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Forord 
 
 
Denne publikation indeholder løsningsforslag til opgavesamlingen til bogen ”Produktionsstyring – 
Begreber, principper og modeller”. I løsningsforslagene er der en del steder henvist til formler 
og/eller afsnit i lærebogen. For sådanne henvisninger er der anvendt kursiv skrift. 
 
Spørgsmålene i løsningsforslagene er nummeret efter samme princip som opgaverne i opgavesam-
lingen: det første ciffer henviser til pågældende kapitel i lærebogen, det andet ciffer angiver et fort-
løbende opgavenummer inden for pågældende kapitel, medens et evt. tredje ciffer angiver en fortlø-
bende nummerering af spørgsmålene inden for den pågældende opgave.  
 
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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Løsningsforslag 
 
 
Kapitel 1 Produktionsstyring – begreber og styringsprincipper 
 
Opgave 1.1 
Spørgsmål 1.1: 
Rækkefølgen kan fastlægges ud fra, hvornår den nuværende beholdning er opbrugt. Det kan gøres 
ved at omskrive beholdningen fra ”stk.” til ”tid”, hvilket betegnes ”dækningstid” (se afsnit 3.1.3): 
 

Dækningstid = lagerbeholdning/forbrug 
 

Vare A: Dækningstid = 20/100 = 1/5 uge, dvs. 1 dag 
Vare B: Dækningstid = 40/50 = 4/5 uge, dvs. 4 dage 
Vare C: Dækningstid = 15/25 = 3/5 uge, dvs. 3 dage 

 
De tre varer bør således produceres i rækkefølgen: A, C og B, dvs.: 
 

Vare A produceres mandag og tirsdag 
Vare C produceres onsdag 
Vare B produceres torsdag og fredag 

 
Da lagerbeholdningerne ønskes minimeret, kunne produktionsmængderne fastlægges ud fra, hvad 
der umiddelbart er behov for, dvs. ”Ugeforbrug – lagerbeholdning”. Dette betegnes nettobehovet 
(se afsnit 4.3.2). 
 
Vare A: Nettobehov = 100 – 20 = 80 stk. 
Vare C: Nettobehov = 25 – 15 = 10 stk. 
Vare B: Nettobehov = 50 – 40 = 10 stk. 
 
Produktion af nettobehovene i den anførte rækkefølge vil medføre følgende beholdningsprofiler, 
idet det er forudsat, at produktionen for hver vare er jævnt fordelt over den anførte produktionstid: 

 
Fig. 1.1: Lagerprofiler ved produktion af nettobehovene. 

 
Vurderet ud fra den pågældende uge forekommer dette at være en god plan, idet lagerbeholdninger-
ne er søgt minimeret. Mandag i den efterfølgende uge vil der imidlertid opstå problemer, idet der 
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mandag morgen er behov for at producere alle tre varer. Da de tre varer produceres på den samme 
maskine, kan de ikke produceres samtidigt. 
 
Opgaven skulle hermed illustrere, at der ikke kan udarbejdes optimale planer for varer uden hen-
syntagen til den til rådighed værende kapacitet.  
 
Hvis de tre varer ønskes produceret i samme rækkefølge i den efterfølgende uge, så skal ovenståen-
de produktionsmængde for vare C forøges, så beholdningen først bliver lig med 0 ved tirsdagens 
slutning, dvs. forøges med 10 stk. til i alt 20 stk. 
 
Tilsvarende skal produktionsmængden for vare B forøges, så beholdningen først bliver lig med 0 
ved onsdagens slutning, dvs. forøges med 30 stk. til i alt 40 stk. 
 
En plan for pågældende uge, hvor der tages hensyn til såvel varer som kapacitet, kunne således væ-
re: 
  

Vare A: Produktionsmængde = 100 – 20 = 80 stk. 
Vare C: Produktionsmængde = 25 – 15 + 10= 20 stk. 
Vare B: Produktionsmængde = 50 – 40 + 30 = 40 stk. 

 
Lagerprofilerne som følge af denne produktionsplan er skitseret i fig. 1.2. 
 

 
Fig. 1.2: Lagerprofiler ved en produktionsplan, der ikke medfører mankoer. 

 
I efterfølgende uger produceres i rækkefølgen A, C og B, og seriestørrelserne for de tre varer svarer 
til varernes ugentlige forbrug. 
 
Opgave 1.2 
Spørgsmål 1.2.1: 
Opgøres opstillings- og operationstider for hver vare, fås f.eks. for vare 9: 
 

30 + 2 · 100 + 15 + 1 · 100 + 15 + 2 · 100 = 560 min. 
 

Opgørelsen kan lidt lettere foretages ved at summere opstillings- og operationstiderne og gange 
sidstnævnte med seriestørrelsen: 
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(30 + 15 + 15) + (2 + 1 + 2) · 100 = 560 min. 
 
For de 3 andre varer fås: 
 

V10: (75 + 30 + 15) + (2 + 2 + 2) · 100 = 720 min. 
 
V12: (25 + 60 + 30 + 15) + (3 + 1 + 3 + 2) · 100 = 1.030 min. 
 
V14: 15 + 2 · 200 = 415 min. 

 
Spørgsmål 1.2.2: 
Svaret på dette spørgsmål er meget subjektivt, men det vil nok for de fleste afvige en hel del fra det 
resultat, der efterfølgende fremkommer ved besvarelse af spørgsmål 1.2.3. 
 
Spørgsmål 1.2.3: 
 

 
 
Af Gantt-planen kan færdiggørelsestiderne aflæses. Disse er i tabel 1.1 sammenholdt med summen 
af opstillings- og operationstiderne. 
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 Opstillings- og 
operationstid 

Faktisk 
gennemløbstid

Forøgelse
af tiden 

Vare 9 560 1.020 +82%
Vare 10 720 720 0%
Vare 12 1.030 1.510 +47%
Vare 14 415 690 +66%

Tabel 1.1: Opstillings- og operationstid samt faktisk gennemløbstid og denne som procentuel 
forøgelse af opstillings- og operationstiderne. 

 
Formålet med denne opgave har været at introducere nogle problemer og problemstillinger inden 
for produktionsstyring samt at illustrere, at når der anvendes et funktionslayout (se afsnit 5.4), så 
kan det være særdeles vanskeligt at forudse, hvorledes produktionen vil blive afviklet. Det skal be-
mærkes, at opgaven giver en meget forenklet beskrivelse, idet der ikke er andre ordrer i produktio-
nen, når ordrerne på de 4 varer udskrives, og produktionen af disse gennemføres. I en virksomhed 
vil der ofte være flere hundrede ordrer i produktionen, hvorved kompleksiteten mangedobles, og i et 
funktionslayout vil summen af opstillings- og operationstiderne da oftest kun udgøre få % af den 
samlede gennemløbstid. 
 
 
Kapitel 2 Prognose- og forecastberegning 
 
Opgave 2.1 
Spørgsmål 2.1.1: 
Af kapitel 2 fremgår det, at de to koefficienter i en lineær model kan estimeres ud fra: 
 

at = 2  St - St
{2} (formel (2.17))  

 
bt = (α/(1-α))  (St - St

{2}) (formel (2.18)) 
 
Indsættes de anførte talværdier i disse to ligninger, fås: 
 

at = 2  50 - 30 = 70 stk./måned 
 
bt = (0,15/(1 - 0,15))  (50 - 30) = 3,5 stk./måned2 

 
Ved udgangen af maj måned beregnes da et forecast for august måned (3 perioder fremme) på: 

.815,33703, stkxmaj 


 
 
Spørgsmål 2.1.2: 
De eksponentielt udjævnede af 1. og 2. orden kan reestimeres ud fra: 
 

St = α  xt + (1 - α)  St-1 (formel (2.12)) 
 
St

{2} = α  St + (1 - α)  St-1
{2} (formel (2.14)) 

 
Indsættes talværdier, fås ved udgangen af juni måned: 
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St = 0,15  60 + (1 - 0,15)  50 = 51,5 stk./måned 
 
St

{2} = 0,15  51,5 + (1 - 0,15)  30 = 33,2 stk./måned 
 
Heraf fås, jf. spørgsmål 2.1.1: 
 

at = 2  51,5 - 33,2 = 69,8 stk./måned 
 
bt = (0,15/(1 - 0,15))  (51,5 - 33,2) = 3,2 stk./måned2 

 
Ved udgangen af juni måned beregnes nu et forecast for august måned (nu 2 perioder fremme) på: 

.762,328,692, stkx juni 


 
 
 
Opgave 2.2 
Spørgsmål 2.2.1: 
Den anvendte forecastmodel kan beskrives som: 
 

at + bt   
 

Det er oplyst, at prognosen for juni og juli måned ved udgangen af maj måned er udregnet til hen-
holdsvis 100 og 110 stk./måned. Parameterværdierne ved udgangen af maj måned kan da beregnes 
ud fra følgende to ligninger, idet indeks t refererer til maj: 
 

at + bt  1 = 100 stk./måned 
 
og 
 

at + bt  2 = 110 stk./måned 
 

Heraf fås, at at = 90 stk./måned og bt = 10 stk./måned2. 
 
Spørgsmål 2.2.2: 
Parameterværdierne for a og b kan beregnes ud fra de eksponentielt udjævnede af 1. og 2. orden:  
 

at = 2  St
1 - St

{2} (formel (2.17))  
 
bt = (α/(1 - α))  (St

1 - St
{2}) (formel (2.18)) 

 
Indsættes værdierne for at og bt samt for α, fås: 
 

90 = 2  St
1 - St

{2}   
 
10 = (0,1/(1-0,1))  (St

1 - St
{2}) 

 
Heraf fås: 
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St
1 = 0 stk./måned 

 
St

{2} = -90 stk./måned2  
 
Spørgsmål 2.2.3: 
Den eksponentielt udjævnede af 1. orden udregnes af: 
 

St
1 =   xt + (1 - )  St-1

1 (formel (2.12)) 
 
Hvis dataet, xt, havde været 20 mindre, ville værdien af St

1 have været   20 = 2 mindre,  
dvs. = -2 stk./måned. 
 
Spørgsmål 2.2.4: 
”Glidende gennemsnit” og ”eksponentiel udjævning” er to alternative metoder til beregning af et 
gennemsnit. Den væsentligste forskel på de to metoder er den måde, de historiske data vægtes på: 
 

Ved ”glidende gennemsnit” vægtes de N seneste data ens, medens ældre data ikke indgår (væg-
tes med vægten 0). 
 
Ved ”eksponentiel udjævning” vægtes alle de historiske data, men med eksponentiel aftagende 
vægt. 

 
Opgave 2.3 
Spørgsmål 2.3.1: 
Med et salgstal for juni på x stk./måned haves: 
 

200 = (190 + 225 + 204 + x + 210)/5 
 
Heraf fås: x = 171 stk./måned 
 
Spørgsmål 2.3.2: 
Efter udgangen af maj måned er den eksponentielt udjævnede beregnet til: 
 

Smaj = 210 stk./måned 
 
Med et salgstal for juni på x stk./måned, fås da: 
 

Sjuni = 0,2  x + (1 – 0,2)  210 (stk./måned) 
 
Ved udgangen af juli måned fås da: 
 

Sjuli = 0,2  210 + (1 – 0,2)  (0,2  x + (1 – 0,2)  210) = 202 stk./måned 
 
Heraf fås: x = 160 stk./måned. 
 
Spørgsmål 2.3.3: 
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Da der anvendes et glidende gennemsnit til beregning af forecast, må salget antages at være nogen-
lunde konstant over tiden. Det ”normale” salg for juni måned kunne derfor med rimelighed estime-
res ud fra gennemsnittet for de sidste 5 måneder, dvs. som værende: 
 

(192 + 214 + 190 + 225 + 204)/5 = 205 stk./måned 
 
Spørgsmål 2.3.4: 

Ved eksponentiel udjævning er den gennemsnitlige alder, k , på dataene: 
 

k  = (1 - )/  (formel (2.21)) 
 
Med en -værdi = 0,2, fås: 
 

k  = (1 – 0,2)/0,2 = 4 måneder 
 
Ved glidende gennemsnit over N måneder er den gennemsnitlig alder på dataene: 
 

k  = (N – 1)/2  (formel (2.20)) 
 
Samme gennemsnitlige alder opnås således for: 
 

(N – 1)/2 = 4, dvs. for N = 9 måneder. 
 
Sammenhørende værdier for  og N, der medfører samme gennemsnitlige alder, fremgår direkte af 
formel (2.22): 
 

 = 2/(N + 1) 
 
For  = 0,2, fås N = 9 måneder. 
 
Opgave 2.4 
Spørgsmål 2.4.1: 
Hældningen på datalinjen, bt, kan beregnes ud fra: 
 

)(
1

2 }2{
ttt MM

N
b 


 (formel (2.8)) 

 
Det er oplyst, at bt = 10 stk./uge, og at N = 5 uger. Indsættes disse talværdier i formlen, fås: 
 

)(
15

2
10 }2{

tt MM 


  

 
Heraf fås: 
 

ugestkMM tt /.20)( }2{   
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Spørgsmål 2.4.2: 
Den lineære model kan beskrives som: 

 


ttt bax ,  (formel (2.16)) 

 
Værdien af at kan beregnes af: 
 

at = 2 tM  - }2{
tM  (formel (2.6)) 

 
Indsættes værdierne for de to glidende gennemsnit, fås: 
 

at = 2  600 – 550 = 650 stk./uge 
 
Værdien af bt kan beregnes af: 

 

)(
1

2 }2{
ttt MM

N
b 


 (formel 2.8)) 

 
Indsættes værdierne for de to glidende gennemsnit, fås: 
 

25)550600(
15

2



tb stk./uge2 

 
Forecast for hver af de følgende 4 uger bliver da: 

ugestkxt /.6751256501, 


 

ugestkxt /.7002256502, 


 

ugestkxt /.7253256503, 


 

ugestkxt /.7504256504, 


 
 
Forecast for det samlede salg i de næste 4 uger bliver da: 
 

675 + 700 + 725 + 750 = 2.850 stk. 
 
 
Kap 3 Lagerstyring 
 
Opgave 3.1 
Spørgsmål 3.1: 
Bestillingspunktet fastlægges som: 
 

Middelforbruget i genanskaffelsestiden + sikkerhedslager 
 
For middelforbruget i genanskaffelsestiden, EG, haves: 
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EG = 4  1.000 = 4.000 stk. 
 
Spredningen på forbruget i genanskaffelsestiden, σG, er lig med spredningen på månedsforbruget mul-
tipliceret med kvadratroden af genanskaffelsestiden: 
 

σG = 100  4½ = 200 stk. 
 
Af normalfordelingstabel findes, at en sikkerhed på 98% opnås ved et sikkerhedslager, SL, på 2,05 
multipliceret med spredningen: 
 

SL = 2,05  200 = 410 stk. 
 
For bestillingspunktet, BP, fås da: 
 

BP = 4.000 + 410 = 4.410 stk. (i praksis f.eks. = 4.500 stk.) 
 
Når en ny tilgang tilgår lageret, er beholdningen i gennemsnit = sikkerhedsbeholdningen. Ved tilgan-
gen øges beholdningen med tilgangsmængden, hvorefter beholdningen (ved jævnt forbrug) gradvist 
falder, idet den igen i gennemsnit er lig med sikkerhedsbeholdningen, når næste tilgang finder sted. 
 
For den gennemsnitlige fysiske beholdning på lageret gælder derfor, at den er lig med halvdelen af 
tilgangsmængden + sikkerhedsbeholdningen (formel (3.47)): 
 
Gennemsnitlig lagerbeholdning = ½  1.000 + 410 = 910 stk. 
 
 
Opgave 3.2 
Spørgsmål 3.2.1: 
Bestillingspunktet fastlægges som middelforbruget i genanskaffelsestiden + sikkerhedslageret til opnå-
else af den ønskede sikkerhed (her sat til 97%). Middelforbruget beregnes ud fra St, medens sikker-
hedslageret beregnes ud fra MADt. 
 
Reestimering af St: 
 

St = α  xt + (1-α)  St-1, dvs.: 
 

S16 = 0,1  560 + (1 - 0,1)  480 = 488 stk./uge 
 

S17 = 0,1  440 + (1 - 0,1)  488 = 483,2 stk./uge 
 
Da genanskaffelsestidenstiden er 4*) uger, fås for middelforbruget i genanskaffelsestiden, EG: 
 

EG = 4  483,2 = 1.933 stk. 
 
Reestimering af MADt: 
 

MADt = α  |et| + (1 - α)  MADt-1 (formel (2.27)), hvor 
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|et| = |xt - St-1| (formel 2.26)), idet St-1 her er = 1,1



tx  
 
Dvs.: 
 

MAD16 = 0,1  |560 - 480| + (1 - 0,1)  52 = 54,8 stk./uge 
 

MAD17 = 0,1  |440 - 488| + (1 - 0,1)  54,8 = 54,1 stk./uge 
 
Spredningen i ugeforbruget, σt, kan beregnes ud fra: 
 

σt = 1,25  MADt, dvs.: 
 

σ17 = 1,25  54,1 = 67,6 stk./uge 
 
Spredningen, σG, i forbruget i genanskaffelsestiden er da: 
 

σG = 4½  67,6 = 135,2 stk. 
 
Af normalfordelingstabel fås, at 97%'s sikkerhed opnås ved 1,88 gange spredningen. Sikkerhedslage-
ret, SL, skal derfor være på: 
 

SL = 1,88  135,2 = 254 stk. 
 
For bestillingspunktet, BP, fås da: 
 

BP = EG + SL = 1.933 + 254 = 2.187 stk. 
 
*)Selv om parametrene reestimeres ugentligt, er der ikke tale om periodisk rapportering, idet det af tek-
sten fremgår, at indkøbsordrer afgives, "når bestillingspunktet passeres” (dvs. transaktionsrapporte-
ring). Derfor skal der her regnes med en horisont (reaktionstid) på 4 uger, og ikke med (4+1) uge. Teo-
retisk set kunne der argumenteres for, at bestillingspunktet evt. skulle være lidt højere, end det bereg-
nede, idet der skulle tages højde for, at St - og dermed middelforbruget i genanskaffelsestiden - varie-
rer. Da det imidlertid fremgår af teksten, at "forbruget antages at være nogenlunde konstant", vil en 
sådan korrektion være uden praktisk betydning. 
 
Spørgsmål 3.2.2: 
Den gennemsnitlige lagerbeholdning, L, er: 
 

L = ½  seriestørrelsen + sikkerhedslageret (formel (3.47)) 
 
Seriestørrelsen, Q, beregnes ud fra Wilsons formel: 
 

Q = (2  E  cB/cL)½, hvor E = gennemsnitsforbruget (= St). Dvs.: 
 

Q17 = (2  483,2  500/1)½ = 695 stk. 
 
Den gennemsnitlige lagerbeholdning bliver da: 
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L = ½  695 + 254 = 602 stk. 

 
Ud fra ugeforbruget (= S17, beregnet under spørgsmål 3.2.1) fås et årsforbrug, E, på: 
 

E = 52  483,2 = 25.126 stk./år. 
 
Med en seriestørrelse på 695 stk. bliver antal indkøb pr. år, I: 
 

I = 25.126/695 = 36 indkøb pr. år. 
 
Da der i forbindelse med hver tilgang til lageret er en sandsynlighed på 3% for, at der vil opstå manko, 
vil det forventede antal gange pr. år, hvor der vil opstå manko'er, være: 
 

0,03  36 = ca. 1 
 
 
Spørgsmål 3.2.3: 
Før rammeaftalen indgås, er de samlede årlige bestillings- og lagringsomkostninger, O1: 
 

O1 = 36  500 + 602  1  52 = 18.000 + 31.304 = 49.304 kr./år. 
 
Konsekvenserne af den reducerede leveringstid samt af de reducerede bestillingsomkostninger ved 
indgåelse af rammeaftalen er: 
 
 en reduktion af sikkerhedslageret 
 
 en reduktion af seriestørrelsen (og dermed en forøgelse af antallet af indkøb). 
 
Ved en genanskaffelsestid på en uge svarer spredningen på forbruget i leveringstiden til spredningen på 
ugeforbruget. Sikkerhedslageret, SL, bliver da: 
 

SL = 1,88  σ17 = 1,88  67,6 = 127 stk. 
 
For den nye indkøbsmængde fås: 
 

Q17 = (2  483,2  100/1)½ = 311 stk. 
 
Den gennemsnitlige lagerbeholdning, L, bliver da: 
 

L = ½  311 + 127 = 283 stk. 
 
Antal indkøb pr. år, I, bliver nu: 
 

I = 25.126/311 = 80 indkøb pr. år. 
 
For de samlede årlige bestillings- og lagringsomkostninger, O2, fås da: 
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O2 = 80  100 + 283  1  52 = 22.716 kr./år. 
 
Disse omkostninger er således blevet reduceret med: 
 

O1 - O2 = 49.304 - 22.716 = 26.588 kr./år. 
 
 
Opgave 3.3 
Spørgsmål 3.3.1: 
Et bestillingspunkt fastlægges som: 
 

Gennemsnitligt forbrug i genanskaffelsestiden + sikkerhedslageret 
 
Ud fra de anførte oplysninger fås da: 
 

Sikkerhedslager = 5.000 – 4  1.000 = 1.000 stk. 
 
Da dette er dimensioneret ud fra 2-grænsen, fås for spredningen i forbruget over genanskaffel-
sestiden, 4: 
 

4 = 1.000/2 = 500 stk. pr. 4 måneder 
 
Sammenhængen mellem spredningen i det månedlige forbrug, 1, og spredningen i forbruget over 
genanskaffelsestiden, 4, er: 
 

4 = 4½  1 
 
Heraf fås: 
 

1 = 250 stk./måned 
 

 
Spørgsmål 3.3.2: 
Den gennemsnitlige lagerbeholdning er ½  indkøbsstørrelsen + sikkerhedslageret, dvs. 
 

½  2.000 + 1.000 = 2.000 stk. 
 
Spørgsmål 3.3.3: 
Bestillingspunktet skal nu fastlægges som (formel (3.48)): 
 

Gennemsnitligt forbrug i [leveringstiden + tiden mellem to bestillinger] + sikkerhedslageret 
 
Spredningen i forbruget i [leveringstiden + tiden mellem to bestillinger] (i alt 5 måneder) er: 
 

5 = 5½  1 = 2,24  250 = 560 stk./måned 
 

Sikkerhedslageret skal derfor være på 2  560 = 1.120 stk., hvorved fås: 
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BP = 5  1.000 + 1.120 = 6.120 stk. 

 
For den gennemsnitlige lagerbeholdning fås da: 
 

½  2.000 + 1.120 = 2.120 stk. 
 

 
Opgave 3.4 
Spørgsmål 3.4: 
Det optimale antal indkøb pr. år, Nopt, kan beregnes af: 
 

Nopt = (½  (Ei  cL,i)/cB)½ (det reciprokke af formel (3.30)) 
 
hvor: 
 

Ei = årsforbrug af vare i 
 

cL,i = lagringsomkostning for vare i 
 

cB = de samlede bestillingsomkostninger 
 

Med de anførte talværdier fås: 
 

½  (Ei  cL,i) = ½  12  (500  400 + 300  250 + 400  250 + 200  500) = 2.850.000 kr./år2 
 

og 
 

cB = (1.500 + 1.000 + 2.500 + 2.000 + 13.000) = 20.000 kr. 
 

For det optimale antal indkøb pr. år fås da: 
 

Nopt = (2.850.000/20.000)½ = 11,9 indkøb pr. år. 
 

Det optimale vil således være at foretage indkøb ca. én gang om måneden. 
 
Opgave 3.5 
Spørgsmål 3.5.1: 
Med en spredning på 250 stk. pr. måned og en leveringstid på 2 måneder fås en spredning på for-
bruget i genanskaffelsestiden, G, på: 
 
 G = 250  2½ = 354 stk. pr. 2 måneder. 
 
Sikkerhedsbeholdningen udgør således: 
 

750/354 = 2,12 gange spredningen 
 
Af normalfordelingstabel aflæses, at dette giver en risiko for manko på 1,70%. 
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Spørgsmål 3.5.2: 
Et bestillingspunkt, BP, fastlægges som: 
 

BP = forbruget i genanskaffelsestiden + sikkerhedslageret. 
 
For vare PQ fås da: 
 

BP = 2  2.000 + 750 = 4.750 stk. 
 
Den gennemsnitlige fysiske beholdning er: 
 

½  indkøbsstørrelse + sikkerhedslager = ½  4.000 + 750 = 2.750 stk. 
 
Spørgsmål 3.5.3: 
Betegnes bestillings- og lagringsomkostningerne, cB og cL, haves: 
 

4.000 = [(2  12  2.000  cB)/cL]½ 
 
Heraf fås for forholdet mellem bestillings- og lagringsomkostningerne: 
 

cB/cL = 333 
 
Spørgsmål 3.5.4: 
En ændring af indkøbsstørrelsen vil ikke ændre bestillingspunktet, men derimod den gennemsnitli-
ge fysiske beholdning, som nu ville blive: 
 

½  indkøbsstørrelse + sikkerhedslager = ½  1.000 + 750 = 1.250 stk. 
 

Spørgsmål 3.5.5: 
Bestillingspunktet skal nu svare til: 
 

Forbruget i [leveringstid + tid mellem to lageropgørelser] + sikkerhedsbeholdningen 
 

Forbruget i [leveringstid + tid mellem to lageropgørelser] = 2  2.000 + 1  2.000 = 6.000 stk. 
 
Spredningen på forbruget i [leveringstid + tid mellem to lageropgørelse] = 250  3½ = 433 stk. pr. 3 
måneder. 
 
Da der skal være samme leveringsdygtighed, skal sikkerhedslageret, SL, fortsat udgøre 2,12 gange 
spredningen: 
 

SL = 2,12  433 = 918 stk. 
 
Bestillingspunktet, BP, skal da være: 
 

BP = 6.000 + 918 = 6.918 stk. (dvs. på ca. 7.000 stk.) 
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Opgave 3.6 
Spørgsmål 3.6.1: 
Lagerstyringen er her baseret på periodisk (månedlig) rapportering. Bestillingspunktet skal derfor fast-
lægges, så det dækker forbruget mellem 2 rapporteringer + forbruget i genanskaffelsestiden (dvs. i alt 
forbruget over 4 måneder) + sikkerhedslageret. 
 
Spredningen i det månedlige forbrug, σ1, er 20 stk. Antages stokastisk uafhængighed, fås for sprednin-
gen over 4 måneder: 
 

σ4 = 4½ · σ1 = 2 · 20 = 40 stk. 
 
Sikkerhedslageret, svarende til 2σ-grænsen, skal da være på: 
 

SL = 2 · 40 = 80 stk. 
 
For bestillingspunktet fås da: 
 

BP = 4 · 100 + 80 = 480 stk. 
 
 
Spørgsmål 3.6.2: 
Modelparametrene kan reestimeres ud fra: 

)()1( 1,1
2

tttt xxxa  



  (formel (2.23)) 

)( 1,1
2

1 tttt xxbb  







  (formel (2.24)) 

I ovenstående formler er 1,1



tx  den prognose for efterfølgende måned, der udarbejdes ved udgangen af 
måned (t-1). 
 
Ud fra de oplyste a- og b-værdier, bliver prognosen for februar måned 200 + 20 = 220 stk. Ved udgan-
gen af februar måned reestimeres a- og b-værdierne: 
 

afeb = 220 + (1 - 0,1)2 · (220 - 220) = 220 stk./måned 
 

bfeb = 20 - 0,12 · (220 - 220) = 20 stk./måned2 
 
Prognosen for marts måned bliver da 220 + 20 = 240 stk./måned. 
 
MAD-værdien kan reestimeres ud fra: 
 

MADt = α ·et + (1 - α) · MADt-1, 
 
hvor  

1,1



 ttt xxe  (formel (2.26)) 

 
Ved udgangen af februar måned fås da: 
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MADfeb = 0,1 · 220 - 220 + 0,9 · 10 = 9 stk./måned 

 
Ved udgangen af marts måned beregnes: 
 

amar = 235 + (1 - 0,1)2 · (240 - 235) = 239,05 stk../måned 
 

bmar = 20 - 0,12 · (240 - 235) = 19,95 stk./måned2 
 

MADmar = 0,1 · 240 - 235 + 0,9 · 9 = 8,6 stk./måned. 
 
Bestillingspunktet skal, jfr. spørgsmål 3.6.1, dække forbruget i 4 måneder + sikkerhedslageret. 
 
Forecastet for forbruget for de kommende 4 måneder er: 
 

(239,05 + 19,95) + (239,05 + 2 · 19,95) + (239,05 + 3 · 19,95) + (239,05 + 4 · 19,95) = 1155,7 stk. 
 
Spredningen i månedsforbruget kan beregnes ud fra MAD-værdien: 
 

σ1 = 1,25 · MAD = 1,25 · 8,6 = 10,75 
 
Antages stokastisk uafhængighed, fås for spredningen over 4 måneder: 
 

σ4 = 4½ · 10,75 = 21,5 stk 
 
Sikkerhedslageret skal således være på 2 · 21,5 = 43 stk. (2σ-grænsen). 
 
For bestillingspunktet fås da: 
 

BP = 1155,7 + 43 = 1.199 stk. (i praksis 1.200 stk.) 
 
 
Opgave 3.7 
Spørgsmål 3.7:  
Indkøbsstørrelsen skal være så stor, at beholdningen + indkøbsstørrelsen kan dække forbruget i pe-
rioden, til der næste gang disponeres (review time, side 122) + forbruget i genanskaffelsestiden + 
sikkerhedslageret. Dette er illustreret i fig. 3.1. 
 
 
  
 
                     
 

 
 
 
 
Fig. 3.1: Forventet beholdningsprofil efter disponering af varen 
 

150 

60 50 

260 

360 Target level 

tG Review time 
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Af fig. 3.1 fremgår det, at hvis der afgives en indkøbsordre på 210 stk., så vil lagerbeholdning + ”i 
ordre” blive lig med 150 + 210 = 360 stk. Med et gennemsnitligt forbrug på 200 stk. pr. måned, så 
vil lagerbeholdningen ved næste måneds slutning i gennemsnit være på 360 – 200 = 160 stk. Her 
kan der afgives en ny ordre, men da genanskaffelsestiden, tG, er på ½ måned, så vil lagerbeholdnin-
gen i gennemsnit være på 160 – 100 = 60 stk., når næste indkøb indgår på lageret. De 60 stk., der i 
gennemsnit vil være på lageret, når de indkøbte varer tilgår lageret, svarer netop til det ønskede sik-
kerhedslager på 60 stk. 
 
Det niveau, der skal bestilles op til, betegnes på engelsk ”Target level”, jf. fig. 3.1. 
 
Af det ovenstående fremgår det, at: 
 

Target level = forbrug i (review time + genanskaffelsestid) + sikkerhedslager. 
 
Heraf fås, at indkøbsmængden, Q, skal være: 
 

Q = forbrug i (review time + genanskaffelsestid) + sikkerhedslager – lagerbeholdning 
 
For ovenstående eksempel fås altså: 
 

Q = (200 + 100) + 60 – 150 = 210 stk. 
 
 
Opgave 3.8 
Spørgsmål 3.8.1:  
Forskellen mellem ”max-niveauet” og sikkerhedslageret er 2.000 – 2  250 = 1.500 stk., svarende til 
6 ugers forbrug. Dette skal dække forbruget i perioden mellem to bestillinger (4 uger) + genanskaf-
felsestiden. Genanskaffelsestiden må således være 2 uger. 
 
Spørgsmål 3.8.2:  
Da der afgives ordrer hver 4. uge, må ordrestørrelsen i gennemsnit være på 4  250 = 1.000 stk. Den 
fysiske beholdning er i gennemsnit lig med sikkerhedslageret + ½  ordrestørrelsen, dvs. lig med 
500 + ½  1.000 = 1.000 stk. (jf. formel (3.47)) 
 
Spørgsmål 3.8.3:  
Den skitserede lagerstyring kan karakteriseres som forbrugsstyring ved anvendelse af periodisk 
rapportering og brug af (R, S)-reglen, jf. fig. 3.3. 
 
Spørgsmål 3.8.4:  
Hvis perioden mellem to bestillinger reduceres fra 4 til 2 uger, dvs. reduceres med 2 uger, så skal 
”max-niveauet”, jf. besvarelsen af spørgsmål 3.8.1, reduceres med mængden, svarende til to ugers 
forbrug, dvs. reduceres med 500 stk. til 1.500 stk. 
 
Ændringen medfører en halvering af den gennemsnitlige ordrestørrelse, hvorved antallet af ordrer 
fordobles, hvilket fordobler antallet af muligheder for manko. Hvis der ønskes opretholdt det sam-
me antal mankoer pr. tidsenhed, så skal sikkerhedslageret forøges.  
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Omvendt medfører ændringen, at usikkerheden på forbruget i ordreperiode + leveringstid bliver 
mindre, idet reaktionstiden reduceres fra 6 til 4 uger. Dette reducerer kravet til størrelsen af sikker-
hedslageret. En beregning af, om den resulterende effekt bliver en forøgelse eller reduktion af sik-
kerhedslageret, kræver detaljerede data.  
 
Spørgsmål 3.8.5:  
Gennemsnitslageret bliver nu sikkerhedslageret + ½  ordrestørrelsen, dvs. lig med 500 + ½  500 = 
750 stk. Med et gennemsnitsforbrug på 250 stk. pr. uge fås: 
 

Lageromsætningshastighed = 250/750 = 1/3 pr. uge eller ca. 17 gange pr. år. 
 
Opgave 3.9  
Spørgsmål 3.9: 
Bestillingspunktet fastlægges som summen af forbruget i leveringstiden + sikkerhedslageret. 
 
Det er oplyst, at salget er nogenlunde konstant over tiden, hvorfor det må antages, at der anvendes en 
konstant forecastmodel, dvs.: 
 

Forecastdec = Snov 
 
For estimatet af middelforbruget fås ved udgangen af december måned: 
 

Sdec = α · Salgdec + (1- α) · Snov = 0,1 · 1.100 + (1 - 0,1) · 1.000 = 1.010 stk./måned. 
 
Det forventede forbrug i genanskaffelsestiden er således 2 · 1.010 = 2.020 stk. 
 
Sikkerhedslageret kan fastlægges ud fra en reestimering af MAD: 
 

MADdec = α ·Salgdec - Forecastdec + (1 - α) · MADnov = 0,1 · 1.100-1.000 + (1 - 0,1) · 100  
 

MADdec = 10 + 90 = 100 stk./måned. 
 
Hvis det antages, at salget er normalfordelt, gælder: 
 

σ = 1,25 · MAD 
 
Heraf fås: 
 

σ = 1,25 · 100 = 125 stk./måned. 
 
Spredningen i salget over genanskaffelsestiden (2 måneder) er: 
 

σG = 2½ · σ = 1,41 · 125 = 177 stk. 
 
Et serviceniveau på 98% opnås ved et sikkerhedslager på 2,05 · σ, dvs.: 
 
Nyt sikkerhedslager = 2,05 · 177 = 363 stk. 
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For det nye bestillingspunkt, BP, fås da: 
 

BP = 2.020 + 363 = 2.383 stk. (i praksis f.eks. 2.400 stk.) 
 
 
Opgave 3.10 
Spørgsmål 3.10.1: 
Den hidtidige styring er baseret på transaktionsrapportering, medens ændringsforslaget indebærer en 
overgang til periodisk rapportering. 
 
Fordele ved denne ændring kunne være: 
 
 enklere styring/administration 
 
 besparelser i forbindelse med varemodtagelse, kontrol og betaling. 
 
 reduktion i transportomkostningerne. 
 
 evt. reduktion i priser, hvis producenten opnår besparelser ved de samlede indkøb. 
 
Ulemper kunne være: 
 
 forøgelse i lagerbeholdningerne, idet reaktionstiden øges fra 2 til 3 måneder 
 
 generelt mindre fleksibilitet pga. den forøgede reaktionstid. 
 
Spørgsmål 3.10.2: 
Sikkerhedslagrenes størrelse er proportionale med kvadratroden af leveringstiden (reaktionstiden). Ved 
overgang til indkøb én gang pr. måned forøges reaktionstiden fra 2 til 3 måneder. Sikkerhedslagrene 
forøges derved med faktoren 3½/2½ = 1,22, dvs. med 22%. 
 
 
 
Kapitel 4 MRP-baseret materialeplanlægning 
 
Spørgsmål 4.1.1: 
I tabel 4.1 er beregnet den akkumulerede produktion og det akkumulerede salgsforecast (Σ). Det 
ses, at den årlige produktionskapacitet = 1000 stk., hvilket svarer til det forventede årlige salg. Pro-
duktionskapaciteten kan således dække det forventede salg. 
 

 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 
∑produktion 88 168 256 344 424 520 560 656 744 840 928 1000 
∑salgsforecast 50 100 160 220 300 450 600 750 820 890 950 1000 
Lagerbeholdning 38 68 96 124 124 70 -40 -94 -76 -50 -22 0 

Tabel 4.1: Akkumuleret produktion og salg samt resulterende lagerbeholdning ultimo måneden. 
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Spørgsmål 4.1.2: 
I skema 4.1 er i den sidste række udregnet forskellen mellem akkumuleret produktion og akkumule-
ret salg, dvs. lagerbeholdningen ultimo måneden. Det fremgår heraf, at der i månederne juli-
november vil være leveringsproblemer. 
 
Spørgsmål 4.1.3: 
Den største manko (negativ lagerbeholdning) opstår i august måned og er på 94 stk. Hvis der ved 
årets begyndelse havde været 94 stk. på lager, så ville virksomheden have været leveringsdygtig 
gennem hele året, jf. fig. 4.5b. 
 
Spørgsmål 4.1.4: 
I tabel 4.2 er for det reducerede forecast anført en produktionsplan. Planen er udarbejdet ved bag-
læns planlægning. For månederne september-december er produktionskapaciteten større end det 
forventede salg, hvorfor der for disse måneder blot planlægges produktion af det forventede salg. 
For august måned er det forventede salg på 130 stk., medens produktionskapaciteten kun er på 96 
stk. Der vil således her opstå en mangel på 34 stk. For juli er det forventede salg på 130 stk., me-
dens produktionskapaciteten er på 40 stk. Udnyttes denne fuldt ud, vil der være en mangel på 90stk. 
Lægges hertil manglen på 34 stk. i august måned, bliver den samlede mangel på 124 stk. Fortsættes 
denne baglæns planlægning vil der i marts måned være en mangel på 42 stk. I februar måned er det 
forventede salg på 30 stk., medens produktionskapaciteten er på 72. Udnyttes produktionskapacite-
ten fuldt ud, kan der i denne måned netop produceres de 42 stk., der mangler i marts måned. 
 

 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 
∑produktion 88 168 256 344 424 520 560 656 744 840 928 1000 
∑salgsforecast 50 100 160 220 300 450 600 750 820 890 950 1000 
Lagerbeholdning 38 68 96 124 124 70 -40 -94 -76 -50 -22 0 
Nyt salgsforecast 30 30 40 40 60 130 130 130 50 50 40 30 
Produktionsplan 30 72 88 88 80 96 40 96 50 50 40 30 
”Mangel” 0 0 -42 -90 -138 -158 -124 -34 0 0 0 0 
Lagerbeholdning 0 42 90 138 158 124 34 0 0 0 0 0 
Gen. beholdning 0 21 66 114 148 141 79 17 0 0 0 0 

Tabel 4.2: Produktionsplan ved det reducerede forecast. 
 
I den sidste række i tabel 4.2 er for hver måned beregnet månedens gennemsnitlige lagerbeholdning 
som gennemsnittet af lagerbeholdningen ultimo forrige måned og ultimo pågældende måned. Dette 
medfører følgende lagringsomkostninger: 
 

Lagringsomkostninger = (21 + 66 + 114 + 148 + 141 + 79 + 17) · 200 = 117.200 kr. 
 
Spørgsmål 4.1.5: 
Overproduktionen på 42 stk. i februar måned har til formål at dække manglen i august måned. Hvis 
der i august måned kunne leveres 1 stk. fra underleverandøren, så kunne der produceres 1 stk. min-
dre i februar måned. I så fald kunne det undgås at lagre 1 stk. fra februar til august måned, dvs. i 6 
måneder, hvilket ville reducere lagringsomkostningerne med 6 · 200 = 1.200 kr. Dette er altså den 
merpris, som det maksimalt kan betale sig at give for at få leverancer fra underleverandøren.  
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Bemærk, at hvis leverandøren leverer mere end 42 stk. i august måned, så vil virksomhedens be-
sparelse pr. stk. for de stk., der overstiger de 42 stk., være 200 kr. mindre, idet alternativet ville væ-
re at producere pågældende stk. i marts måned. 
 
PS.: Pointen med denne opgave er at illustrere, at besparelsen ved anvendelse af underleverandør 
måske ikke er konstant pr. stk., men afhænger af, hvornår der er brug for varen. 
 
Spørgsmål 4.1.6: 
Dette er et diskussionsspørgsmål, hvor der ikke er et konkret svar, men spørgsmålet kunne danne 
grundlag for en mere generel diskussion. Relevante forhold kunne evt. være kvalitet, lead time, pro-
duktudvikling ol. 
 
Opgave 4.2 
Spørgsmål 4.2.1 
Der kan maksimalt produceres 5 · 14 stk. = 70 stk. pr. uge. 
 
Leverancerne i uge 11 og 12 kan produceres i uge 11. I ugerne 4 - 10 (7 uger) kan der maksimalt 
produceres 7 · 70 = 490 stk., mens den samlede leverance i denne periode udgør 530 stk. Der må 
således før begyndelsen af uge 4 være produceret 530 - 490 = 40 stk. 
 

Uge 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

Produktion (40)  70  70  70  70  70  70  70  60   0

Lager (ultimo)  40  40  70 110 130  90  10    0  10   0

Tabel 4.3: Produktionsplan og lagerbeholdninger ultimo hver uge. 
 
Spørgsmål 4.2.2 
Ultimo uge 9 skal der være 10 stk. på lager, hvis der skal kunne leveres 80 stk. i uge 10. Hvis disse 
10 stk. kunne produceres ved anvendelse af overarbejde i uge 10, kunne der produceres 10 stk. 
færre i uge 3, og lageret ville herved blive reduceret med 10 stk. i ugerne 4-9, dvs. i 6 uger. Herved 
ville lagringsomkostningerne blive reduceret med 6 · 10 · 10 = 600 kr. 
 
Ekstraomkostningerne ved produktion af op til 10 stk. i uge 10 ved overarbejde må således højst 
være 600/10 = 60 kr./stk.  
 
PS.: Der er set bort fra, at de 10 stk. på lageret ultimo uge 9 principielt også har medført 
lagringsomkostninger i dele af uge 3 og 10. 
 
Spørgsmål 4.2.3: 
Den optimale produktionsplan i tabel 4.4 er udarbejdet ved baglæns planlægning: 
 
 I ugerne 10-12 er det i hver uge muligt at producere det, der skal leveres.  
 I uge 9 skal der leveres 70 stk. mere, end der kan produceres. Ultimo uge 8 skal der således væ-

re 70 stk. på lager. 
 I uge 8 skal der leveres 30 stk. mere, end der kan produceres. Ultimo uge 7 skal der således væ-

re 70 + 30 = 100 stk. på lager. 
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 I uge 7 skal der leveres 30 stk. mindre, end der kan produceres. Ultimo uge 6 skal der således 
være 100 - 30 = 70 stk. på lager. 

 I uge 6 skal der leveres 50 stk. mindre, end der kan produceres. Ultimo uge 5 skal der således 
være 70 - 50 = 20 stk. på lager. 

 I ugerne 6-10 produceres der således maksimalt, dvs. 80 stk. pr. uge. 
 I uge 5 skal der leveres 40 stk., men da der skal være 20 stk. på lager ultimo ugen, skal der pro-

duceres 60 stk. i uge 5. 
 I uge 4 skal der leveres 70 stk., og disse produceres i uge 4. 
 
Spørgsmål 4.2.1 kan også besvares ved en tilsvarende anvendelse af baglæns planlægning. 
 

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

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

Optimal produktionsplan 70 60 80 80 80 80 80 50 10

Lager ultimo 0 20 70 100 70 0 0 0 0

Tabel 4.4: Produktionsplan til minimering af lagringsomkostningerne. 
 
Opgave 4.3 
Spørgsmål 4.3: 
I tabel 4.5 er anført en MPS. 

Periode 1 2 3 4 5 6 

Forecast 60 60 60 60 60 60 

Planlagt disponibelt (160) 100 40 80 20 60 0 

Nettobehov   20  40  

MPS tilgang   100  100  

MPS igangsættelse 100  100    

Tabel 4.5: MPS for en vare. 
 
Opgave 4.4 
Spørgsmål 4.4.1: 
I tabel 4.6 er udarbejdet en MPS. Endvidere er ATP udregnet, idet dette skal anvendes i efterføl-
gende spørgsmål. 

Uge 5 6 7 8 9 10 

Forecast 75 50 30 40 70 20 

Ordrer 70 45 25 25 10 5 

Planlagt disponibelt (50) 75 25 95 55 85 65 

Planlagte tilgange 100      

Nettobehov   5  15  

MPS tilgang   100  100  

MPS igangsættelse 100  100    

ATP 35  50  85  

∑ATP 35 35 85 85 170 170 

Tabel 4.6: MPS samt ATP for en vare. 
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Spørgsmål 4.4.2: 
∑ATP i tabel 4.6 angiver, hvor meget der i de enkelte uger er til rådighed for nye ordrer. 
 
Spørgsmål 4.4.3: 
Af ∑ATP fremgår det, at der til levering i uge 10 kan loves op til 170 stk. Dette kan umiddelbart synes 
at være lidt mærkeligt, når den planlagte disponible beholdning (se række 4 i tabel 4.6) er på 65 stk. 
Forklaringen er, at den planlagte disponible beholdning beregnes ud fra forecast, medens ATP bereg-
nes ud fra de allerede indgåede ordrer. 
 
Summen af forecast for ugerne 5-10 er på 285 stk. 
 
Summen af ordrer for ugerne 5-10 er på 180 stk. 
 
Der er således på nuværende tidspunkt (begyndelsen af uge 5) for de 6 uger solgt 285 – 180 = 105 stk. 
mindre end det forventede salg. Dette forklarer, hvorfor ∑ATP i uge 10 er 105 stk. større end den plan-
lagte disponible lagerbeholdning. 
 
En vis kontrol af udregningerne i tabel 4.6 kan udføres ud fra følgende input-/output-betragtning: 
 

Ved indgangen til uge 5 var der 50 stk. på lager (on hand) og i ugerne 5-10 er der tilgået 3 serier 
af 100 stk. Der skulle således være i alt 350 stk. på lager. Der er imidlertid planlagt med et salgs-
forecast, og summen af dette er for de 6 uger på 285 stk. Ud fra dette skulle der således ved slut-
ningen af uge 10 efter planen være 350 – 285 = 65 stk. på lager, hvilket også fremgår af den 
planlagte disponible beholdning i tabel 4.6. 

 
Spørgsmål 4.4.4: 
Efter den nye ordre på 60 stk. til levering i uge 8 ændres de talværdier i tabel 4.4, der i tabel 4.5 er 
markeret med fed skrift. 
 

Uge 5 6 7 8 9 10 

Forecast 75 50 30 40 70 20 

Ordrer 70 45 25 85 10 5 

Planlagt disponibelt (50) 75 25 95 55 85 65 

Planlagte tilgange 100      

Nettobehov   5  15  

MPS tilgang   100  100  

MPS igangsættelse 100  100    

ATP 25  0  85  

∑ATP 25 25 25 25 110 110 

Tabel 4.7: ATP og ∑ATP efter den nye ordre på 60 stk. 
 
Den nye ∑ATP angiver nu, hvad der kan loves leveret til nye kunder. 
 
Spørgsmål 4.4.5: 
Det fremgår af ∑ATP i tabel 4.7, at det ikke umiddelbart er muligt at levere 40 stk. mere i uge 8, 
idet ∑ATP kun er på 25 stk. Hvis kunden henvender sig begyndelsen af uge 5, så ville det imidlertid 
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være muligt at udarbejde en ny MPS, og da LT kun er på to uger, så vil der kunne produceres flere 
færdigvarer til levering i uge 8. Før dette gøres, vil det imidlertid være nødvendigt at undersøge, om 
de indgående varer til produktion af pågældende færdigvarer er til rådighed. 
 
Opgave 4.5 
Spørgsmål 4.5: 
Nødvendige input er: 
 
1. Data om produktionsplanen for færdigvarerne (MPS). 
2. Data om lagerbeholdninger 
3. Data vedrørende styklister (varenetværk) 
4. Planlægningsdata (lead times, seriestørrelser, sikkerhedsbeholdninger, …) 
 
Opgave 4.6 
Spørgsmål 4.6.1: 
Vare K: 
Det planlagte lager kommer i uge 13 ned på 0 stk., og da der planlægges med et sikkerhedslager på 
10 stk., så er nettobehovet i uge 13 altså på 10 stk. 
 

Q1: O1 = 500/10 = 50 kr./stk. 
 
Q2: O2 = (500 + 40  10  1)/50 = 18 kr./stk. 
 
Q3: O3 = (500 + 40  10   1 + 30  10  3)/80 = 22,50 kr./stk. 

 
Tilgangen i uge 13 skal således være på 50 stk. 
 
Vare L: 
Beholdningen vil i uge 15 komme under sikkerhedslageret, hvorfor første tilgang skal ske i begyn-
delsen af uge 15. Nettobehovet i uge 15 er på 30 stk. 
 
Tilgangen skal dække behovet i uge 15-17, dvs. være på 30 + 0 + 40 = 70 stk. 
 
Spørgsmål 4.6.2: 
I tabel 4.8 er med fed skrift markeret de ændrede afgangsbehov for vare K og L. 
  

Uge 12 13 14 15 16 17 18 19 
Behov, vare K 50 70 40 0 30 20 50 10 
Behov, vare L 40 70 20 30 0 40 40 20 

Tabel 4.8: Ændrede afgangsbehov for vare K og L efter ny ordre på færdigvare F40. 
 
Vare K: 
Beholdningen vil også nu i uge 13 komme under sikkerhedslageret, hvorfor første tilgang fortsat 
skal ske i begyndelsen af uge 13, men nettobehovet i uge 13 nu er på 50 stk.  
 

Q1: O1 = 500/50 = 10 kr./stk. 
 
Q2: O2 = (500 + 40  10)/90 = 10 kr./stk. 
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Q3: O3 = (500 + 40  10 + 30  10  3)/120 = 15,00 kr./stk. 

 
Tilgangen i uge 13 skal således nu være på enten 50 eller 90 stk. (begge tilgangsstørrelser giver 
samme stykomkostning). 
 
Vare L: 
Beholdningen kommer nu allerede i uge 14 under sikkerhedslageret, hvorfor første tilgang skal ske i 
begyndelsen af uge 14, hvor nettobehovet er 20 stk. 
 
Tilgangen skal dække behovet i uge 14-16, dvs. være på 20 + 30 + 0 = 50 stk. 
 
Spørgsmål 4.6.3: 
Første nettobehov for vare L opstår nu i uge 13, hvor nettobehovet er på 10 stk. Tilgangen i uge 13 
skal være på 10 + 20 + 30 = 60 stk. 
 
Næste nettobehov opstår i uge 17, hvor der skal planlægges en tilgang på 40 + 40 + 20 = 100 stk. 
 
Spørgsmål 4.6.4a: 
En MRP-planlægning omhandler planlægning af mængder og af tidspunkter. Formålet med at plan-
lægge med sikkerhedslagre er at dække usikkerheder på mængder.  
 
Spørgsmål 4.6.4b: 
Årsager til, at der er behov for sikkerhedslagre, kunne f.eks. være: 
 
1. Usikkerhed på beholdningstal, jfr. spørgsmål 4.6.3, f.eks. pga., at emner uden registrering er 

udtaget fra lageret til salg/service eller til brug ved produktudvikling. 
2. Usikkerhed på tilgangsmængder, f.eks. pga. fejlemner/skrot. 
3. Usikkerhed på afgangsmængder, f.eks. pga. ikke planlagt forbrug til reservedele. 
 
Spørgsmål 4.6.4c: 
Sikkerhed kan også indbygges ved brug af sikkerhedstider, dvs. ved at tilgange planlægges til at 
finde sted en vis tid (sikkerhedstiden) før det aktuelle nettobehov opstår.  
 
Hvor sikkerhedslagre sigter mod at kompensere for usikkerheder i mængder, så sigter sikkerhedsti-
der mod at kompensere for usikkerheder i tider. 
 
 
Opgave 4.7 
Spørgsmål 4.7.1: 
I tabel 4.9 er anført afgangsbehovene for vare A og B. 
 
Uge 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
Stk. A 80 90 100 90 100 90 0 80 90 
Stk. B 40 45 50 45 50 45 0 40 45 

Tabel 4.9: Afgangsbehov for vare A og B. 
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Uden tilgang kommer beholdningen af komponent A i uge 22 ned på (200 – 80 – 90 – 100) = -70 
stk. Der opstår således her et nettobehov på 70 + 20 (sikkerhedslager) = 90 stk. Der skal derfor i uge 
20 igangsættes en produktionsserie. Seriestørrelsen skal dække behovene i ugerne 22-25 og således 
være på 90 + 90 + 100 + 90 = 370 stk. 
 
Spørgsmål 4.7.2: 
I uge 21 opstår der et nettobehov for B, idet beholdningen kommer ned på 5 stk., dvs. under sikker-
hedsbeholdning på 15 stk. Der opstår således et nettobehov på 15 – 5 = 10 stk., hvorfor der i denne 
uge skal tilgå en serie. Beregning af seriestørrelsen: 
 

Q1 = 10 stk. O1 = 400/1 = 400 kr./uge 
 
Q2 = 60 stk. O2 = (400 + 5051)/2 = 650/2 = 325 kr./uge 
 
Q3 = 105 stk. O3 = (650 + 4552)/3 = 1.100/3 = 367 kr./uge 

 
Første serie skal således være på 60 stk. og opstartes i uge 20. 
 
Beregning af næste seriestørrelse: 
 

Q1 = 45 stk. O1 = 400/1 = 400 kr./uge 
 
Q2 = 95 stk. O2 = (400 + 5051)/2 = 650/2 = 325 kr./uge 
 
Q3 = 140 stk. O3 = (650 + 4552)/4 = 1.100/4 = 275 kr./uge 

 
NB.: Der er her regnet med, at denne serie dækker 4 ugers behov, og ikke kun 3 ugers behov, jf. de i 
afsnit 4.4.3b beskrevne to forskellige opfattelser af, hvordan ”antal perioder” skal opgøres. 
 

Q4 = 180 stk. O4 = (1.100 + 4054)/5 = 1.900/5 = 380 kr./uge 
 
Den anden serie skal således være 140 stk. og opstartes i uge 22. 
 
Den tredje serie skal opstartes i uge 26 og mindst være på 40 + 45 = 85 stk. 
 
Spørgsmål 4.7.3: 
Ovenstående anvendelse af LPC-modellen fører til, at serien, der skal tilgå i uge 23, også skal dæk-
ke behovet på 45 stk. i uge 25. Det ses imidlertid, at lagringsomkostningerne for denne serie er på 
45  5  2 = 450 kr., hvor en ny serie til dækning af dette behov kun vil medføre en bestillingsom-
kostning på 400 kr. og ingen lagringsomkostninger. Det vil således reducere omkostningerne, hvis 
serien, der skal tilgå i uge 23 kun bliver på 95 stk., og der planlægges en ny serie på 45 stk. med 
tilgang i uge 25. 
 
Ovenstående illustrerer, at LPC-modellen og andre tilsvarende modeller (f.eks. LUC- og LTC-
modellerne) er heuristikker og ikke optimeringsmodeller. En heuristik finder således ikke altid op-
timale løsninger, men hvis det er en god heuristik, så vil den ofte finde næroptimale løsninger. 
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Spørgsmål 4.7.4: 
Bag de opstillede MRP-baserede planer ligger 2 centrale kriterier: 
1. Leveringsdygtighed, dvs. at materialerne skal være til stede, når der er planlagt et behov for 

dem. 
2. Minimering af omkostningerne ved produktion i økonomiske seriestørrelser, idet de relevante 

omkostninger opfattes alene som bestående af bestillings- og lagringsomkostningerne. 
 
 
Opgave 4.8 
Spørgsmål 4.8.1: 
Vare c skal disponeres før vare a, da vare a indgår i vare c. 
 
Ugebehovet for vare c svarer til ugebehovet for vare y + de 5 stk. til reservedelssalget. 
 
Herefter disponeres for vare c, idet der planlægges tilgang til lageret for vare c, når lagerbeholdnin-
gen kommer under sikkerhedslageret (dvs. når der opstår et nettobehov). Det sker første gang i uge 
3, hvor beholdningen (uden tilgang) vil nå ned på 5 stk. (anført som det øverste tal). Tilgangen skal 
dække nettobehovet i denne periode (= 10 - 5 = 5 stk.) samt behovene i de efterfølgende to uger (i 
alt 3 ugers behov). Første tilgang skal således være på 80 stk. 
 
I uge 5 når beholdningen ned på sikkerhedslageret, men ikke under. Der skal derfor først planlæg-
ges en tilgang i uge 6. Da beholdningen ved indgangen til uge 6 svarer til sikkerhedslageret, er net-
tobehovet i uge 6 lig med bruttobehovet, hvorfor tilgangen her skal dække bruttobehovene i uge 6, 7 
og 8, dvs. i alt 90 stk. Tilsvarende skal der i uge 9 være en tilgang på 110 stk. (bruttobehovene for 
uge 9, 10 og 11). 
 
Da montagetiden er 1 uge, skal de planlagte tilgange altså monteres i ugen før, dvs. 80 stk. i uge 2, 
90 stk. i uge 5 og 110 stk. i uge 8. 
 
Spørgsmål 4.8.2: 
Aftrækket fra lageret af vare a findes som summen af behovene til montagen af X, Y og c. (NB.: 
Der anvendes 2 stk. til 1 stk. X). Disponeringen sker som for vare c. Bemærk, at beholdningen i uge 
5 når ned på 35 stk. Da dette er under sikkerhedsbeholdningen, skal der planlægges en tilgang i 
denne uge. Disponeringen af vare a medfører, at der skal tilgå 200 stk. i ugerne 1, 3, 4, 7 og 9. 
 
Spørgsmål 4.8.3: 
Første behov for tilgang til lageret af vare b opstår i uge 2, hvor beholdningen når ned på 30 stk. Da 
sikkerhedslageret er på 50 stk., er der således i denne uge et nettobehov på 50 - 30 = 20 stk. 
 
Ud fra LUC-modellen beregnes omkostningerne ved de mulige seriestørrelser: 
 

Q = 20 stk. O = 200/20 = 10 kr./stk. 
 
Q = 40 stk. O = [200 + 20 · 2 · 1]/40 = 240/40 = 6 kr./stk. 
 
Q = 60 stk. O = [240 + 20 · 2 · 2]/60 = 320/60 = 5,33 kr./stk. 
 
Q = 170 stk. O = [320 + 110 · 2 · 3]/170 = 5,76 kr./stk. 
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Første indkøbsstørrelse skal således være på 60 stk. og tilgå i begyndelsen af uge 2. 
 
Herefter fortsættes: 
 

Q = 110 stk. O = 200/110 = 1,82 kr./stk. 
 
Q = 130 stk. O = [200 + 20 · 2 · 1]/130 = 240/130 = 1,85 kr./stk. 

 
Anden indkøbsstørrelse skal således være på 110 stk. og tilgå i begyndelsen af uge 5. 
 
Herefter fortsættes: 
 

Q = 20 stk. O = 200/20 = 10 kr./stk. 
 
Q = 40 stk. O = [200 + 20 · 2 · 1]/40 = 240/40 = 6 kr./stk. 
 
Q = 170 stk. O = [240 + 130 · 2 · 2]/170 = 760/170 = 4,47 kr./stk. 
 
Q = 190 stk. O = [760 + 20 · 2 · 3]/190 = 880/190 = 4,63 kr./stk. 

 
Tredje indkøbsstørrelse skal således være på 170 stk. og tilgå i begyndelsen af uge 6. 
 
Af udregninger i forbindelse med første indkøbsstørrelse ses umiddelbart, at den fjerde indkøbsstør-
relse skal være på 60 stk. og tilgå i begyndelsen af uge 9.  
PS.: Denne indkøbsstørrelse kan naturligvis blive ændret, når uge 12 og efterfølgende uger inddra-
ges i planlægningen. 
 
Spørgsmål 4.8.4:  
Montageplanerne for vare X og Y indikerer, at salget af disse er nogenlunde konstant, hvilket også 
gælder salget af c som selvstændig vare. Da vare c produceres til lager, fås imidlertid et diskret 
montagebehov for denne vare. Det kunne derfor være en fordel at opfatte c som en phantom vare, 
dvs. at montere c i en serie, der direkte indgår i montagen af Y. Der skal dog monteres lidt mere af c 
til et lager, der skal dække det direkte salg af c. Ved denne løsning fjernes et niveau i varestruktu-
ren, hvorved den samlede gennemløbstid og de samlede lagerbeholdninger reduceres. Endvidere fås 
et mere konstant behov for vare a og b. 
 
Da behovet for vare a og b er nogenlunde konstant over tiden, kunne det overvejes at indgå et tætte-
re samarbejde med leverandørerne. I stedet for at afgive indkøbsordrer, kunne leverandørerne f.eks. 
få indsigt i montageplanerne, hvorved de måske selv kunne styre tilgangen af vare a og b (Vendor 
Managed Inventories). 
 
Det kan diskuteres, om det er de rigtige seriestørrelsesmodeller, der anvendes. Med den korte dæk-
ningstid, serierne har, har dette forhold dog næppe stor betydning.  
 
Generelt illustrerer opgaven, at selv om salget af varerne er nogenlunde konstant, så vil disponering 
i seriestørrelse bevirke stigende svingninger ned gennem varestrukturen. 
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Det samlede resultat af planlægningen er vist det udfyldte hjælpeskema til opgave 4.8. 
  
 

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 

Aftræk vare c til Y 25 30 25 40 25 30 25 20 40 30 25 

∑aftræk vare c 30 35 30 45 30 35 30 25 45 35 30 

Beholdning vare c 70 35 5 
85 

40 10 -25 
65 

35 10 -35 
75 

40 10 

Tilgang vare c   80   90   110   

Opstart vare c  80   90   110    

Aftræk vare a til c  80   90   110    

Aftræk vare a til Y 25 30 25 40 25 30 25 20 40 30 25 

Aftræk vare a til X 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

∑aftræk vare a 65 150 65 80 155 70 65 170 80 70 65 

Beholdning vare a 90 -60 
140 

75 -5 
195 

40 
240 

170 105 -65 
135 

55 -15 
185 

120 

Tilgang vare a  200  200 200   200  200  

Aftræk vare b til X 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Aftræk vare b til c  80   90   110    

∑aftræk vare b 20 100 20 20 110 20 20 130 20 20 20 

Beholdning vare b 130 30 
90 

70 
 

50 -60 
50 

30 
200 

180 50 30 
90 

70 50 

Tilgang vare b  60   110 170   60   

      Udfyldt hjælpeskema til opgave 4.8 
  

© Aage U. Michelsen og Nyt Teknisk Forlag



 32

Opgave 4.9 
Spørgsmål 4.9.1: 
Fordelene ved reduktion af GT er mange, f.eks: 
 
 1.Større fleksibilitet (bedre tilpasning til markedet) 
 2.Kortere og mere sikker leveringstid 
 3.Færre varer i arbejde (mindre kapitalbinding) 
 4.Behov for kortere planlægningshorisont (hvorved prognosekvaliteten optest bedres betydeligt) 
 5.Forenklet styring (færre igangværende produktionsordrer) 
 6.Mulighed for reduktion af lagerbeholdninger (sikkerhedslagre) 
 7.Mulighed for ændring fra lagerstyret mod kundeordrestyret produktion 
 
Spørgsmål 4.9.2: 
Af produktionsstyringsmæssige tiltag til reduktion af gennemløbstiden (GT) kan nævnes: 
 
 1.Reduktion af antal niveauer i varenetværkene 
 2.Reduktion af anvendt tidsforskydning (dvs. reduktion af buffertiderne) 
 3.Reduktion af seriestørrelser 
 4.Planlægning med overlap mellem operationer 
 5.Reduktion af tidsenhed ved planlægningen (f.eks. fra 1 uge til 1 dag som enhed) 
 6.Reduktion af opstillingstider (oftest i sig selv kun af sekundær betydning, men bidrager til at udnytte 

mulighed 3) 
 
Af andre tiltag kan nævnes: 
 
 7.Ændring af layout 
 8.Indføring af produktionsgrupper 
 9.Fjernelse af flaskehalse (anvendelse af overkapacitet) 
 
 
Opgave 4.10 
Spørgsmål 4.10: 
Af eksempler på forskelle i data kan nævnes, at der ved hovedplanlægningen anvendes: 
 
 data vedrørende familier (varegrupper), medens MRP planlægger for de enkelte varenumre. 
 
 data vedrørende kapacitets- og ressourcemæssige forhold, medens MRP traditionelt alene vedrører 

materialeplanlægning. 
 
 en grov inddeling af tidsaksen (f.eks. måneder), medens MRP planlægger for uger eller dage og 

dermed benytter mere detaljerede data. 
 
 kun data vedrørende den lagerførte slutvare, medens MRP også planlægger for alle indgående 

varer (dvs. benytter data fra varenetværkene). 
 
 oftest ikke data for tidsforskydninger (gennemløbstider, lead times), medens disse data er centrale 

for MRP-planlægningen. 
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Opgave 4.11 
Spørgsmål 4.11.1: 
I LUC-modellen og i LPC-modellen indgår de samme omkostninger: 
 
 bestillingsomkostningerne (forudsættes faste pr. serie - uafhængige af seriestørrelsen) 

 
 lagringsomkostningerne (forudsættes ligefrem proportionale med tid og mængde) 
 
Spørgsmål 4.11.2: 
Både LUC- og LPC-modellen sigter mod minimering af summen af de to omkostninger, der er anført 
under spørgsmål 4.11.1. Forskellen er, LUC-modellen minimerer omkostningerne pr. stk., medens 
LPC-modellen minimerer omkostningerne pr. tidsenhed. 
 
 
Kap 5 Kapacitetsplanlægning og finplanlægning/beordring 
 
Opgave 5.1 
Spørgsmål 5.1: 
Kapacitetsbehovet kan vurderes ud fra “Capacity Planning using Overall Factors (CPOF)” (se afsnit 
5.3.2a). Input til belastningsberegningen er den totale produktionstid for ordrerne samt dennes 
erfaringsmæssige procentvise fordeling på de enkelte ressourcer og de enkelte operationssteder. 
Metoden er velegnet, hvor man ikke kender de enkelte operationstider. Da metoden anvender 
historiske data for den procentvise fordeling af den samlede produktionstid, så forudsætter metoden, 
at der ikke er sket systematiske forskydninger i produktmixet. 
 
Opgave 5.2 
Spørgsmål 5.2: 
Figuren fra spørgsmål 5.2 er her gengivet som fig. 5.1. 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.1: Fig. 5.1 fra spørgsmål 5.2. 
 
I tabel 5.1 er for hver af de tre teknikker til belastningsberegning anført den principielle metode til 
fordeling af belastningen fra en produktionsplan til ressourcer og herfra videre til afdelinger. Det 
ses af tabel 5.1, at fordelingen af belastningen på afdelinger for de tre teknikker foretages med 
stigende detaljeringsgrad: fra generelle nøgletal til konkrete standardtider og til yderligere at 
anvende den tidsmæssige placering af operationerne. 
 

Ressource 1 Ressource 2

MPS

Afdeling 1 Afdeling 2 Afdeling 3 

Fordeling til ressourcer 

Fordeling til afdelinger 
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 Fordeling til 

ressourcer 
Fordeling til 
afdelinger 

CPOF Nøgletal Nøgletal 
Capacity bills Nøgletal Standardtider 
Ressource 
profiles 

Nøgletal Standardtider og
Lead times 

Tabel 5.1: Metoder til fordeling af belastningen fra en produktionsplan. 
 
 
Opgave 5.3  
Spørgsmål 5.3.1: 
Af de prioriteringsregler, der er beskrevet i afsnit 5.4.2, sigter følgende eksplicit mod overholdelse 
af leveringstiderne: 
 Critical ratio 
 Slæk 
 Tidligste færdiggørelsestidspunkt 
 
Spørgsmål 5.3.2: 
Af de prioriteringsregler, der er beskrevet i afsnit 5.4.2, bidrager følgende til at reducere mængden 
af varer i arbejde: 
 Korteste operationstid 
 Korteste resterende operationstid 
 
Opgave 5.4  
Spørgsmål 5.4.1: 
I fig. 5.2 er vist en Gantt-plan for produktion af de tre ordrer i rækkefølgen A, B og C. For de 
enkelte operationer er anført et bogstav og et tal, hvor bogstavet henviser til ordren, medens tallet 
henviser til det operationssted, hvor produktionen gennemføres. Den øverste linje i fig. 5.2 er en 
tidslinje og under denne er der en linje for hvert af de 4 operationssteder. Produktionen af alle tre 
ordrer er afsluttet efter 35 tidsenheder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5.2: Gantt-plan for produktion af ordrerne i rækkefølgen A, B og C. 
 
Spørgsmål 5.4.2: 
Efter prioriteringsreglen ”critical ratio” prioritereres ordrer (se afsnit 5.4.2) efter: 
 

Critical ratio = (resterende kalendertid)/(resterende operationstid) 
 
Jo mindre værdi critical ratio har for en ordre, desto højere prioriteres ordren. 

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36

1 
A1 

2 

3 

4 

A2

A3 

A4

B1 

B2

B3

B4

C1 

C2

C3

C4 35
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Da de tre ordrer skal leveres samlet, så er resterende kalendertid den samme for de tre ordrer. Da 
den ordre, der har den mindste værdi af ”critical ratio”, skal prioriteres højest, så bliver ordrerne i 
dette tilfælde prioriteret efter den største resterende operationstid.   
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5.3: Gantt-plan for produktion af ordrerne ved anvendelse af prioriteringsreglen ”critical ratio”.  
 
Sammenholdes planen i fig. 5.3 med planen i fig. 5.2 ses, at produktionstiden nu er reduceret fra 35 
til 32 timer. 
 
 
Opgave 5.5 
Spørgsmål 5.5.1: 
Den samlede produktionstid for de 9 ordrer udgør: 

4 + 1 + 2 + 4 + 3 + 1 + 1 + 1 + 2= 19 dage 

Da de seneste slutdatoer er dag 10, så skal denne produktionstid altså afvikles inden for 10 dage, 
hvorfor der mindst skal anvendes 19/10 ≈ 2 maskiner.  

Spørgsmål 5.5.2: 
Om produktionsopgaven kan løses ved anvendelse af kun to maskiner, kan kun afklares ved at 
undersøge, om det er muligt at lave en plan for en sådan produktion.  
 
Alle produktionstiderne er i hele dage, og da ordrer ikke må opdeles, kræver gennemførelse af 
produktionen, at den ene maskine udnyttes fuldt ud i 10 dage, medens den anden maskine udnyttes i 
9 af de 10 dage. Udnyttelsesgraden på de to maskiner skal således være høj, henholdsvis på 100% 
og 90%. 
 
Produktionstiden på ordre O7 er på 1 dag, og denne tidligst kan starte og senest skal slutte på dag 4, 
så skal denne ordre altså produceres på dag 4. Denne produktionsordre indlægges derfor først i en 
plan for den ene maskine (maskine 1). Da der skal tilstræbes en høj kapacitetsudnyttelse, 
undersøges nu, om det er muligt at finde ordrer, der kan produceres på de tre første dage. Det kan 
det med ordre O2 og O3. De to ordrer med længst produktionstid, O1 og O4 skal planlægges, medens 
der stadigt er plads. Kun O1 kan indpasses i planen for maskine 1. Her indlægges den ved baglæns 
planlægning, idet det udnyttes, at O1 har en sen slutdato. Maskine 1 er nu kun ledig på dag 5-6, og 
her kan O9 produceres. Rækkefølgen af O1 og O9 kunne også have været omvendt. 
 
Produktionsplan for maskine 1: 
 

Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ordre O2 O3 O7 O9 O1 

 

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36

1 
A1 

2 

3 

4 

A2

A3

A4 

B1

B2

B3

B4 

C1 

C2 

C3

C4 32 
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Da produktionsplanen for maskine 1 medfører en 100%’s udnyttelse af denne maskine, er der i 
planen for ordrerne O4, O5, O6 og O8 på maskine 2 plads til en spilddag. Af de 4 ordrer har O4 det 
mindste slæk, hvorfor den bør starte først (forlæns planlægning). O5 har den seneste slutdato, 
hvorfor denne planlægges ud fra baglæns planlægning. O8 og O6 kan indplaceres mellem O4 og O5, 
hvilket fører til følgende plan for maskine 2: 
 

Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ordre  O4 O8 O6 O5 

 
Spørgsmål 5.5.3: 
Svaret på dette spørgsmål er individuelt, idet det afhænger af, hvordan spørgsmål 5.5.2 er besvaret. 
Tanken med spørgsmålet er at initiere refleksioner om, at løsning af virkelighedens problemer ofte 
kræver en kombineret anvendelse af forskellige principper og metoder. 
 
 
 
Kap 6 Theory of Constraints (TOC) 
 
Opgave 6.1 
Spørgsmål 6.1.1:  
TOC har fokus på at opnå en høj udnyttelse af flaskehalsene, hvorfor tid brugt på omstilling (opstil-
ling) på flaskehalse søges reduceret. Ofte er rækkefølgen af ordrerne bestemmende for, hvor megen 
tid, der skal bruges til omstilling, hvorfor det på flaskehalsene bliver vigtigt, at produktionsordrerne 
bliver planlagt til gennemførelse i en bestemt rækkefølge (sekvensplanlægning). 
 
Spørgsmål 6.1.2:  
I TOC søges gennemløbstiden reduceret ved anvendelse af følgende principper: 
1)  Der planlægges kun med buffertid foran flaskehalsene. 
2)  Der planlægges med overlap, idet den “store” serie på flaskehalsen opdeles i mindre serier før og 

efter flaskehalsen (også benævnt: variable seriestørrelser). 
3)  Før flaskehalsen anvendes baglæns planlægning, medens der efter flaskehalsen anvendes forlæns 

planlægning. 
 

Opgave 6.2 
Spørgsmål 6.2.1: 
 1. TOC-princippet om, at der kun bør være bufferlagre foran flaskehalsene, kunne inddrages i et MRP-

system ved at fastlægge størrelsen af de anvendte tidsforskydninger (lead times) under hensyntagen 
til de pågældende operationssteders kapacitetsudnyttelse. 

 
 2. TOC-princippet om anvendelse af offeromkostningstankegangen ved fastlæggelse af seriestørrelser 

(store omstillingsomkostninger på flaskehalse og relativt mindre omstillingsomkostninger på ikke-
flaskehalse) kunne umiddelbart udnyttes ved fastlæggelse af de tilsvarende parametre i et MRP-
system. 

 
Disse to tiltag ville bidrage til en reduktion af gennemløbstiden, hvilket ville reducere mængden af 
varer i arbejde og forøge fleksibiliteten. 
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Opgave 6.3 
Spørgsmål 6.3.1: 
Lagerbeholdningen kan reduceres ved reduktion af de seriestørrelser, der produceres i på operati-
onssted A. 
 
Spørgsmål 6.3.2: 
Jo mindre seriestørrelser, der produceres i, desto mere tid vil der blive brugt til omstillinger. Den 
mindste seriestørrelse er således bestemt af den kapacitet, der er til rådighed. 
 
Spørgsmålet kan besvares på følgende måde: 
 
 Mulig produktionstid (maksimal kapacitet) = 1.800 · 60 = 108.000 min./år 
 
 Nødvendig operationstid = 10.000 ·  10 = 100.000 min./år 
 
 Maksimal tid til omstilling = 108.000 – 100.000 = 8.000 min./år 
 
 Maksimalt antal omstillinger = 8.000/16 = 500 omstillinger pr./år 
 
 Maksimalt antal omstillinger pr. variant = 500/10 = 50 pr. år 
 
 Årlig produktion pr. variant = 10.000/10 = 1.000 stk./år 
 
 Mindste seriestørrelse pr. variant = 1.000/50 = 20 stk. pr. serie. 
 
Opgave 6.4 
Spørgsmål 6.4.1: 
Den samlede gennemløbstid, GT, bliver: 
 

GT = 5 · 100 + 10 · 100 + 5 · 100 = 2.000 minutter 
 
Spørgsmål 6.4.2: 
En ”constraint” er (se afsnit 6.2) generelt noget, der forhindrer virksomheden i at opnå en højere må-
lopfyldelse. Her er målet en kort gennemløbstid, og operationsstedet med størst operationstid bliver 
herved ”flaskehalsen”. 
 
Spørgsmål 6.4.3: 
Af Gantt-planen i fig. 6.1 fremgår det, at der går 1.375 minutter fra opstart på operationssted A, til hele 
serien er færdig på operationssted C. Reduktionen af gennemløbstiden, ∆GT, har altså været på: 
 

∆GT = (2.000 – 1.375)/2.000 · 100 = 31%. 
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Fig. 6.1: Gantt-plan for produktion af en serie af PQ14 ud fra TOC-principper. 

 
Opgave 6.5 
Spørgsmål 6.5.1: 
Gennemløbstid = 4 · 100 + 5 · 100 + 3 · 100 = 1.200 min. 
 
Spørgsmål 6.5.2: 
Operation B, der har den længste operationstid, er flaskehalsen, jf. besvarelsen af spørgsmål 6.4.2. 
 
Spørgsmål 6.5.3: 
Planen for den korteste gennemløbstid er skitseret i fig. 6.2. 
 
 
  
 

 
 

Fig. 6.2: Gantt-plan for den kortest mulige gennemløbstid. 
 
Så snart et stk. er færdigbearbejdet på operationssted A, dvs. efter 4 minutter, kan operationssted B 
startes. Da tiden for operation B er længere end for operation A, kan disse to operationer gennemfø-
res med fuldt overlap. For operation B anvendes således forlæns planlægning, og operation B er 
gennemført efter 4 + 5 · 100 = 504 minutter. 
 
Da tiden for operation C er kortere end for operation B, kan der på operationssted C planlægges på 
følgende måde: Når operation B er gennemført på det sidste stk. (efter 504 minutter), kan operation 
C gennemføres på dette stk., hvorved operation C kan afsluttes efter 507 minutter. Dette bliver såle-
des den korteste gennemløbstid for serien på 100 stk. 
 
Da den samlede tid for gennemførelse af operation C på de 100 stk. er 300 minutter, skal operation 
C senest påbegyndes efter 507 – 300 = 207 minutter (baglæns planlægning). 
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Kap 7 Materialestyring i produktionsnetværk 
 
Opgave 7.1 
Spørgsmål 7.1.1: 
Ved det supplerende indkøb øges kapitalbindingen med 50.000 kr. - uanset hvilken vare der indkøbes. 
Valget af vare påvirker således ikke kapitalbindingen. Derimod påvirkes tidspunktet for, hvornår der 
igen vil være behov for indkøb af pågældende vare. Endvidere forøges serviceniveauet på den vare, der 
vælges. 
 
Et generelt princip i den skitserede problemstilling er at vælge den vare, hvor der er kortest tid til be-
stillingspunktet nås. Princippet betegnes Equal Run Out (ERO). Denne tid kan, jf. afsnit 3.1.3, betegnes 
som en dækningstid, DT, der kan udregnes som: 
 

DT = (beholdning - bestillingspunkt)/forbrug 
 

Dækningstiden for varerne er: 
 

V1: (5.500 – 200)/1.000 = 5,3 måned 
 
V2: (4.200 – 150)/500 = 8,1 måned 
 
V3: (6.100 – 250)/1.000 = 5,9 måned 
 
V4: (8.000 – 300)/1.500 = 5,1 måned 

 
Da vare V4 har den korteste dækningstid, skal der først suppleres med denne vare. Når der suppleres 
med varen, forøges dens dækningstid, og på et tidspunkt bliver denne lig med den næstlaveste dæk-
ningstid. Dette sker, hvis der suppleres med 250 stk. V4, idet dækningstiden for varen da bliver på:  
 

V4: (8.250 – 300)/1.500 = 5,3 måned, 
 
hvilket svarer til dækningstiden for vare V1. 
 
Dette medfører en forøgelse af den samlede indkøbspris på 250 · 100 = 25.000 kr. 
 
Der mangler nu stadigt 25.000 kr. i at nå leverandørens mindstekrav, og nu skal yderligere forøgelse 
opnås ved at forøge mængderne af vare V1 og V4 på en sådan måde, at de to varers dækningstid hele 
tiden er ens.  
 
Skulle forøgelsen medføre, at næste vares dækningstid nås (her vare V3 med en dækningstid på 5,9 
måneder), så fortsættes med forøgelser, hvor alle tre varers dækningstid hele tiden er ens. 
 
Ved hele tiden at supplere med varen med kortest dækningstid, udsættes tidspunktet for, hvornår der 
næste gang bliver behov for at foretage et nyt indkøb. 
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Spørgsmål 7.1.2: 
Spørgsmålet besvares efter helt den samme tankegang, der ligger til grund for besvarelsen af spørgsmål 
7.1.1. Det kunne imidlertid her være relevant at få oplyst, hvor meget de enkelte varer fylder, jf. den 
analoge oplysning under spørgsmål 7.1.1 om, hvad de forskellige varer koster. 
 
Opgave 7.2 
Spørgsmål 7.2: 
Da der disponeres én gang om måneden, og da genanskaffelsestiden er på tre måneder, så er bestil-
lingspunktet, BP: 
 

BP = 4 · månedsforbrug + sikkerhedslager. 
 
For de 4 varer, P1-P4, kan dækningstiden, DT, nu udregnes. 
 
Vare BP Beholdning Beholdning - BP Dækningstid
P1 4.200 5.500 1.300 1,30
P2 2.150 4.200 2.050 4,10
P3 4.250 6.100 1.850 1,85
P4 6.300 8.000 1.700 1,13

Tabel 7.1: Udregning af dækningstiderne for fire varer. 
 
Da vare P4 har den korteste dækningstid, bør denne vare først vælges til det supplerende indkøb. Dette 
princip svarer til det under spørgsmål 7.1.1 omtalte princip: Equal Run out (ERO). 
 
Opgave 7.3 
Spørgsmål 7.3: 
De 10.000 l bør fordeles på de tre lagre på en sådan måde, at beholdningerne bringes op på et niveau, 
så der på alle tre lagre må forventes at være samme tid, til beholdningerne næste gang når bestillings-
niveauet (BP). Dette princip betegnes, jf. spørgsmål 7.1, ”Equal Run Out” (ERO). En betegnelse på 
dansk kunne være ”samme dækningstid”. 
 
På lager B og C er der henholdsvis 1.500 l og 500 l over bestillingspunktet. Når de 10.000 l er produce-
ret, så vil den samlede beholdning over bestillingspunkterne for de tre lagre i være på 10.000 + 1.500 + 
500 = 12.000 l. Disse skal være fordelt proportionalt efter salgets størrelse. 
 
Da det samlede salg er på 250 + 500 + 250 = 1.000 l/dag, skal beholdningerne over BP efter fordelin-
gen være: 
 
Lager A: 12.000 · 250/1.000 = 3.000 l 
Lager B: 12.000 · 500/1.000 = 6.000 l 
Lager C: 12.000 · 250/1.000 = 3.000 l 
 
Fratrækkes de mængder, der allerede er der, så skal lagrene altså tilføres: 
 
Lager A: 3.000 – 0  = 3.000 l 
Lager B: 6.000 – 1.500 = 4.500 l 
Lager C: 3.000 – 500  = 2.500 l 
I alt:           = 10.000 l 
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Opgave 7.4 
Spørgsmål 7.4 
Der sigtes mod at få fastlagt den indkøbsfrekvens, hvor summen af de samlede bestillings- og lag-
ringsomkostninger bliver mindst mulige. 
 
Hvis der foretages N indkøb pr. år, bliver de årlige bestillings- og lagringsomkostninger: 
 

O = N · cB + ½ · 1/N · Σ(Ei · cL,i), hvor 
 

cB = bestillingsomkostningen 
 

Ei = årsforbrug for vare i 
 

cL,i = lagringsomkostning for vare i 
 
Min. for O findes ved differentiation: 
 

dO/dN = cB - ½ · 1/N2 · Σ(Ei · cL,i) 
 
Heraf fås: 
 

Nopt = (½ · Σ(Ei · cL,i)/cB)½ 
 
Indsættes talværdier, fås: 
 

Nopt = (½ · (2.500 · 500 + 1.000 · 800 + 4.000 · 200 + 2.000 · 400)/12.500))½ 
 

Nopt = 12,1 
 
Et indkøb én gang pr. måned, dvs. indkøbsmængder svarende til månedsforbruget, synes således at 
være hensigtsmæssigt. 
 
PS.: Bemærk, at problemstillingen er helt analog til problemstillingen ved fastlæggelse af cyklustid i 
cyklisk planlægning. Den ovenfor udledte formel for Nopt er det reciprokke af formel (3.30), der an-
vendes til beregning af cyklustiden ved cyklisk planlægning (cB erstattes af summen af bestillingsom-
kostningerne). 
 
 
Kapitel 9 Just-in-Time (JIT) og Lean 

Opgave 9.1 
Spørgsmål 9.1: 
Da kanban-kortet afsendes, når der tages hul på en ny container, kan mindstekravet til antal kanban-
kort, x, beregnes af: 
 

x = Ea · T + SL  (formel (9.2)) 
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Da en container indeholder 40 stk., svarer et forbrug på 80 stk. pr. time til 2 containere pr. time. For 
forbrug og leveringstid gælder således: 
 

Ea = 2 containere/time 
 
T = 4 uger 

 
Indsættes i formel 9.2, fås: 
 

x = 2 · 4 + SL = 8 + SL 
 
Spredningen på forbruget i genanskaffelsestiden, σG, er lig med spredningen på timeforbruget multi-
pliceret med kvadratroden af genanskaffelsestiden: 
 

σG = 10  4½ = 20 stk. 
 
Der forekommer 80/40 = 2 leveringer pr. time, dvs. 2  8 = 16 leveringer pr. arbejdsdag. På 100 ar-
bejdsdage forekommer der således 1.600 leveringer, og da der højst ønskes én manko pr. 1.600 leve-
ringer, må sandsynligheden for manko være under 1/1.600 = 0,000625. Ifølge normalfordelingstabel 
opnås dette ved en sikkerhedsbeholdning svarende til 3,23 multipliceret med spredningen i forbruget i 
leveringstiden. 
 
Sikkerhedsbeholdningen, SL, skal derfor mindst være: 
 

SL = 3,23  20 = 65 stk., hvilket kræver 2 kanban-kort. 
 
I alt skal der således være 8 + 2 = 10 kanban-kort. 
 
Opgave 9.2 
Spørgsmål 9.2.1: 
Da containeren (signalet) først afsendes, når containeren er tom, kan mindstekravet til antal contai-
nere, x, beregnes ud fra: 
 

x = Ea · T + SL + 1 (formel (9.6)) 
 
Med et indhold på 100 stk. i en container, svarer et forbrug på 50 stk. pr. time til ½ container pr. 
time. For forbrug og leveringstid gælder således: 
 

Ea = ½ container/time 
 
T = 4 timer 

 
Indsættes i formel 9.6, fås, da sikkerhedslageret, SL, er 1 container: 
 

x = ½ · 4 + 1 + 1 = 4 containere 
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Spørgsmål 9.2.2:  
Der sker principielt nu det, at kort, der afsendes fra A efter 4 timers arbejdstid, får en forlænget le-
veringstid på op til 4 timer. Systemet må derfor nu dimensioneres efter en leveringstid på op til 8 
timer, hvorfor antallet af containere nu skal være: 
 

 x = ½  8 + 1 + 1 = 6 containere 
 
Opgave 9.3 
Spørgsmål 9.3.1: 
Da containeren (signalet) først afsendes, når containeren er tom, kan mindstekravet til antal contai-
nere, x, beregnes ud fra: 
 

x = Ea · T + SL + 1 (formel (9.6)) 
 
Med et indhold på 100 stk. i en container, svarer et forbrug på 100 stk. pr. dag til 1 container pr. 
dag. For forbrug og leveringstid gælder således: 
 

Ea = 1 container/dag 
 
T = 5 timer 

 
SL = 1 container 

 
Indsættes i formel 9.6, fås: 
 

x = 1 · 5 + 1 + 1 = 7 containere 
 
Spørgsmål 9.3.2: 
Nuværende gennemsnitlig lagerbeholdning = ½ · 1.000 + 200 = 700 stk. 
 
Nuværende lagringsomkostninger = 0,25 · 700 = 175 kr./dag 
 
Produktionsseriestørrelsen på 1.000 stk. er fastlagt ud fra Wilson's formel: 
 

Q = ((2 · E · cB)/cL)½ 
 
Af disse kendes værdierne for Q, E og cL, hvormed værdien for bestillingsomkostningen, cB, kan be-
regnes: 
 

1.000 = (2 · 100 · cB/0,25)½, dvs. 
 

cB = 1.250 kr. 
 
Da en produktionsserie dækker 10 dages forbrug, bliver bestillingsomkostningerne pr. dag = 125 kr. 
 
De samlede bestillings- og lagringsomkostninger er altså = 125 + 175 = 300 kr./dag. 
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Med den foreslåede kanban-styring vil der i gennemsnit være 100 stk. som sikkerhedslager + ½ con-
tainer ved montagen, dvs. i alt 150 stk. For lagringsomkostningerne fås da: 
 

OL = 0,25 · 150 = 37,50 kr./dag. 
 
Hvis de samlede bestillings- og lagringsomkostninger ikke skal stige, må det for de nye bestillingsom-
kostninger, OB, derfor gælde: 
 

OB  300 - 37,50 = 262,50 kr./dag 
 
Med en seriestørrelse på 100 stk. fås én produktionsserie pr. dag, dvs. at kravet er: 
 

cB  262,50 kr./serie. 
 
De faste omkostninger pr. serie skal således mindst reduceres med: 
 

ΔcB = 1.250 - 262,50 = 987,50 kr./serie, svarende til en reduktion på ca. 79%. 
 
 
Spørgsmål 9.3.3: 
Kravet til reduktion af omkostningerne er ret højt. Om de direkte omkostninger kan reduceres så me-
get, afhænger af den specifikke situation. Følgende kunne f.eks. bidrage til reduktionen: 
 
 Kanban-styring indebærer en forenkling, der kan reducere styringsomkostningerne samt omkost-

ningerne til administration, udskrivning og håndtering af værkstedpapirer, m.v. 
 
 Indførelsen af kanban-styringen vil bidrage til en mere jævn belastning af afdeling A (produktion 

af 100 stk./dag i stedet for produktion af 1.000 stk. hver 10. dag). Generelt bidrager en mere jævn 
belastning til reduktion af omkostningerne og til sikring af en kortere og mere sikker leveringstid. 

 
 Ved gennemførelse af SMED-lignende projekter i afdeling A vil det sandsynligvis være muligt at 

reducere omstillingstiderne - og derved reducere de dermed forbundne omkostninger.  
 
Spørgsmål 9.3.4: 
De reducerede lagerholdninger medfører direkte en reduktion af lageromkostningerne. Hertil kommer 
en række mulige følgevirkninger, hvis bidrag til reduktion af omkostningerne er vanskeligere at kvanti-
ficere, f.eks.: 
 
 Mindre lagerbeholdninger kan give kortere reaktionstider og større fleksibilitet. 

 
 Mindre seriestørrelser kan reducere fejlomkostningerne. 

 
 Det tættere samspil mellem afdeling A og montagen kunne medføre kortere leveringstider. 
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Opgave 9.4 
Spørgsmål 9.4.1: 
Da kassen (signalet) først afsendes, når kassen er tom, kan mindstekravet til antal kasser, x, bereg-
nes ud fra: 
 

x = Ea · T + SL + 1 (formel (9.6)) 
 
Et forbrug på 2.000 stk. pr. måned svarer til 500 stk. pr. uge, dvs. til 4 kasser pr. uge. For forbrug og 
leveringstid gælder således: 
 

Ea = 4 kasser/uge 
 
T = 2 uger 

 
Indsættes i formel 9.6, fås: 
 

x = 4 · 2 + SL + 1 = 9 + SL 
 
Da leveringstiden er på 0,5 måned, fås for spredningen på forbruget i leveringstiden: 
 
 0,5½  250 = 177 stk. 
 
Sikkerhedslageret skal derfor være på: 
 
 2  177 = 354 stk., svarende til 3 kasser. 
 
Det samlede antal kasser skal da mindst være: 
 
 x = 9 + 3 = 12 kasser. 
 
Spørgsmål 9.4.2: 
Der modtages 4 kasser pr. uge, og med 4 uger pr. måned, svarer det til 4  12  4 = 192 kasser pr. år. 
 
Med et sikkerhedslager på 3 kasser, jf. løsning til spørgsmål 9.4.1, opnås en sikkerhed på: 
 
 3  125/177 = 2,12 gange spredningen,  
 
dvs. på 98,3%.  
 
Antal gange med mangel vil da være: 
 
 (1 – 0,983)  192 = 3,4, dvs. 3-4 gange pr. år. 
 
Hvis der tages udgangspunkt i, at leveringsdygtigheden mindst skal være på 97,7%, fås, at antal 
gange pr. år med mangel højst må være: 
 
 (1 – 0,977)  192 = 4,4, dvs. 4-5 gange pr. år. 
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Opgave 9.5 
Spørgsmål 9.5.1: JIT-tankegangen om korte gennemløbstider og små serier kunne i et MRP-system 
udnyttes ved løbende at søge at reducere de anvendte lead times samt at reducere seriestørrelserne 
(herunder at reducere omstillingsomkostningerne). 
 
Spørgsmål 9.5.2: JIT-tankegangen om at tilstræbe synkronisering mellem produktion og aftræk kunne 
udnyttes ved at lade flere varer forbrugsstyre og/eller ved i højere grad at lade slutmontagen af færdig-
varer være kundeordrestyret. 
 
Spørgsmål 9.5.3:  
 Ved en traditionel MRP-beregning anvendes baglæns planlægning. 
 
 Ved TOC anvendes baglæns planlægning før flaskehalse og forlæns planlægning efter flaskehalse. 
 
I et Kanban-styret system udløses en ordre, når en given mængde er forbrugt (f.eks. når en container er 
tømt). Da princippet er, at containeren søges genopfyldt snarest muligt, ligner det mest forlæns plan-
lægningsprincip (selv om der ikke er tale om "planlægning", men om ”reaktion”). 
 
Spørgsmål 9.5.4: 
Af ligheder i målene kunne nævnes: 
 Tankegangen bag såvel TOC som JIT er, at der bør tilstræbes korte gennemløbstider. Endvidere 

tilstræbes et jævnt flow, idet bufferlagre søges elimineret. 
 Tankegangen bag JIT er, at der kun bør produceres det, der kan sælges. Den tilsvarende tankegang 

kommer i TOC til udtryk ved, at ”Throughput” (se afsnit 6.3) ikke er en betegnelse for produktio-
nens størrelse, men for indtjeningen gennem salget. Fokus rettes herved mod at producere det, der 
kan sælges. 

 
Af forskelle i planlægningsprincipperne kunne nævnes: 
 TOC bygger på eksistensen af flaskehalse, medens JIT arbejder med overskudskapacitet (søger 

systematisk at fjerne evt. "flaskehalse"). 
 TOC anbefaler store seriestørrelser på flaskehalsene, medens JIT i hele produktionssystemet søger 

at opnå så små seriestørrelser som muligt. 
 

 
Opgave 9.6 
Spørgsmål 9.6: 
En vurdering ud fra JIT-tankegangen kan føre til mange forskellige kommentarer. De efterfølgende 
er derfor primært eksempler, og de er delvis overlappende: 
 
Et centralt kriterium i JIT er ”level production”, dvs. at produktionen af færdigvarer skal være så 
jævn som muligt. Bortset fra uge 26, hvor der ikke er planlagt produktion af WZ, må den opstillede 
montageplan for WZ betegnes som værende nogenlunde jævn, dvs. levende op til kriteriet om ”le-
vel production”. 
 
Et 2. centralt kriterium i JIT er ”synkroniseret produktion” med jævnt flow, dvs. at indgående kom-
ponenter skal produceres og tilgå montagen løbende, i takt med forbruget. Her adskiller produkti-
onsplanerne for A og B sig radikalt, idet de anvendte seriestørrelsesmodeller medfører en meget 
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ujævn produktion af A og B, på trods af, at forbruget af disse komponenter i montagen er nogen-
lunde jævnt.  
 
Et 3. kriterium i JIT er, at produktionen af komponenter skal ”trækkes” af det faktiske forbrug ved 
montagen, og at montagen skal være styret af det løbende salg (”demand-driven”). De omtalte pro-
duktionsplaner lever ikke op til dette, idet montageplanen for WZ er baseret på prognoser for salget 
af WZ (”forecast-driven”), og produktionsplanerne for A og B er herefter afledt af montageplanen 
for WZ. 
 
Et 4. kriterium i JIT er små serier og små lagre. Produktionsplanerne for A og B lever ikke op til 
dette (dette har stor relation til det 2. kriterium). 
 
Et 5. kriterium i JIT er decentralisering af ordreigangsættelsen, f.eks. ved en form for Kanban, hvor-
imod de opstillede planer er (må formodes at være) baseret på en central planlægning. 
 
Et 6. kriterium i JIT er korte genanskaffelsestider. Leveringstider på A og B på henholdsvis 2 og 1 
uge lever (måske) ikke op til dette, idet lead time ved MRP-planlægning oftest er meget større end 
den reelle produktionstid. 
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