ-grænsen). 
 
Spørgsmål 3.6.1: Beregn bestillingspunktet for denne komponent. 
 
For en anden af de under spørgsmål 3.6.1 omtalte komponenter foreligger oplyst, at forbruget 
er jævnt stigende, hvorfor det fremtidige forbrug for denne komponent estimeres ved hjælp af 
en lineær forecastmodel. Modellens parametre reestimeres hver måned - før bestillingspunktet 
udregnes. 
 
Følgende månedsforbrug foreligger oplyst: 
 
jan. feb. mar. 
200 220 235 
 
Ved udgangen af januar måned blev forecastmodellens 2 parametre estimeret til: 
 

ajan = 200 stk./måned 
 
bjan = 20 stk./måned2 

 
og MAD-vædien blev beregnet til 10 stk./måned. 
 
Parametrene reestimeres ved eksponentiel udjævning med α-værdi = 0,1. 
 
Spørgsmål 3.6.2: Beregn bestillingspunktet for denne komponent ved udgangen af marts må-
ned. 
 
Opgave 3.7 
En virksomhed styrer lagerbeholdningen af en række varer ud fra periodisk rapportering, jf. 
afsnit 3.1.5 og fig. 3.3. Ved slutningen af hver måned opgøres lagerbeholdningerne, og det be-
sluttes, hvor meget der skal indkøbes af hver vare. Indkøbsstørrelsen for den ene af varerne 
fastlægges ud fra, at der planlægges med et sikkerhedslager på 60 stk. I øvrigt er det for denne 
vare oplyst, at forbruget = 200 stk./måned, og genanskaffelsestiden = ½ måned. 
 
Spørgsmål 3.7: Hvis beholdningen af pågældende vare ved en måneds slutning er opgjort til 
150 stk., hvor meget vil du da denne gang indkøbe af denne vare? 
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Opgave 3.8 
I en virksomhed styres lageret af en indkøbt vare på følgende måde: Hver 4. uge optælles la-
gerbeholdningen, og der afgives en indkøbsordre på en mængde, svarende til forskellen mel-
lem et ”max-niveau” (”Target level”, jf. opgave 3.7) og den aktuelle beholdning. ”Max-
niveauet” er ansat til 2.000 stk., forbruget af varen er i gennemsnit på 250 stk./uge, og sikker-
hedslageret er ansat til to ugers forbrug. 
 
Spørgsmål 3.8.1: Hvad er genanskaffelsestiden på varen, hvis det forudsættes, at ”max-
niveauet” er fastlagt korrekt i overensstemmelse med lagerteorien?  
 
Spørgsmål 3.8.2: Hvor stor en fysisk beholdning må forventes i gennemsnit at befinde sig på 
lageret? 
 
Spørgsmål 3.8.3: Hvordan vil du (i faglige termer) karakterisere den skitserede lagerstyring? 
 
 
Virksomheden overvejer nu at gå over til at afgive indkøbsordrer hver 2. uge. 
 
Spørgsmål 3.8.4: Hvilken værdi bør ”max-niveauet” i så fald have? Giv en begrundet forkla-
ring på, om virksomheden nu bør overveje at ændre størrelsen af sikkerhedslageret?  
 
Spørgsmål 3.8.5: Hvis virksomheden ikke ændrer størrelsen af sikkerhedslageret, hvor stor må 
lageromsætningshastigheden så forventes at blive, hvis der afgives indkøbsordrer hver 2. uge?  
 
 
Opgave 3.9 
Lagerbeholdningen af en række færdigvarer, hvis salg er nogenlunde konstant over tiden, sty-
res i en virksomhed ud fra et bestillingspunkt. Ved udgangen af hver måned opgøres månedens 
salgstal, og for hver færdigvare reestimeres salgets middelværdi og variation ved beregning af 
den eksponentielt udjævnede af 1. orden (St) samt af den gennemsnitlige absolutte afvigelse 
mellem faktisk salg og estimeret middelsalg (MADt). Disse udregninger benyttes til løbende at 
overvåge, om der sker systematiske ændringer i salgets størrelse. Hvis dette er tilfældet, foreta-
ges ændringer i lagerstyringsparametrene. I modsat fald beregnes kun nye parameterværdier 
ved hvert års afslutning. 
 
Ved beregning af St og MADt anvendes en udjævningskoefficient på 0,1. Genanskaffelsestiden 
(produktionstiden) for færdigvaren er 2 måneder, og der ønskes opretholdt et serviceniveau på 
98%. 
 
For én af disse færdigvarer blev ved udgangen af november måned beregnet: 
 

Snov = 1.000 stk./måned 
 
MADnov =  100 stk./måned 

 
Herefter blev der i december måned registreret et salg på 1.100 stk.  
 
Spørgsmål 3.9: Beregn det nye bestillingspunkt ved udgangen af december måned. 
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Opgave 3.10 
I en virksomhed styres lagerbeholdningen af en række indkøbte varer ud fra et bestillingspunkt, 
idet hver enkelt vare indkøbes, når dens beholdning bliver mindre end bestillingspunktet. En 
gruppe af disse varer indkøbes hos en producent i Italien, og leveringstiden er her 2 måneder. 
Virksomheden overvejer nu, om den i stedet for individuelle indkøb skulle gå over til én gang 
pr. måned at opgøre beholdningerne og på basis heraf foretage et samlet indkøb for denne va-
regruppe. 
 
Spørgsmål 3.10.1: Hvordan vil du i en faglig terminologi kort karakterisere dette ændringsfor-
slag? Hvilke fordele og ulemper kunne der være forbundet med ændringen? 
 
Spørgsmål 3.10.2: Hvis samme serviceniveau skal opretholdes, vil ændringsforslaget da med-
føre en ændring af størrelsen af sikkerhedslagrene? Hvorfor og i givet fald med ca. hvor me-
get? 
 
 
Kapitel 4 MRP-baseret materialeplanlægning 
 
Opgave 4.1  
I en virksomhed har man udarbejdet et forecast for salget i hver måned i det næste år samt en 
oversigt over den maksimale produktionskapacitet i hver måned (se tabel 4.1). 
 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
Max. produktion 88 80 88 88 80 96 40 96 88 96 88 72 

Salgsforecast 50 50 60 60 80 150 150 150 70 70 60 50 
Tabel 4.1: Maksimal produktionskapacitet samt salgsforecast for hver måned i det næste år. 
 
Det forudsættes, at lagerbeholdningen pr. 1. januar er på 0 stk. 
 
Spørgsmål 4.1.1: Er den samlede årlige produktionskapacitet stor nok til at dække det forventede 
salg? 
 
Spørgsmål 4.1.2: Er det med den begrænsede kapacitet muligt at dække det forventede salg, eller 
vil der i visse måneder opstå leveringsproblemer – i givet fald i hvilke måneder? 
 
Spørgsmål 4.1.3: Hvor mange stk. skulle der mindst have været på lager pr. 1. januar, hvis virk-
somheden skulle være leveringsdygtig i hele det næste år? 
 
Fra salgsafdelingen kommer der nu besked om, at situationen i Mellemøsten må forventes at på-
virke markedet på en sådan måde, at det forventede salg bliver noget mindre, end først antaget. 
Salgsafdelingen vurderer således, at salget næste år i hver måned bliver 20 stk. mindre. 
 
Spørgsmål 4.1.4: Opstil for det næste år en produktionsplan, som sigter mod at minimere lager-
omkostningerne, og beregn disse. Det antages, at omkostningerne ved at lagre ét stk. i én måned 
er 200 kr. Der må ikke opstå manko. 
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Fra produktionsafdelingen oplyses det nu, at man har fået kontakt med en underleverandør, hvor-
ved produktionskapaciteten kan forøges. Dette medfører imidlertid også en forøgelse af omkost-
ningerne for de stk., som leverandøren bidrager med produktionskapacitet til. 
 
Spørgsmål 4.1.5: I hvilken måned vil brug af underleverandøren medføre den største omkost-
ningsreduktion? Hvad må meromkostningerne ved brug af underleverandøren højst være, for at 
det overhovedet kan betale sig at bruge underleverandøren i pågældende måned? 
 
Spørgsmål 4.1.6: Er der andre forhold, som det kunne være relevant at inddrage i spørgsmålet om 
brug af underleverandør? 
 
 
Opgave 4.2  
En produktionsvirksomhed har modtaget en stor ordre på produkt PRO. Ordren skal leveres over 
ugerne 4 til 12 (se tabel 4.2). Ugens levering skal finde sted ved ugens slutning, og leveringspla-
nen skal overholdes.  
 

Uge nr.  4  5  6  7  8  9  10 11  12

Levering, antal styk PRO  70  40  30  50  110  150  80 50  10

Tabel 4.2: Leveringsplan for produkt PRO. 
 
Produktionen af PRO foretages på en montagelinje. Fra produktionen opstartes, til hele ordren er 
produceret, produceres der med en konstant produktionshastighed på 14 styk pr. dag. Der er 5 
arbejdsdage pr. uge. Efter afslutning af leverancen ønskes intet lager af PRO. Omkostning til lag-
ring af færdigproducerede PRO er 10 kr. pr. styk pr. uge. Vi befinder os i uge 1. 
 
Spørgsmål 4.2.1: Hvor mange styk PRO skal der mindst være produceret inden begyndelsen af 
uge 4, hvis leveringsplanen skal kunne overholdes? 
 
Antag, at det gennem brug af overarbejde er muligt at forøge den daglige produktion.  
 
Spørgsmål 4.2.2: Hvor meget må ekstraomkostningerne pr. styk ved produktion af PRO på over-
tid højst være, for at brug af overarbejde kan være en lønsom mulighed? 
 
Det antages nu, at produktionens størrelse kan ændres fra uge til uge, men maksimalt kan være 80 
styk PRO pr. uge. Ændring i den ugentlige produktionsstørrelse påvirker ikke produktionsom-
kostningerne pr. stk.  
 
Spørgsmål 4.2.3: Opstil for den ugentlige produktion af PRO en plan, der giver minimale lag-
ringsomkostninger.  
 
 
Opgave 4.3 
For en vare er det oplyst, at: 

On hand = 160 stk. 
Lot size = 100 stk. 
LT = 2 perioder 
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Der planlægges ikke med et sikkerhedslager. 
 
I tabel 4.3 er for 6 perioder vist forecast for varen. 
 

Periode 1 2 3 4 5 6 
Forecast 60 60 60 60 60 60 
Planlagt disponibelt (160)       
Nettobehov       
MPS tilgang       
MPS igangsættelse       

Tabel 4.3: Forecast for 6 perioder for en vare. 
 
 
Spørgsmål 4.3: Udarbejd en MPS (plan for tilgang af produktionsordrer til færdigvarelagret). 
 
Opgave 4.4  
Af tabel 4.4 fremgår forecast for salget af en vare i ugerne 5-10. Endvidere fremgår allerede ind-
gåede ordrer til levering i hver af disse 6 uger. 
 
Lot size = 100, SS = 0, LT = 2. 
Uge 5 6 7 8 9 10 
Forecast 75 50 30 40 70 20 
Ordrer 70 45 25 25 10 5 
Planlagt disponibelt (50)   
Planlagte tilgange 100  
Nettobehov   
MPS tilgang   
MPS igangsættelse   
ATP   
∑ATP   

Tabel 4.4: Forecast og indkomne ordrer for en vare i 6 uger. 
 
Spørgsmål 4.4.1: Udarbejd en MPS (plan for tilgang af produktionsordrer til færdigvarelagret). 
 
Virksomheden har nu kontakt med en ny kunde, og der forhandles om en ordre til levering i en af 
ugerne 5-10. 
 
Spørgsmål 4.4.2: Afhængigt af, i hvilken uge ordren skal leveres, hvor mange stk. kan virksom-
heden da love kunden ud fra den under spørgsmål 4.4.1 planlagte MPS? 
 
Spørgsmål 4.4.3: Hvor mange stk. kan kunden loves til levering i uge 10? Hvad skyldes en evt. 
afvigelse mellem dette antal og den disponible beholdning i uge 10?  
 
Spørgsmål 4.4.4: Forhandlingerne med kunden falder på plads, og han loves at få 60 stk. leveret i 
uge 8. Hvis der herefter skabes kontakt til endnu en kunde, hvor mange stk. kan virksomheden da 
nu love denne kunde – afhængigt af, hvilken uge ordren skal leveres i? 
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Spørgsmål 4.4.5: Hvis den sidste kunde ved starten af uge 5 var villig til at afgive en ordre på 40 
stk. til levering i uge 8, ville det så være muligt at levere denne ordre til tiden? Hvad ville du i 
givet fald gøre, før du ville love kunden de 40 stk.? 
 
Opgave 4.5  
Spørgsmål 4.5: Hvilke 4 forskellige typer af data (dvs. data om 4 forskellige forhold) er nød-
vendige input til en MRP-beregning? 
 
Opgave 4.6  
Som resultat af en MRP-beregning er for to lagerførte mellemvarer, K og L, beregnet ugentlige 
afgangsbehov i stk. (se tabel 4.5). Det forudsættes, at tilgange sker ved ugens begyndelse, 
hvorfor tilgange i en uge kan bruges til dækning af ugens afgangsbehov. 
 

Uge 12 13 14 15 16 17 18 19
Behov, vare K 50 30 40 0 30 20 50 10
Behov, vare L 40 50 20 30 0 40 40 20

Tabel 4.5: Ugentlige afgangsbehov for varerne K og L. 
 
For de to varer foreligger i øvrigt følgende oplysninger: 
 
Vare K: Beholdning = 80 stk. ved slutning af uge 11, sikkerhedslager = 10 stk., seriestørrelse 
beregnes efter LUC-modellen, bestillingsomkostning = 500 kr., lagringsomkostning = 10 kr. 
pr. stk. pr. uge. 
 
Vare L: Beholdning = 120 stk. ved slutning af uge 11, sikkerhedslager = 10 stk., seriestørrelse 
beregnes efter POQ-modellen (POQ = 3 uger). 
 
Spørgsmål 4.6.1: Hvad bliver tidspunkt og seriestørrelse for første tilgang af vare K og L? 
 
 
Den færdigvareplan, der lå til grund for beregning af ovennævnte afgangsbehov for vare K og 
L, ændres nu, idet der er indløbet en ny kundeordre på levering af 20 stk. af en færdigvare F40 
i begyndelsen af uge 15. Ved fremstilling af et styk af F40 anvendes 2 stk. af vare K og 1 stk. 
af vare L, og gennemløbstiden (lead time) for F40 er 2 uger. 
 
Spørgsmål 4.6.2: Hvad vil tidspunkt og seriestørrelse for første tilgang af vare K og L nu blive 
efter en ny MRP-beregning? 

 
Forudsætningerne bag spørgsmål 4.6.2 gælder fortsat, men en optælling på lageret har nu vist, 
at beholdningen af vare L ved udgangen af uge 11 ikke var 120 stk., men kun 110 stk. 
 
Spørgsmål 4.6.3: Hvad vil tidspunkter og seriestørrelser for første og anden tilgang af vare L 
nu blive? 

 
I det ovenstående er der for vare K og L angivet et sikkerhedslager. 
 
Spørgsmål 4.6.4a: Hvorfor anvendes sådanne sikkerhedslagre ved MRP-planlægning? 
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Spørgsmål 4.6.4b:Anfør 3 konkrete eksempler på årsager til, at der kan være behov for sådanne 
sikkerhedslagre. 
 
Spørgsmål 4.6.4c:Kan der på anden måde, end ved brug af sikkerhedslagre, indbygges ”sikker-
hed” ved en MRP-planlægning? 
 
Opgave 4.7 
En virksomhed producerer en færdigvare WZ. Ud fra lagerbeholdning og forventet salg er der 
for WZ opstillet følgende montageplan. 
 
Uge 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Stk. 40 45 50 45 50 45 0 40 45

Tabel 4.6: Montageplan for færdigvare WZ. 
 
Ved montagen af WZ anvendes bl.a. to selvfremstillede komponenter, A og B, idet der i ét stk. 
af WZ indgår 2 stk. af A og 1 stk. af B. For de to komponenter foreligger der følgende oplys-
ninger: 
 
Komponent A: 
Beholdningen ved afslutning af uge 19 er på 200 stk., produktionstiden er på 2 uger, sikker-
hedsbeholdning = 20 stk., seriestørrelse beregnes efter POQ-modellen (Period Order Quantity), 
hvor ”Period” = 4 uger. 
 
Komponent B: 
Beholdningen ved afslutning af uge 19 er på 90 stk., produktionstiden er på 1 uge, sikkerheds-
beholdning = 15 stk., seriestørrelse beregnes ud fra LPC-modellen (Least Period Cost), idet 
bestillingsomkostningen er ansat til 400 kr. og lagringsomkostningen til 5 kr. stk. pr. uge.  
 
Det antages, at tilgange sker ved ugens begyndelse, samt at tilgange i en uge kan bruges til 
dækning af ugens behov. 
 
Spørgsmål 4.7.1: Hvornår skal den første produktionsserie på komponent A igangsættes, og 
hvor stor skal denne serie være? 

Spørgsmål 4.7.2: Opstil for ugerne 20-28 en plan for produktionen af komponent B med angi-
velse af starttidspunkter for produktionsserierne samt af seriestørrelserne. 
 
Den grundlæggende tankegang bag produktion i seriestørrelser, der dækker flere perioders be-
hov, er, at de forøgede lagringsomkostninger, som serierne medfører, opvejes af reduktionen i 
bestillingsomkostningerne som følge af færre serier. 
 
Spørgsmål 4.7.3: Vurder, på grundlag heraf, om den plan, der under spørgsmål 4.7.2 ud fra 
LPC-modellen er opstillet for komponent B, er optimal. 
 
Ovenstående planer for produktion af WZ, A og B er opstillet ved traditionel MRP-
planlægning. 
 
Spørgsmål 4.7.4: Hvilket kriterium (eller kriterier) er det (de) centrale ved MRP-planlægning? 
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Opgave 4.8  
I en virksomhed monteres bl.a. to færdigvarer: X og Y. Et mindre udsnit af de to varenetværk 
er skitseret nedenfor: 

 
Vare X er en standardmodel, hvor der til fremstilling af et stk. X anvendes to styk a og et styk 
b. Vare Y er en luksusmodel, hvor der til fremstilling af et stk. Y anvendes et styk a og et styk 
c. Til fremstilling af den lagerførte vare c anvendes et styk a og et styk b. Begrundelsen for at 
producere vare c til lager er bl.a., at vare c også sælges som en selvstændig vare. Dette salg 
antages i gennemsnit at være på 5 stk. pr. uge.  
  
Der planlægges med en uge til montagen af serier af X, Y og c. For vare X og Y er der for de 
kommende 11 uger planlagt de montageserier, der fremgår af tabel 4.7. 
 

Uge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Vare X (stk.) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Vare Y (stk.) 25 30 25 40 25 30 25 20 40 30 25

Tabel 4.7: Planlagte montageserier for vare X og Y. 
 
Seriestørrelsen ved montagen af vare c fastlægges, så den dækker tre ugers behov (POQ-
reglen).  
 
Vare a indkøbes i serier á 200 stk., medens vare b indkøbes efter LUC-reglen (Least Unit 
Cost). For denne vare er bestillingsomkostningerne ansat til 200 kr. pr. indkøbsordre, medens 
lagringsomkostningerne udgør 2 kr. pr. stk. pr. uge. 
 
Lagerbeholdningerne for varerne a, b og c er ved indgangen til uge 1 henholdsvis 155, 150 og 
100 stk. Der planlægges med sikkerhedsbeholdninger for varerne a, b og c på henholdsvis 50, 
50 og 10 stk. 
 
Det antages, at tilgange til lagre sker ved ugens begyndelse, samt at tilgange sker før afgange, 
dvs. at ugens tilgange er til rådighed til dækning af ugens behov. 
 
På baggrund af de anførte talværdier og de anvendte planlægningsprincipper ønskes følgende 
spørgsmål besvaret (hjælpeskemaet næste side kan benyttes ved besvarelsen af efterfølgende 
spørgsmål). 
 
Spørgsmål 4.8.1: I hvilke uger vil der blive planlagt montage af vare c og i hvilke seriestørrel-
ser? 
 
Spørgsmål 4.8.2: I hvilke uger vil der blive planlagt tilgang af den indkøbte vare a og i hvilke 
indkøbsstørrelser? 

X Y

a b a c

a b

2 
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Uge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Montage af 
vare X 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Montage af 
vare Y 

25 30 25 40 25 30 25 20 40 30 25 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Hjælpeskema til opgave 4.8 
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Spørgsmål 4.8.3: I hvilke uger vil der blive planlagt afgivet indkøbsordrer på vare b og i hvilke 
indkøbsstørrelser? 
 
Spørgsmål 4.8.4: Har du forslag til forbedringer i den måde, der planlægges på? Hvis ja, så 
angiv konkrete ændringsforslag og anfør de fordele, som du mener opnået hermed. 
 
 
Opgave 4.9 
Mange virksomheder har gennem en årrække søgt at reducere gennemløbstiden, GT, i produktio-
nen. 
 
Spørgsmål 4.9.1: Hvilke fordele kunne der være ved at få reduceret gennemløbstiden? 
 
Spørgsmål 4.9.2: På hvilke måder kunne det være muligt at reducere gennemløbstiden? 
 
 
Opgave 4.10 
Spørgsmål 4.10: Anfør eksempler på forskelle i de data, der anvendes til henholdsvis MPS- og 
MRP-planlægningen. 
 
Opgave 4.11 
Spørgsmål 4.11.1: Hvilke typer af omkostninger indgår der i LUC- og LPC-modellerne? 
 
Spørgsmål 4.11.2: Hvad er den principielle forskel mellem LUC- og LPC-modellen? 
 
 
 
Kapitel 5 Kapacitetsplanlægning og finplanlægning/beordring 
 
Opgave 5.1 
Resultatet af en brutto-/nettobehovsberegning (MRP-beregning) er bl.a. en række produktions-
ordreforslag. 
 
Spørgsmål 5.1: Beskriv kort en metode til vurdering af de kapacitetsmæssige muligheder for at 
producere disse produktionsordreforslag, og angiv med stikord den information, der kan være 
relevant for at foretage denne vurdering. 
 
Opgave 5.2  
Princippet i en belastningsberegning af en MPS er, at belastningen for centrale ressourcer 
(f.eks. medarbejdere, specialmaskiner ol.) først beregnes. Herefter fordeles denne belastning på 
de forskellige afdelinger. Dette er illustreret i fig. 5.1, hvor der for at fremme overskueligheden 
kun er anført to ressourcer og tre afdelinger. 

Spørgsmål 5.2: Beskriv for hver af de tre teknikker til belastningsberegning: Capacity 
Planning using Overall Factors, Capacity Bills og Resource Profiles princippet i, hvorledes 
belastningen først fordeles til ressourcer og herfra videre til afdelinger.  
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Fig. 5.1: Princip i fordeling af belastning fra produktionsplan over ressourcer til afdelinger. 

 
Opgave 5.3 
I forbindelse med finplanlægning anvendes prioriteringsregler for, i hvilken rækkefølge ordrer 
skal igangsættes.  

Spørgsmål 5.3.1: Angiv 3 prioriteringsregler, der sigter mod at fremme overholdelsen af leve-
ringstiderne. 

Spørgsmål 5.3.2: Angiv 2 prioriteringsregler, der sigter mod at reducere mængden af igang-
værende arbejde. 

Opgave 5.4 
I tabel 5.1 er anført operationsforløb og tidsforbrug for tre ordrer (A, B og C), der skal leveres 
samlet til en kunde. Det forudsættes, at de enkelte operationer gennemføres uden overlap. Endvi-
dere forudsættes, at der ikke er transporttid fra operationssted til operationssted, dvs. at når en 
ordre er afsluttet på et operationssted, så kan den umiddelbart derefter starte på det efterfølgende 
operationssted, hvis dette er ledigt.  

Ordre A B C 
Operationssted 1 4 timer 3 timer 8 timer
Operationssted 2 7 timer 6 timer 3 timer
Operationssted 3 3 timer 2 timer 6 timer
Operationssted 4 2 timer 4 timer 9 timer

Tabel 5.1: Operationstider og leveringstidspunkter for tre ordrer. 

Spørgsmål 5.4.1: Efter hvor mange timer vil alle tre ordrer være færdigproduceret, hvis ordrerne 
produceres i rækkefølgen A, B og C?  

Spørgsmål 5.4.2: Hvis produktionen af de tre ordrer finplanlægges efter prioriteringsreglen ”criti-
cal ratio”, hvor mange timer vil der så gå, før alle tre ordrer er færdigproduceret?   

Opgave 5.5  
Tabel 5.2 indeholder en oversigt over produktionsordrerne O1 - O9, der skal bearbejdes på produk-
tionssted A, som indeholder et antal identiske maskiner. Den for den enkelte ordre angivne pro-
duktionstid i antal dage er den samlede tid, ordren belaster en maskine. Det i tabellen angivne 
tidligste start for en ordre regnes fra den angivne dags begyndelse, og seneste slut til den angivne 
dags slutning.  

Ressource 1 Ressource 2

MPS

Afdeling 1 Afdeling 2 Afdeling 3 

Fordeling til ressourcer 

Fordeling til afdelinger 
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Ordre O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 
Produktionstid (dage) 4 1 2 4 3 1 1 1 2 
Tidligste start (dag) 1 1 1 2 2 2 4 4 5 
Seneste slut (dag) 10 3 5 6 10 8 4 6 10 

Tabel 5.2: Varighed samt tidligste og seneste slutdag for 9 produktionsordrer. 
 
For besvarelsen af efterfølgende spørgsmål gælder det, at en ordre ikke må opdeles, dvs. at en 
igangsat ordre skal færdiggøres, før den næste ordre kan påbegyndes på maskinen, samt at en or-
dre ikke kan opdeles på to eller flere maskiner. 
 
Spørgsmål 5.5.1: Hvad er det mindste antal maskiner, der skal anvendes for at løse ovenstående 
produktionsopgave? 
 
Spørgsmål 5.5.2: Er det med det under spørgsmål 5.5.1. fundne mindste antal af maskiner muligt 
at løse produktionsopgaven? 
 
Spørgsmål 5.5.3: Hvilke planlægningsprincipper og prioriteringsregler har du anvendt ved besva-
relse af spørgsmål 5.5.2? 
 
Kapitel 6 Theory of Constraints (TOC) 
 
Opgave 6.1 
Spørgsmål 6.1.1: Hvor i produktionen er det ifølge TOC-tankegangen særligt vigtigt, at pro-
duktionsordrerne planlægges til at blive gennemført i en bestemt rækkefølge? 
 
Spørgsmål 6.1.2: Beskriv kort 3 principper (fremgangsmåder), som i TOC-tankegangen anven-
des for at reducere gennemløbstiden i produktionen. 
 
Opgave 6.2 
Spørgsmål 6.2: Redegør for to TOC-principper, som også kunne inddrages og anvendes i et 
MRP-system. 
 
Opgave 6.3 
Efterfølgende skitse viser fremstillingsforløbet for 10 forskellige varianter af et produkt. 

 
 
På operationssted A produceres til et lager et basisprodukt for hver variant. Efter kundeordrer-
nes indgang kundespecificeres det pågældende basisprodukt på operationssted B. Det er opera-
tionssted B, der udgør flaskehalsen. 
 
Der produceres i alt 10.000 stk./år, og denne produktion er nogenlunde ligeligt fordelt på de 10 
varianter. Der produceres i 1.800 timer/år. På operationssted A er omstillingstiden mellem va-
rianter på 16 minutter, og operationstiden er 10 min./stk. 
 

A B 

CODP 
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Spørgsmål 6.3.1: Hvordan kan lagerbeholdningen mellem de to operationssteder reduceres? 
 
Spørgsmål 6.3.2: Hvad er den mindste seriestørrelse, der på operationssted A kan produceres i? 
 
 
Opgave 6.4 
Ved fremstillingen af et produkt PQ14 indgår der tre operationssteder: A, B og C. Operations-
stederne gennemløbes i den anførte rækkefølge, og operationstiderne pr. stk. PQ14 er hen-
holdsvis 5, 10, og 5 minut ved de tre operationssteder. Der kan ses bort fra transporttider mel-
lem operationsstederne, og der er ingen opstillingstid på de tre operationssteder. De tre operati-
onssteder anvendes ikke til anden produktion. De efterfølgende spørgsmål omhandler fremstil-
ling af en serie på 100 stk. af PQ14. 
 
Spørgsmål 6.4.1: Hvad bliver gennemløbstiden, hvis hele serien færdiggøres på et operations-
sted, før den sendes videre til det næste operationssted? 
 
Spørgsmål 6.4.2: Hvis målet er at opnå en så kort gennemløbstid, som muligt, dvs. at få frem-
stillet en serie af PQ14 så hurtigt som muligt, hvad er da flaskehalsen (constraint)?  
 
Ved efterfølgende planlægning ud fra TOC-principper forudsættes det, at der planlægges med 
et tidsbuffer på 2½ time foran flaskehalsen, medens der på operationsstederne A, B, og C plan-
lægges med seriestørrelser på henholdsvis 20, 25 og 25 stk., idet der dog naturligvis på det ope-
rationssted, der i denne situation er flaskehalsen, produceres i en uafbrudt serie på 100 stk. 
 
Spørgsmål 6.4.3: Hvis der planlægges ud fra TOC-principper, hvad bliver da den samlede gen-
nemløbstid fra opstart af serien af PQ14 på operationssted A, til den er færdigproduceret på 
operationssted C? 
Optegn produktionsplanen i en Gantt-plan. 
 
Opgave 6.5 
Et produkt fremstilles ved gennemløb af tre operationssteder: A, B og C. Operationstiden ved 
hvert af disse operationssteder er henholdsvis 4, 5 og 3 minutter pr. stk. Operationsstederne ligger 
så tæt ved hinanden, at der ikke er transporttid mellem operationsstederne.  
 
Spørgsmål 6.5.1: Hvad er den samlede gennemløbstid, hvis de tre operationer gennemføres se-
kventielt (dvs. at alle stk. i en produktionsserie på100 stk. af produktet færdiggøres, før de sendes 
videre til næste operationssted)? 
 
Spørgsmål 6.5.2: Hvis operationerne kan gennemføres med fuldt overlap, dvs. at 1 stk. kan vide-
resendes til næste operationssted, hvilket af de tre produktionssteder er så den primære begræns-
ning (”flaskehalsen”) for opnåelse af den kortest mulige gennemløbstid for en produktionsserie på 
100 stk. af produktet?  
 
Spørgsmål 6.5.3: Hvad er den kortest mulige gennemløbstid for en serie på 100 stk. af produktet, 
og hvornår skal produktionen på operationssted C så senest startes? 
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Kapitel 7 Materialestyring i produktionsnetværk 
 
Opgave 7.1 
En virksomhed indkøber en række forskellige komponenter hos en leverandør i Japan. Leverandø-
ren har nu meddelt, at for fremtidige ordrer skal den samlede indkøbspris være på mindst 500.000 
kr. Ud fra de anvendte disponeringsregler foreligger der nu et indkøbsbehov på 450.000 kr., og 
virksomheden overvejer derfor, hvordan den skal forøge indkøbet med 50.000 kr. Forøgelsen øn-
skes foretaget ved indkøb af én af efterfølgende 4 varer, for hvilke der i tabel 7.1 er anført en ræk-
ke oplysninger. 
 
Vare Beholdning 

(stk.) 
Månedsforbrug 

(stk./måned) 
Sikkerhedslager

(stk.) 
Indkøbspris

(kr./stk.) 
P1 5.500 1.000 200 100
P2 4.200 500 150 125
P3 6.100 1.000 250 140
P4 8.000 1.500 300 100

Tabel 7.1: Oplysninger om fire indkøbte varer. 
 
Spørgsmål 7.1.1: Forklar, hvilket princip (tankegang) du vil lægge til grund for valget af, hvilken 
af de 4 varer der skal indkøbes. 
 

En anden virksomhed indkøber fem varer i Sydøstasien. For den ene vare er der nu behov for 
at foretage et indkøb. Varerne transporteres i en container, og indkøbet af den ene vare fylder 
ikke hele containeren. Prisen for transport af en container er konstant – uafhængigt af, hvor 
meget der er i den. Det kunne derfor være relevant at fylde op med nogle af de andre fire varer. 
Data for disse fremgår af tabel 7.1. 
 
Spørgsmål 7.1.2: 
Efter hvilket princip vil du fylde containeren op med enheder fra de fire andre varer? 
 
Opgave 7.2 
En virksomhed indkøber en række forskellige komponenter hos en leverandør i Kina. For at redu-
cere transportomkostningerne, afgiver virksomheden kun en indkøbsordre om måneder. Virksom-
heden styrer således lagrene ved periodisk rapportering, idet den ved slutningen af hver måned 
opgør lagerbeholdningen og på grundlag heraf afgiver en indkøbsordre. Genanskaffelsestiden, 
dvs. fra indkøbsordre afgives, til varerne modtages, er på tre måneder.  
 
For at forenkle problemstilling omhandler spørgsmål 7.2 kun de fire varer, der i tabel 7.2 er oplyst 
data om, og dataene for disse varer svarer i øvrigt til dataene for varerne i tabel 7.1. 
 
Vare Beholdning 

(stk.) 
Månedsforbrug 

(stk./måned) 
Sikkerhedslager

(stk.) 
Indkøbspris

(kr./stk.) 
P1 5.500 1.000 200 100
P2 4.200 500 150 125
P3 6.100 1.000 250 140
P4 8.000 1.500 300 100

Tabel 7.2: Oplysninger om fire indkøbte varer. 

© Aage U. Michelsen og Nyt Teknisk Forlag



 23

 
Virksomheden har ved udgangen af denne måned behov for at foretage et indkøb i Kina, og der 
er ledig plads i transportcontaineren.  
 
Spørgsmål 7.2: Hvilken af de fire varer i tabel 7.2 ville du først og fremmest supplere indkøbet 
med? 
 
Opgave 7.3 
En fabrik, der producerer maling, styrer lagerbeholdningerne på 3 centrallagre. Hver aften 
modtager fabrikken oplysninger om beholdningerne på de 3 lagre. Fabrikken producerer de 
forskellige varer i bestemte batch-størrelser. For den vare, vi her ser på, produceres 10.000 liter 
ad gangen, og disse fordeles så til de tre lagre. 
 
En aften er situationen, som beskrevet i tabel 7.3. 
 
 Lager A Lager B Lager C
Beholdning (liter) 1.000 3.000 1.500
Bestillingspunkt (liter) 1.000 1.500 1.000
Salg (liter/dag) 250 500 250

Tabel 7.3: Beholdning, bestillingspunkt samt salgstal for en vare på tre lagre. 
 
Det fremgår af tabel 7.3, at beholdningen på lager A er nået ned på bestillingspunktet, hvorfor 
der skal igangsættes en produktion på 10.000 l. 
 
Spørgsmål 7.3: Hvordan vil du fordele de 10.000 l på de tre lagre? 
 

Opgave 7.4  
En virksomhed indkøber 4 forskellige komponenter i Japan. For at reducere transportom-
kostningerne foretages hver gang et samlet indkøb for alle 4 komponenter. De samlede omkost-
ninger ved et indkøb (inkl. transportomkostningerne) udgør 12.500 kr. I øvrigt foreligger følgende 
oplysninger: 
 
Vare Forbrug 

(stk./år) 
Lagringsomkostning 
(kr. pr. stk. pr. år) 

V1 2.500 500 
V2 1.000 800 
V3 4.000 200 
V4 2.000 400 

Tabel 7.4: Data om forbrug og lagringsomkostninger for fire varer. 
 
Spørgsmål 7.4: Hvor meget vil du foreslå, at der hver gang indkøbes af hver af de 4 varer? 
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Kapitel 9 Just-in-Time (JIT) og Lean 
 
I teksten til opgaverne og løsningsforslagene til dette kapitel er anvendt betegnelsen “JIT”, 
hvor andre måske ville have anvendt betegnelsen ”Lean” eller ”JIT/Lean”.  
 
Opgave 9.1 
Ved et operationssted A produceres en vare, der viderebearbejdes ved operationssted B. Styringen 
af varestrømmen mellem A og B foretages ved hjælp af kanban-kort. Varen transporteres i contai-
nere, der hver indeholder 40 stk. Når der tages hul på en ny container ved operationssted B, afsen-
des kanban-kortet til operationssted A, hvor kanban-kortet udløser en produktionsordre, og efter 4 
timer tilgår der en fyldt container til operationssted B. Forbruget ved operationssted B er normal-
fordelt med middelværdi = 80 stk./time og spredning = 10 stk./time. Der arbejdes ved begge ope-
rationssteder i 8 timer pr. dag, og alle anførte timer er "arbejdstimer". 
 
Spørgsmål 9.1: Hvor mange kanban-kort skal der anvendes mellem de to operationssteder, for at 
der i gennemsnit vil være mindst 100 arbejdsdage mellem hver gang, der opstår varemangel ved 
operationssted B? 
 

Opgave 9.2 
I en virksomhed bearbejdes et emne først ved operationssted A, hvorefter det senere viderebe-
arbejdes ved operationssted B. Produktionen styres af et kanbansystem, og emnerne transporte-
res fra A til B i containere, der indeholder 100 stk. Når en container er tømt ved operationssted 
B, sendes den til operationssted A for at blive fyldt. Produktionstiden ved A er meget kort, men 
på grund af transport går der 4 timer, fra en container afsendes fra B, til den fyldte container 
leveres til B. Forbruget ved B er nogenlunde konstant på 50 stk. pr. time, og det er beregnet, at 
én container er nok som sikkerhedslager til at dække udsvingene i forbruget ved B. 
 
Spørgsmål 9.2.1: Hvor mange containere skal der være i omløb mellem A og B? 
 

Produktionstiden ved A er, som tidligere nævnt, meget kort. For at udnytte overskudskapacite-
ten ved A besluttes det derfor at opdele den 8 timers arbejdsdag ved A, så der kun de første 4 
timer kan produceres pågældende emne, medens kapaciteten de sidste 4 timer på dagen reser-
veres til anden produktion. 
 
Spørgsmål 9.2.2: Hvor mange kort (containere) skal der nu være mellem A og B? 
 
Opgave 9.3 
I en virksomhed fremstilles i afdeling A en komponent X14, der med et nogenlunde konstant for-
brug på 100 stk./dag indgår i montagen af en færdigvare. X14 lagerføres, og beholdningen styres 
ud fra et bestillingspunkt, fastlagt ud fra et sikkerhedslager på 200 stk. Seriestørrelsen ved produk-
tion af X14 er ved hjælp af Wilson's formel beregnet til 1.000 stk., og leveringstiden fra afdeling 
A til lageret er 5 dage. Omkostningerne til lagerføring af X14 er ansat til 0,25 kr. pr. stk. pr. dag. 
Virksomheden arbejder alle ugens 7 dage.  
 
Virksomheden overvejer nu at indføre en kanban-styring af produktionen af X14. Producerede 
enheder af X14 skal nu ikke længere sendes til lageret, men i en container sendes direkte til mon-
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tagen. Containerstørrelsen ønskes at være 100 stk., og når en container er tømt ved montagen sen-
des den retur til afdeling A, hvor den udløser en produktionsordre på 100 stk. Med denne løsning 
kan sikkerhedslageret ved montagen reduceres til 100 stk. 
 
Spørgsmål 9.3.1: Hvor mange containere skal der være i omløb mellem afdeling A og montagen? 
 
Spørgsmål 9.3.2: Hvor meget skal de faste omkostninger pr. produktionsserie reduceres, for at den 
skitserede kanban-styring ikke medfører en forøgelse af de samlede lagrings- og bestillingsom-
kostninger? 
 
Spørgsmål 9.3.3: Kunne en sådan reduktion i de faste omkostninger pr. serie tænkes opnået? I 
givet fald hvordan?  
 
Spørgsmål 9.3.4: Indførelsen af kanban-systemet medfører direkte, at lagrene og de dermed for-
bundne omkostninger reduceres.  Kunne der tænkes opnået andre fordele? 
 
Opgave 9.4 
En virksomhed har hidtil styret lageret af en indkøbt vare, PQ, ud fra et bestillingspunkt og ved 
transaktionsrapportering. Forbruget af PQ er nogenlunde konstant med et gennemsnit på 2.000 
stk. pr. måned og en spredning på 250 stk. pr. måned. 
 
Virksomheden har nu indgår en rammeaftale med leverandøren og dermed fået mulighed for at 
styre tilgangen til lageret på en ny måde. Det er således aftalt, at leverandøren fremover skal 
levere PQ i kasser med 125 stk., og at disse kasser skal leveres direkte til det sted i produktio-
nen, hvor PQ bruges. Når indholdet af en kasse er forbrugt i produktionen, sendes kassen til 
leverandøren, som 2 uger senere leverer den fyldte kasse tilbage til produktionen. Antag, at der 
er 4 uger i hver måned. 
 
Spørgsmål 9.4.1: Hvor mange kasser skal der mindst være i omløb mellem leverandør og virk-
somhed, hvis sandsynligheden for, at der ikke i produktionen er opstået mangel på PQ, når en 
ny kasse ankommer, mindst skal være 97,7% (svarende til 2-grænsen i en normalfordeling)? 

 
Spørgsmål 9.4.2:  Hvor mange gange pr. år kan det forventes, at der i produktionen vil opstå 
mangel på PQ? (antag, at der er 12 måneder á 4 uger pr. år). 

 
Opgave 9.5 
Forskellige tankegange fra JIT kunne principielt godt udnyttes i et MRP-system. 
 
Spørgsmål 9.5.1: Hvordan kunne tankegangen om små seriestørrelser og korte gennemløbstider 
inddrages i et MRP-system? 
 
Spørgsmål 9.5.2: Hvordan kunne tankegangen om synkronisering mellem produktion og salg (af-
træk) inddrages i et MRP-system? 
 
Tidsmæssig datering af produktionsordrer kan foretages ud fra to forskellige principper: forlæns 
eller baglæns planlægning. 
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Spørgsmål 9.5.3: Hvilke af de to principper anvendes ved en traditionel MRP-planlægning, hen-
holdsvis ved en TOC-planlægning? Hvilket af de to principper karakteriserer bedst situationen i et 
kanban-styret system? 
 
Spørgsmål 9.5.4: Anfør to ligheder mellem målene for TOC og JIT. Anfør to forskelle mellem 
planlægningsprincipperne i TOC og JIT. 
 
 
Opgave 9.6 
I opgave 4.7 foreligger der en montageplan for færdigvaren WZ. På baggrund af denne er der 
ud fra MRP-principper udarbejdet produktionsplaner for de indgående selvfremstillede kom-
ponenter, A og B. 
 
Spørgsmål 9.6: Vurder og kommenter montageplanen og produktionsplanerne ud fra JIT-
tankegangen. 
 
PS.: Opgave 4.8 kunne på tilsvarende danne grundlag for en vurdering og kommentering af 
MRP-baserede planer ud fra JIT-tankegangen. 
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