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Förbrukningen av fasta biobränslen kommer att stiga kraftigt de 
närmaste åren. Biprodukter från sågverk (bark och spån) används 
redan idag fullt ut, så de råvaror som är tänkbara kommer primärt 
från skogen. 
Till skillnaden mot andra sortiment (timmer och massaved) kan  
leveranser av skogsbränsle karakteriseras som:
- en omogen kedja med okänd egenskaper
- inte den faktor som styr avverkningsplanering
Därför är det viktigt att se närmare på behovet av en buffert mellan 
försörjningskedjan och förbrukningen vid värmeverk. Syftet med 
detta infoblad är att visa en enkel metod för skattning av kostnaden 
för att parera variationer i försörjning.

Grundförutsättningar för en lagermodell
Alla former av lager har som funktion att frikoppla flöden i olika delar 
av en försörjningskedja. Säkerhetslager har som huvudfunktion att 
gardera  mot driftstopp på grund av försenade leveranser eller 
oväntat hög förbrukning. 

Modellen som visas här syftar till att belysa de ekonomiska konse-
kvenser av att parera variationer i leveranser med olika stora lager-
nivåer vid värmeverk. Modellen bygger på följande 3 principer.
- Det finns bestämda leveransperioder för lagerstyrning
- Leveranser följs upp fortlöpande så att eventuella avvikelser från 

beställningar upptäcks under perioden
- Underleveranser kompenseras innan periodens slut genom 

anskaffning av extra volymer (till högre pris).
Arbetet kan indelas i 5 steg. Efter sammanställning av leverans-
statistiken (avvikelser från beställde volymer) per period (steg 1) 
kan man välj ut olika tänkbara lagerpolicy att jämföra (steg 2). För 
varje tänkbart alternativ ska 2 frågor besvaras:

Riskkostnader

Försörjning av värmeverk med skogsbränsle -
en enkel metod för skattning av lagerkostnader

- Vad blir den förväntade riskkostnaden för extra-
anskaffning när lager inte räcker till (steg 3)?    

Lagerkostnader - Vad blir lagringskostnaden (steg 4)? 

1. Leveransstatistik

2. Lämpliga lagerpolicy att jämföra 

3. Riskkostnader?  4. Lagerkostnader?

5. Val av lagerpolicy

Sedan kan en sammanvägning av dessa kostnader ge stöd vid val 
av lagerintervaller (min- och max-nivåer) att styra efter (Steg 5). 



Steg 1 – Sammanställning av leveransstatistik
Man börjar med att för varje beställningsperiod beräkna relativa 
avvikelser (% +/- ) mellan leveranser och beställningar. På detta 
sätt får man 12 värden per år på månadsnivå, eller 52 värden per år 
på veckonivå . Längre styrningsperioder kräver flera års statistik för 
att få tillräckliga data för en tydlig fördelning. En 5-klassig fördelning 
av under- och överleveranser kan en vara lämplig detaljeringsgrad 
(se exempel nedan).    

I denna modell är det enbart underleveranser som lager ska 
gardera mot. Överleveranser antas bli stoppade av mottagaren när 
max-gränsen passeras. 

Steg 2 – Lämpliga lagerpolicy att utvärdera

Under steg 1 ska man ha indelat underleveranser i lämpligt antal 
klasser. Dessa klasser används i steg 2 som utgångspunkt för  mot-
svarande lagerpolicy. Är fördelningen av underleveranser otydlig 
kan man använda en rak linjär fördelning mellan de lågfrekventa 
stora underleveranserna och de högfrekventa mindre under-
leveranserna.

Fördelningen kan approximeras med följande formler:
ss =  su * hf och    hf =  2 * ss

2                                su
ss = summa sannolikhet för alla underleveranser
su = störst underleverans (med mycket små sannolikhet) 
hf = högst frekvens (vid väldig liten underleverans)

Fördelningen definieras då av den raka linjen mellan den 
lågfrekvent största underleveransen och den högfrekvent minsta 
underleveransen (se figur nedan). Summa sannolikhet (ss) och 
störst underleverans (su) är känd från sammanställning av 
leveransstatistiken. För att beräkna högst frekvens (hf) som gäller 
vid de minsta underleveranser kan man approximera fördelningen 
som ovan och läsa av  sannolikhet för att hamna i olika klasser av 
underleveranser.  Frekvens (% av perioder) 
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Utifrån den ursprungligen fördelning (steg 1) eller den approxi-
merade fördelningen (steg 2) sätter man upp klasser av lagerstorlek 
som motsvarar extrabehovet för att täcka olika klasser av under-
leverans (se nedan).      



Steg 3 – Beräkning av riskkostnader vid olika lagerpolicy
Baserat på leveransstatistik och ett lämplig antal lagerpolicy kan 
man beräkna de extra anskaffningskostnader som förväntas i de 
olika fallen. Först beräknar man det underskott som förväntas 
inträffa vid varje lagerpolicy. Varje policys förväntade underskott 
beräknas genom att summera produkterna av respektive underskott 
och sannolikhet för alla de klasser av potentiell underleverans som 
är större än den aktuella lagerpolicy (se tabellen nedan).

Täcktid i månader =      lagerpolicy =    25 000 = 0,25
månadsförbrukning      100 000

Kostnader för kapitalbindning består primärt av räntor under lagrets 
täcktid. Beräkningen visas nedan. 
Kapitalbindning per månad = R (täcktid) (lagerenheter x värde per enhet) 

= 0,01 (0,25) 25 000 (200) = 12 500 SEK/månad
R = räntenivå pr månad
Lagrets värde = enheter x värde per enhet 

Kostnaden för substansförluster beräknas som andelen av lagrets 
volym som bryts ned av mikrobiologiska processer under lagringen. 
Substansförlusten är högst under säsong med hög temperatur och 
fukt.  
Substansförlust per månad = S (täcktid) (lagerenheter x värde per enhet )

= 0,02 (0,25) 25 000 (200) = 25 000 SEK/månad
S = substansförlust per månad

Med kostnaden för extrahantering menas den merkostnad som 
uppstår som följd av en fysiskt större lagervolym. Medelkostnaden 
för lastningsarbete från lager till panna (t.ex. 10 SEK/enhet) 
multipliceras med den relativ ökning (t.ex. 5 %) för merarbete vid 
större yta, högre hög och längre körsträcka. Sedan multipliceras 
merkostnaden med den volymen som omsätts genom lagret per 
månad. Volymen som lossas direkt från lastbil till inmatning vid 
panna ska inte räknas med. Beräkningen visas nedan.
Extra hantering per månad = MH (RH) HV

= 10 (0,05) 25 000 = 12 500 
MH = medelhanteringskostnad per lagrad enhet (SEK/enhet)
RH = relativ ökning av hanteringsarbete vid specifik lagerpolicy   
HV = volym som omsätts genom lager per månad (enheter)

Stora lager kan medföra behov av mellanlagring vid terminal. Detta 
medför dubbelhantering och då måste man lägga till hela 
hanteringskostnaden för terminalhantering multiplicerad med 
volymen som omsätts genom terminalen per månad för de 
lagerpolicy det gäller. 

 

Lager  
(enheter motsv. potentiell underleverans) 

kl 6 kl 5 kl 4 kl 3 kl 2 kl 1 

 

30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 
Sannolikhet för underleverans   p6=0 p5=0,025 p4=0,075 p3=0,125 p2=0,175 p1=0,225 
 
Förväntad underskott (enheter/period)  
 

  
p6 * (kl6 - kl5) 
 
 
 
 
 
= 0 

 
p6 * (kl6 - kl4)+ 
p5 * (kl5 - kl4) 
 
 
 
 
= 125 

 
p6 * (kl6 - kl3)+ 
p5 * (kl5 - kl3)+ 
p4 * (kl4 - kl3) 
 
 
 
= 500 

 
p6 * (kl6 - kl2)+ 
p5 * (kl5 - kl2)+ 
p4 * (kl4 - kl2)+ 
p3 * (kl3 - kl2) 
 
 
= 1125 

 
p6 * (kl6 - kl1)+ 
p5 * (kl5 - kl1)+ 
p4 * (kl4 - kl1)+ 
p3 * (kl3 - kl1)+ 
p2 * (kl2 - kl1) 
 
= 2000 

Merkostnad per enhet vid täckning av 
underskottet (SEK/enhet) 

100 100 100 100 100 100 

Total merkostnad för täckning av 
förväntad underskott (SEK/period) 

0 0 12 500 50 000 112 500 200 000 

Det förväntade underskottet för t.ex. en lagerpolicy av 15 000 enheter 
beräknas då som:
=0*(30 000–15 000) + 0,025*(25 000–15 000) + 0,075*(20 000–15 000)= 500 
enheter

Slutligen, för varje lagerpolicy multipliceras det förväntade under-
skottet per period med merkostnaden per enhet. Detta ger den totala 
merkostnaden för täckning av förväntade underskottet för en lager-
policy.

Steg 4 – Beräkning av lagerkostnad vid olika lagerpolicy
Baserad på de samma klasser som ovan ska man beräkna 
lagerkostnader för varje lagerpolicy. I detta sammanhang väljer vi att 
ta med tre typer av kostnader. Dessa är kapitalbindning, eventuell 
substansförlust och extra hantering. De första två beräknas som en 
funktion av lagrets täcktid (bufferttid, dvs. andel av perioden som 
lagret räcker, med exempel till höger).       
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I steg 4 ska det läggas till några lager policy som är större än de  
underleveranser man fått från leveransstatistiken. Nedan visas ett 
exempel där två extra klasser (kl 7, kl 8) är lagt till. Tabellen visar 
beräknade värden för räntor, substansförlust och extra hantering.   

Steg 5 – Sammanvägning av risk- och lagerkostnader
Det är först nu som man kan se hur både risk- och lagerkostnader 
varierar med lagerpolicy. Ett exempel på hur dessa kan variera 
mellan en täcktid av 0,05 till 0,40 månader finns i figuren nedan. 
Resultaten som figuren visar bygger på samma förutsättningar som 
för steg 3 och 4.  

I detta exempel resulterar små lager i hög risk för extraanskaffning 
med följande merkostnader. Samtidig kan stora lager resultera i 
stora substansförlust om klimatet är varmt och fuktigt. Med de 
förutsättningar som används här kan man konkludera att:
- Det minimala lagret bör vara tillräckligt för att täcka de största 

underleveranser som man kan förvänta utifrån leverans-
statistiken.

- Det maximala lagret bör inte vara så stort att substansförluster 
och extra hanteringskostnader börjar bli oacceptabla.

Metoden kan också användas för att undersöka effekten av 
varierande förutsättningar. Viktiga grundläggande frågor som avgör 
de ekonomiska förutsättningarna är:
- Vad är rätt tidsperiod för lagerstyrning? Kan man verkligen 

åstadkomma extraanskaffning inom perioden om så behövs och 
vad blir merkostnaden per enhet?

- Bör varierande förutsättningar användas för olika årstider pga
varierande risk för substansförlust? Detta skulle tillåta större 
lager på vintern och tvinga till mindre lager på sommaren. 

- Vilka volymer ska man räkna extrahantering på? Skall hela 
månadsvolymen omsättas genom lager, eller ska lagret stå orört 
när färska leveranser matas direkt i panna? 

Avslutande kommentarer
Förbrukningen av skogsbränslen kommer att stiga kraftigt de 
närmaste åren. Metoden som presenteras här syftar till att på ett 
enkelt sätt skatta de ekonomiska konsekvenser av att parera 
variation i leveransprecision med olika lagerpolicy. Viktigt att
uppmärksamma är att variation i förbrukning inte är inkluderad i 
metodens beräkning av potentiellt underskott och behovet för 
extraanskaffning.  
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Lagerpolicy 
kl 8 kl 7 kl 6 kl 5 kl 4 kl 3 kl 2 kl 1 

  

 

40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 
Täcktid  
(månad) 

0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 

Lagervärde  
(SEK) 

8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 

Räntor  
(R=0,01 %) 

32 000 24 500 18 000 12 500 8 000 4 500 2 000 500 

Substans förlust 
(S=0,02 %) 

64 000 49 000 36 000 25 000 16 000 9 000 6 000 1000 

Extrahantering 
(%) 

8 7 6 5 4 3 2 1 

Extrahantering 
(SEK/månad) 

32 000 24 500 18 000 12 500  8 000 4 500 2 000  500 

Sum lagerkostnad 
(SEK/månad) 

128 000  98 000 72 000 50 000 32 000 18 000 8 000 2 000 


