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Optimala rundvirkeslager m.h.t. stokastiska leveransvariationer 
- Övning B. 
Peter Lohmander 2008-11-02 
 
Mål: 
Efter kurssegmentet LAGERTEORI ska kursdeltagaren: 
 
- ha grundläggande kunskaper om lagerteori av betydelse för beräkning av olika slags lager inom råvaruförsörjning i skogssektorn. 
 
- vara medveten om hur en rationell lagerpolicy påverkas av säsongsvariationer, marknader samt krav på leveranssäkerhet. 
 
- inom ramen för avgränsade problem kunna bestämma rationell lagerpolicy inom råvaruförsörjningen i skogssektorn. 
 
 
Orientering 
 
Efter genomförandet av denna övning ska studenten ha grundläggande kunskaper om en teori och en metod av betydelse för beräkning av vissa 
lager inom råvaruförsörjning i skogssektorn. 
 
Denna övning handlar framför allt om hur en rationell lagerpolicy påverkas av stokastiska leveransvariationer och hur aktiviteterna i veckovisa 
inköp till ett råvarulager bör anpassas till dessa. 
 
 
Teori 
 
Företagets lagerpolicy optimeras m.h.t. målet att minimera det förväntade nuvärdet av de kostnadsposter som beaktas enligt den nedan 
specificerade modellen.  
Teorin för stokastisk dynamisk programmering kommer till användning i denna övning.     
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Metodik 
 
Leveranserna av råvara från olika aktörer betraktas som stokastiska. Detta innebär att de leveranser som inkommer under en viss vecka har viss 
sannolikhetsfördelning. Om mer än vad som behövs för full industriproduktion kommer in till fabriken så kan detta lagras inför kommande 
perioder. Om det finns ett överskott i lagret efter den sista veckan före semestern så kan detta säljas till en andrahandsmarknad, exempelvis som 
bränsle till ett företag i energisektorn. 
 
Om det i början av en viss period finns mindre råvara än vad som behövs för periodens industriproduktion, genomföres ”sista-minuten-inköp” av 
den råvara som omedelbart behövs i fabriken till en avsevärt högre kostnad per enhet än vad som motsvarar den normala prislistan. Detta kan i 
praktiken innebära att råvara flyttas från andra fabrikslager med extra lastnings- och transportkostnad som följd eller att akut råvaruimport från 
världsmarknaden genomföres genom att redan råvarulsatade båtar omdirigeras med omedelbar verkan.  
 
Den som genomför övningen kan utgå från Peter Lohmanders grundversion av ett beräkningsprogram för optimering av detta problem. Därvid är 
det tillräckligt att marginellt ändra programmet för att använda metodiken.  
 
Grundversionen av företagets planeringsproblem finns beskriven nedan. 
Även grundversionen av företagets optimala plan inkluderas.  
 
 
Uppgifter 
 
1. Kursen delas in i 8 grupper. Notera vilken gruppbokstav Din grupp har.  
 
2. Gå grundligt igenom grundversionen av företagets planeringsproblem.  
Rita de figurer (gärna rumsliga kartskisser) med olika aktiviteter som  
behövs för att förklara företagets planeringsproblem på ett pedagogiskt sätt.   
 
3. Gå lika grundligt igenom grundversionen av företagets optimala plan.  
Kontrollera på några olika sätt (genom särskilda kalkyler utanför själva beräkningsmodellen) att det är möjligt att följa planen med hänsyn till 
hur inköp, lagring och industriell förbrukning är beroende av varandra under olika månader under året. 
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4. Genomför Era uppgifter enligt följande: 
 

Grupp Gruppens uppgifter: 
Gruppen genomför dessa moment enligt moment-tabellen. 

A 1 och 2 
B 2 och 3 
C 3 och 4 
D 4 och 5 
E 5 och 6 
F 6 och 7 
G 7 och 8 
H 8 och 1 

 
 

Moment Momentet innebär att genomföra en serie (ca 3-5) analyser av 
hur företagets optimala åtgärder under året, med särskild 
tonvikt på hur lagerinköp och lagernivåer, påverkas av 
tänkbara ändringar (i jämförelse med grundversionen av 
planeringsproblemet) av nedan angivna förutsättningar. 
Tillverka pedagogiska grafer som visar resultaten och skriv 
kortfattade samt begripliga förklaringar till figurerna. Var 
beredd att gruppvis genomföra en 10 minuters muntlig 
presentation med visning av figurerna.    

1 Kostnaden per lagrad period och enhet 
2 Kostnaden per enhet vid ”sista-minuteninköp” 
3 Fabrikens rundvirkesförbrukning per vecka 
4 P0, virkesprisets nivåparameter 
5 P1, virkesprisets beroende av inköpskvantiteten 
6 Kapitalmarknadens ränta 
7 De förväntade externa leveransens storlek 
8 Graden av leveransrisk (variationen i de externa leveranserna) 
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Alternativa versioner av företagets planeringsproblem med optimala planer  
 
GRUNDVERSIONEN 
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VERSION med ökad lagerhållningskostnad 
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VERSION med ökat beroende mellan inköpskvantitet och inköpspris en viss period 
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