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Forfattarnas forord 

Derma skrift riktar sig i forsta hand till tva grupper. 

Den ena ar layout- och anleiggningsingenjorerna, dvs de som 
arbetar med planlaggning av utrymmen Mom ett foretag. De 
dr vana och utbildade i att planlagga ytor (arealer) for 
direkt produktion, men de kanske inte till fullo inser att 
planlaggning av kontor, laboratorier, serviceavdelningar och 
andra »icke-produktiva» avdelningar kraver delvis andra me-
toder. Den vanliga materialflodesanalysen maste ersattas av 
en bredare • sambandsanalys; den individuella analysen av 
faktiska forhallanden maste lamna plats for gruppmeningar 
och vardering av bekvamlighet och andra liknande fordelar. 

Den andra grtippen inbegriper dem som inte huvudsakligen 
och yrkesmassigt sysslar med lokalplanlaggning och alltsa 
inte dr tranade i lokalplanlaggningsteknik, t. ex. agaren-
direktoren vid ett mindre foretag, arbetsstudie- och kontors-
rationaliseringsmannen, som inte dagligen sysslar med lokal-
planlaggning, avdelningschefer eller verkmastare, som stalls 
infor att sjalva planlagga ett mindre utrymme eller omgrup-
pera for nya arbetsuppgifter. Sannolikt kommer nastan varje 
person att vid nagot tillfalle stalks infor problemet att ar-
rangera en lokal. Och ndr han gor det, sa maste han ha ett 
systematiskt salt att angripa det. 

Vi kande ett behov av en enkel metod att planlagga mindre 
ytor. Vi foresatte oss att metoden skulle 

vara enkel att forsta och rakt-pa-sak, 
baseras pa lattillgangliga fakta, 
kunna tillampas generellt for varje typ av utrymme. 

Pastan manga framgangsrika layoutman hade utvecklat sin 
egen speciella metodik, kunde vi inte finna att nagonting 
publicerats, som uppfyllde dessa villkor. Samtidigt boll menu-
skriptet till boken »Systematisk Lokalplanlaggning» 1) pa att 

finputsas. Den boken riktar sig sarskilt till de produktions-
tekniker eller layoutingenjorer, som nastan uteslutande syss-
lar med lokalplanlaggningsproblem Mom industri och hand•l. 
Systematisk Lokalplanlaggning - SLP - bestar av ett antal 
olika etapper, som varje projekt passerar, ett system av for-
faringssatt, som for projektet fran utgangspunkten till en 
slutlig planlosning och bestamda regler for identifiering, 
illustration och vardering av de olika funktioner, samband 
och altemativ, som kommer in i varje lokalplanlaggnings-
pro j ekt. 

»Forenklad Systematisk Lokalplanlaggning» 2) borjade ut-
vecklas i anslutning till SLP, och Oven den forenklade tekni-
ken visade sig tillfredsstalla ett behov. Resultatet blev att 
Forenklad SLP presenterades for olika amerikanska organi-
sationer. Tidskriften »Factory» publicerade en artikelserie 
om metodiken. Fastan de olika analysmetoderna i praktiken 
Or ett koncentrat av Etapp II och Etapp III i SLP publiceras 
de har i en separat skrift. Darigenom kan de som endast 
kommer i kontakt med planlaggning av relativt sma ytor 
tillgodogora sig och tillampa en snabb och enkel metodik 
direkt. 

De typer av lokalplanlaggningsprojekt som Forenklad SLP i 
forsta hand kan tillampas pa dr 

Kontorsytor pa maximalt ca 300 m 2  
Smd verkstader eller laboratorier pa upp emot 500 m 2  
Forrddsytor om hogst 800-1.000 m2 . 

Dessa ytstorlekar maste reduceras om antalet underavdel- 
ningar eller funktioner, som skall rymmas room ytan, olcar. 

Denny bok Or en instruktionsbok. Vi har utformat den for 
sitt specifika andarnal, och vi har forsokt att Ora den enkel 
att forsta och ldtt att anvanda. Vi hoppas att den som an-
vander den kommer att fa konkret nytta av den. 

Richard Muther 	John D Wheeler 

Forord till svenska upplagan 

Foreliggande upplaga Or inte endast aysedd att vara en direkt 
oversdaning av Muther-Wheelers skrift. En bearbetning har 
gjorts av det amerikanska grundmaterialet, som anpassats 
till skandinaviska forhallanden. En stravan har varit att an-
vanda ord, som inte skall valla ondcliga missforstand i Norge 
och Danmark, cv skriften ayses anvanclas vid undervisning 
Oven i dessa lander. pa nagra stallen har en norsk-dansk 
oversattning satts room parentes efter det svenska ordet. 
Betraffande den tekniska nomenklaturen har samrad agt rum 
med Sveriges Mekanforbund. Nagra terminologiska detaljer 
ma framhallas. De olika foreteelser, som kraVer visst utrym-
me, viss placering eller viss kontakt med andra, kallas i den 

Sveriges Rationaliseringsforening — SRF 

amerikanska upplagan omvaxlande activity, area, function, 
building feature etc. och pa blanketterna activity. Har har 
genomgaencle valts funktion. Detta ar visserligen nagot vagt 
men kan darigenom tacka ett vidare innehall och blir darfor 
mera korrekt i manga sammanhang. Ordet layout har i regel 
oversatts med planlosning. 

Pa nagra punkter har de amerikanska originaluttrycken ta-
gits med i direkt anslutning till de svenska. 

Ett sarskilt tack riktas till oversattarna Knut Hagands och 
Goran D. Svensson f6r ett intresserat och val genomf6rt 
arbete. 
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2) »Simplified Systematic Layout Planning» av Richard Muther och John D Wheeler. 32 s. 1:a uppl. Kansas City, 1962. Utges 
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Introduktion 

Forenklad Systematisk Lokalplanlaggning bestir av 
ett system av 6 steg (trinn), som b6r f8ljas, nar 
man planlagger en yta (areal). Systemet ar anpas-
sat till mindre projekt, som inte lcraver behandling 
enligt det fullstandiga SLP-systemet. 

Principiellt inkluderar varje projekt foljande ele-
ment: 

Samband mellan olika funktioner eller aktivite-
ter 
Utrymme (Areal) av en viss storlek och av ett 
visst slag for varje funktion 
Sammankoppling av samband och utrymmesbe-
hov till en planskiss. 

De sex stegen i Forenklad SLP ansluter sig till dessa 
tre element och bildar tillsammans ett monster. 
Monstret ar symboliskt antytt pa omslaget till den-
na bok och ar ocksa schematiskt illustrerat ovan. 

Vart och ett av dessa sex steg har sin egen symbol. 
Triangel — triangelformat sambandsschema 
Kvadrat — utrymme i kvadratmeter och krav pi 
service 
Stjarna — diagram som sammanbinder funktio-
ner pa olika punkter 

Cirkel — man gar runt for att justera den plan-
losning som man skisserat 
Sexhorning — granskning frail alla sidor, varde-
ring av alla faktorer 
Rektangel — skiss eller ritning av slutforslag. 

I faljande sex kapitel kommer vart och ett av dessa 
steg att beskrivas narmare. Samtliga kapitel bestir 
av fyra sidor och ar likartat utformade. Ett och 
samma praktikfall foljes genom alla sex stegen — pa 
sid 2 inom varje kapitel. Mera komplicerade exem-
pel visas ph sid 3. Dessa andra exempel behandlar 
en rad olika situationer. I slutet av boken finns tre 
fullstandiga exempel med alla sex stegen beskrivna. 
Ddr finns ocksi de blanketter som behovs for att 
tillampa Forenklad SLP pa mest effektiva salt. 
Det genomgaende exempel, som foljes pa sid 2 
inom varje kapitel for att visa hur respektive steg 
utformas, utgores av planlaggningen av en liten 
fabrik, som gor handverktyg. Foretaget har kopt 
pressade metalldelar och monterat, lagrat och salt 
produkterna. Man har emellertid utvidgat och byggt 
nytt lager och ny packningsavdelning och kan nu 
to hem bearbetningen inom den egna fabriken. Vi 
skall folja hur planlaggningen av denna nya meka-
niska verkstad gar till i vart och ett av de sex 
stegen. 





Steg 1: Kartlagg sambanden 
Det forsta steget ar att sammanbinda varje funktion, 
varje yta, varje aktivitet eller varje dominerande egen-
skapl ) hos den byggnad som berors av projektet med 
varje annan funktion genom en vardering av den kontakt, 
den narhet, som onskas eller erfordras. Detta ar ett 
varderande steg for att bestamma den relativa narheten 
mellan varje par av funktioner, aktiviteter eller ytor. 

Vad som skall goras 
Kartlagg vilka funktioner som berors, och anteckna 
dem i ett Sambandsschema. 
Bestam den onskvarda narheten mellan varje funk-
lion i forhallande till varje annan funktion, och 
notera dessa varderingar. 
Ange orsaken eller orsakerna till varje vardering. 

Varfor? 
Man kan inte utfora en planlaggning utan att be-
sluta hur nara de olika funktionerna skall vara var-
andra. Sambandsschemat ar ett enkelt och effektivt 
verktyg for att sammanstalla dessa beslut i en Over-
skadlig och anvandbar form. 
Exemplet pa motstaende sida inrymmer 63 olika 
beslut om hur en funktion forhaller sig till andra 
funktioner. Sambandsschemat avlastar planlaggaren 
problemet att halla alla dessa beslut, och skalen for 
dem, i huvudet. Detta blir an viktigare om man har 
annu fler funktioner, och exemplet pa sid. 1-3 om-
fattar 19 funktioner, som fordrar 171 beslut. 
Genom att notera bade viirderingarna av kraven pa 
narhet och orsakerna till varderingarna far man 
ocksa konsekvens i sambanden och mojlighet att 
dokumentera och efterat kontrollera vad man gjort. 
Sambandsschemat tjanar som bekvam kontroll av 
att man inte hoppar Over nagot samband, som bor 
fixeras i planlaggningsarbetet. 

1) 1 fortattningen anvandes i regel ordet funktion for 
att beteckna oven aktivitet, yta, dominerande egenskap etc. 

H u r ? 
Fyll i uppgifterna i blanketthuvudet sa att man 
efterat vet vilket projekt det hela hanfor sig till. 
(Samma data skall noteras pa varje blad som 
anvands i projektet.) 
Identifiera de funktioner som berors och for in 
dem pa schemat. Om det ar flera an 20, ga da 
tillbaka och kombinera narliggande funktioner. 
Uppskatta kraven pa narhet, och notera 
i den ovre halvan av respektive ruta. Till exem-
pel kravet pa narhet mellan »Excenterpress» 
(funktion 1) och »Slipning» (funktion 4) be-
anies i den ruta som uppstar da den nedat-
gaende linjen 1 korsar den uppatgaende linjen 4 
etc. 
Anvand alfabetets vokaler (A, E, I, 0 och U) 
for att visa den grad av narhet som onskas. 
Anvand ett X for att visa att narhet icke ar 
onskvard. Anvand ett horisontalt streck nar re-
dan etablerade funktioner fran borjan ar fixe-
rade eller nar sambandet mellan dem inte berors 
av det aktuella projektet. 
Anvandandet av vokaler for kodifiering av kra-
yen pa narhet tillrades av flera skal. Bokstaver-
na som sadana har en viss mening: 
A — Absolut nodvandig 
E 	— Extra inflytelserik 
I 	— Inflytelserik 
0 — Ordinar narhet 
U — Utan betydelse 
Vidare ar vokalerna latta att komma ihag. Och 
sa undgar man att anvanda siffror — sadana ger 
latt sken av att vara noggrannare an uppskatt-
ningen i verkligheten kan bli, och dessutom kan 
de sammanblandas med funktionernas numre-
ring och kodnumren for orsakerna fill onskvard 
narhet. 
Anteckna antalet varderingar av varje slag i 
harfor aysedda rutor pa ovre hitra delen av 
blanketten. 
Orsaken till onskvard narhet noteras med en 
kodsiffra i den undre halvan av varje ruta, gi-
vetvis med undantag for de rutor som innehaller 
ett U. 
Forklara varje kodsiffra genom att ange orsaken 
i klartext for respektive vardering i nedre hogra 
hornet. 

1 
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Bakgrund 
Schemat pa motstaende sida innehaller ett nagot 
mer komplicerat exempel pa Steg 1 an foregaende 
schema. AB Elektrolaboratoriet är en liten verkstad 
med mangskiftande verksamhet, vilket gor att ma-
terialflodet dr oregelbundet och omojligt att forutse. 
De fiesta funktionerna hanger ihop med konstruk-
tion och tillverkning av prototyputrustning for 
atomkraftstationer. Malsittningen dr att soka for-
battra verkstadens effektivitet genom omgruppering 
av de olika funktionerna. 

Analys 
Sambandsschemat for detta foretag är aysevart 
mera komplicerat an vart tidigare exempel. Sum-
merar man de olika varderingarna av kraven pa 
narhet visar det sig att det krays 171 separata be-
slut for att binda ihop var och en av de 19 funktio-
nerna. Den stora variationen funktionerna emellan 
gor detta schema komplicerat aven om golvytan ar 
liten. 

Praktiska tips 
Hur effektivt ett sambandsschema är beror delvis 
pa den omsorg med vilken funktionerna identifie-
rats och fortecknats. Det dr enkelt att dela upp 
funktionerna i sa manga delfunktioner att man gar 
vilse nar man skall forsoka vardera och arbeta vi-
dare med dem. Forenklad SLP dr darfor en an-
vandbar teknik endast for projekt dar man inte har 
fler an 20 funktioner. Nar man ser att nagra funk-
tioner forhaller sig likartat till alla de andra, sa 
skall man forsoka att fora ihop dem till en. Ungefar 
10-15 funktioner dr det lampligaste antalet. Med 
mer an 20 funktioner samtidigt skall man troligen 
ga over till den fullstandiga SLP-metodiken. 

I praktiken fir det vanligen inte sa svart att genom-
fora alla varderingarna pa schemat som det kan 
tyckas vid forsta paseendet. I de fiesta fall kommer 
ungefar halften av uppskattningarna att bli »Utan 
betydelse» (U). 

Nar man arbetar med sambandsscheman bor man 
se upp sa att det inte blir enbart A- och E-varde-
ringar. Darfor noteras aven antalet varderingar av 
varje slag. Man far da en uppfattning om sprid-
ningen och awn en kontroll av totalantalet varde-
ringar. Dessutom behever man denna berakning, 
nar man skall overfOra sambanden i diagramform i 
Steg 3. 

Om man vill vara mera exakt kan man infora ett 
minustecken for att ange en vardering, som ligger 
mitt emellan tva »huvudvarderingar». Nar man 
varderar sambandet mellan funktion nr 5 och funk-
lion nr 8 i exemplet pa motstaende sida, anvands 
E— for att markera att varderingen dr halvvags 
mellan E och I. 
Det finns flera skal att Ora varderingarna 
litligare. Den person, som ansvarar for projektet, 
kan Ora varderingarna sjalv, han kan komma fram 
till dem efter diskussioner med andra eller han kan 
skicka ut ett frageformular. Det dr vardefullt att 
mer an en person engageras i varderingsarbetet. Om 
man for in flera manniskors omdomen sa forbattras 
resultatet i regel. Dessutom Or det av psykologiska 
skal givetvis lampligt att de, som Or ansvariga for 
respektive omrade, deltar i utformningen av dess 
planlosning. 
I varje fall skall de personer, som kommer att an-
svara for respektive omrade, ha tillfalle att to del 
av och kommentera varderingarna innan dessa an-
Andes i de kommande stegen. 

Sammanfattning 
Sambandsschemat erbjuder ett systematiskt salt att 
samla in och registrera data i hanterlig form. Mr 
man fyllt i schemat korrekt, har man giltiga och 
valgrundade samband och man kan sedan gruppera 
funktionerna pa ett bestamt satt i forhallande till 
varandra. 
Med schemats hjalp kommer man enkelt fram till 
klara, logiska varderingar av onskad narhet. Det 
erbjuder en utmarkt kontroll av att man inte for-
summar nagon funktion som bor paverka planlagg-
ningen. 

Innebtirden av Steg 1 
Vi har nu beslutat vilka funktioner som berOrs och hur 
de skall placeras inbordes genom att utfora en »ndrhets-
vardering», som skriftligt motiverats pa schemat. Men 
innan man kan overfora dessa data i en visuell och skal-
enlig form mdste man kiinna till vilken yta som krays for 
respektive funktion. Detta problem behandlas i Steg 2. 
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Steg 2 (forts) 
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Bakgrund 
Pa motstaende sida aterges ett annat exempel pa 
Steg 2. Foretaget tillverkar korrosiva industrikemi-
kalier. Stor forbrukning av reservdelar till produk-
tionsutrustningen har gjort att man byggt ett nytt 
forrad (lager) for dessa delar. Problemet ar att ut-
forma den basta plankisningen for materialhante-
ring och forradshallning (lagerhallning). 

Analys 
Skillnaderna mellan detta projekt och verktygs-
verkstaden pa foregaende sidor ar relativt sma. Det 
ror sig om farre funktioner hdr, men de represen-
terar en storre totalyta. I den del av blanketten 
som gaffer byggnadstekniska fragor racker det for 
verktygsverkstaden med summariska papekanden 
for att definiera vad som behovs. Forradet i det 
kemiska foretaget kraver mera omsorg i detta sta-
dium av planldggningen. Takhojder, tillatna golv-
belastningar etc. maste faststallas och noteras pa 
blanketten fOr var och en av de 11 ytorna. 
Det ar inte aysikten att hanga nagon last fran taket, 
vilket forklaras av anmarkningen i ifragavarande 
kolumn. Det finns ocksa ett papekande betraffande 
pelardelningen (sayleaystanden), eftersom man re-
dan standardiserat spannvidden for foretagets servi-
cebyggnader. 
I den del av blanketten som behandlar servicebehov 
markeras den betydelse som resp. serviceutrustning 
har for planlosningen. Kodifieringen anvandes dar-
fOr att man i detta skede i planlaggningsarbetet inte 
kanner de verkliga dimensionerna pa t. ex. vatten-
ledningar och avloppsror. Kodbokstaverna pekar 
pa var ytterligare utredning behovs och hur viktig 
var och en av dessa 
Ingen speciell form pa nagon yta Icrays nedvandigt-
vis i denna planlosning pa gnmd av att hackar, 
hyllor etc. dr i 1 m-sektioner och alltsa latt anpass-
bara. Om de ror som nu forvaras utomhus tagits 
in i forradet, skulle deras ldngd sakert ha inverkat 
pa utformningen av rorforradets yta. 

Praktiska tips 
Man kan arbeta tvars over blanketten utefter en 
rad och to den ena funktionen efter den andra, 
eller arbeta lodratt, den ena kolumnen efter den 
andra. Det ar vanligen enklare att ga rad efter rad. 
Vid komplicerade installationer kan det vara battre 
att arbeta kolumnvis. 
Nir man noterar utrymmessiffrorna skall man an-
vanda avrundade tal eller multipler av en enhetsyta 
eller byggmoduler. Pa det sattet blir det ritarbete 
som foljer i Steg 4 enklare, och likasa blir summe-
ringen enklare. Dessutam dr de siffror man har inte 
exakta. I det aktuella forradsexemplet ar siffrorna 
rundade till narmaste 5 m 2. Slutjusteringar av det 
planlagda utrymmet kommer naturligtvis att ske 
ndr man ldgger ihop alla detaljerna i Steg 6. 
Givetvis kan losa bilagor med anteckningar anvan-
das for att specificera nagon av de angivna siffrorna 
pa blanketten, speciellt sadana som visas dimensio-
ner pa maskiner etc. 
Ofta ar det till god hjalp, ibland till och med nod-
vandigt, att i detta steg studera specifika matt och 
placering av utrustning inom ett omrade. For att 
bestamma hur stort utrymme som gar at kan det 
t. ex. vara nodvandigt att i detalj fixera hur en 
laboratoriebank skall placeras eller ange var el-uttag 
kan inkopplas eller var fonster maste placeras. 

Sammanfattning 
Har i Steg 2 har man angivit storleken och karak-
taren av det utrymme som behovs for varje funk-
tion. Delta har utforts genom att varje funktion 
har antecknats, varvid samma ordningsfoljd och 
numrering har foljts som i Steg 1. Sedan har for 
varje funktion ytstorleken, utformningen och ut-
rustningen angivits. 

Inneborden av Steg 1 och 2 
Vi har nu fdtt tram tvd uppgifter som dr grundlliggande 
for varje projekt: sambanden mellan de olika funk-
tionerna samt respektive funktions utrymmeskrav 
och servicebeho v. Man kan nu gd vidare genom art 
koppla samman dessa tvd, vilket sker i Steg 3 och 4. 
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Steg 3: Skissera funktionernas samband 

I detta steg kopplas de olika funktionerna samman visuellt 
sd att de formar ett grundldggande monster for layouten. 

Vad som skall goras 
Anvand en symbol for att representera varje funk-
tion. 
Anvand olika linjebredder for att visa varderingen 
av onskad narhet. 
Arbeta pa papperet fram ett arrangemang av funk-
tionerna och placera de med hog vardering av nar-
heterna narmast varandra och de med lagre varde-
ring i motsvarande grad langre bort ifran varandra. 

Varfor? 
Man onskar pa ett enkelt satt att komma ett ideal-
arrangemang sa nara som mojligt. Sambandsdia-
grammet for fram emot ett sadant arrangemang 
genom att overfora sambandsschemat med dess 
narhetsvarderingar i skissform. 
I detta steg Or man pa papperet det fysiska ar-
rangemang som de onskade sambanden motiverar. 
Eftersom detta sambandsdiagram utgor bas for alla 
foljande steg dr det vasentligt att man arbetar om-
sorgsfullt for att uppna basta mojliga resultat. Fel 
och brister i detta steg kommer att paverka det 
fortsatta planlaggningsarbetet och ocksa synas i det 
slutliga forslaget till planlosning. 

Hur? 
Funktionerna representeras av en cirkel med 
respektive funktions nummer. 
BOrja med att pa papperet rita in (tegne) alla 
par av funktioner som har ett »A-samband». 
Symbolisera dessa samband med 4 parallella 
linjer. 
Rita om diagrammet for att uppna basta ar-
rangemang av A-varderade funktionspar om 
detta dr nodvandigt. 
Lagg till E-varderade samband, eventuellt in-
kluderande ytterligare funktioner — samman-
bind med 3 parallella linjer. 
Gor ett nytt diagram, om detta erfordras, och 
ldgg till I-varderade samband — sammanbind 
med 2 parallella linjer. 
Om det ar nodvandigt, omarbeta diagrammet 
-ytterligare och lagg sedan till 0-varderade sam-
band (sammanbind med 1 linje) och X-varde-
rade samband (bind ihop med en bruten linje). 
Omarbeta slutgiltigt sambandsdiagrammet sa att 
samtliga funktioner placeras sa bra som mojligt. 
Notera pa diagrammet vid sidan av respektive 
funktionssymboler den golvyta, som angivits i 
Steg 2. 
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Steg 3 (forts) 

Tillamoning pa ett laboratorium 

Forsta diagrammet 
6 A- och 11 E- samband 

16   19 

Andra diagrammet 
Omarbeta och lagg till 14 I- samband 
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Andra diagrammet omarbetat fit 	 
0-och X- vdrderingar kan nu inferas 
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Bakgrund 
Exemplet pa motstaende sida visar de 3 forsta sta-
dierna vid utarbetande av ett sambandsdiagram for 
AB Elektrolaboratoriet. Detta diagram har utveck-
lats fran det sambandsschema som visades i det 
andra exemplet i Steg 1 (sid. 1-3). AB Elektrola-
boratoriet ar en liten fabrik som tillverkar experi-
mentutrustningar, och materialflodet fir tamligen 
oregelbundet. 

Analys 
Det finns 6 A-varderade samband, men 2 av dessa 
ar i verkligheten betecknade med A—. De senare 
markeras med 3 heldragna linjer och 1 streckad 
linje. Minustecknet markerar som bekant att var-
deringen ligger emellan A och E. Lagg marke till 
att det finns en liknande beteckning pa en av E-
varderingarna i det forsta diagrammet pa sid. 3-3. 
Eftersom det ar inte mindre an 42 0-varderingar 
och 4 X-varderingar pa sambandsschemat skulle det 
rent tekniskt bli svart att Ora diagrammet lasligt 
pa en begransad yta. Av utrymmesskal liar de dar-
for utelamnats har. Men i praktiken maste de lag-
gas till i det 3:e diagrammet. Detta innebar att man 
i verkligheten fick Ora 2 eller 3 diagram ytterliga-
re, finnan man fatt fram det basta arrangemanget. 
Darpa noterar man antalet kvadratmeter for varje 
funktion. 

Praktiska tips 
Som en praktisk forsiktighetsatgard ar det tillrad-
ligt att rakna antalet samband av varje slag. Anta-
let skall stanuna med tabellen pa sambandsschemat 
i Steg 1. Det ar latt att forsununa ett samband om 

man inte kontrollerar det totala antalet pa delta 
salt. 
Det bon papekas att tillaggandet av flera varde-
ringar givetvis fororsakar omredigeringar av dia-
grammet. Man skall a andra sidan inte Ora fler 
omritningar an nodvandigt — men diagrammet skall 
vara lasbart och mojligt att tolka. 
Ibland, om man har manga 0- och X-samband, blir 
diagrammet sa overlastat, att det kan vara lampligt 
att anvanda fargpennor. Nar ett papper blir mycket 
rorigt, kan man givetvis ocksa to till ett storre pap-
per. Ibland ar det praktiskt att stanna sedan man 
ritat in I-varderingarna och betrakta 0- och X-
varderingarna endast som modifierande faktorer, 
som kommer in senare i Steg 4. 
Tillfalligtvis kan 2 eller 3 funktioner kombineras i 
en enda cirkel, nar det ar uppenbart att de maste 
bli placerade omedelbart intill varandra och i prak-
tiken bli behandlade som en funktion. I det fallet 
visas bada funktionernas nummer i cirkeln. Nar-
hetsvarderingen maste da goras om och justeras. 

Sammanfattning 
Sambandsschemat ar vasentligen en uppstallning i 
tabellform av den narhet som onskas mellan varje 
par av funktioner. Sambandsdiagrammet omsatter 
schemat i en visuell skiss Over det teoretiskt basta 
arrangemanget. Man astadkommer delta genom att 
representera varje funktion med en numrerad cir-
kel, sammanbinda cirklarna med ett antal linjer, 
som representerar den narhet som onskas, andra 
arrangemanget sa att det passar battre och sedan 
Ora successiva justeringar och tillagg. Sedan anger 
man bredvid respektive cirkel antalet m 2  som er-
fordras. 

Inneborden av Steg 1 - 3 

Vi har nu arrangerat det mest effektiva monstret pd basis 
av de narheter, som har beslutats i Steg 1, och vi har 
noterat erforderligt utrymme, som kom fram i Steg 2. 

Hittills har varje funktion behandlats som en numrerad 
cirkel utan att hansyn tagits till det aktuella utrymmes-
behovet eller ytans form eller den tekniska utrustning 
som knives. Ndsta steg mdste dart& bli art kombinera 
ytan for respektive funktion med sambandsdiagrammet. 
Det innebiir att man kommer att fd fram en schematisk 
planlOsning, en huvudplan, i form av en planskiss. 



Steg 4: Rita alternativa huvudplaner 

Detta innebdr att man geografiskt grupperar de utrym- 
men som krdvs for samtliga funktioner. Man Or erfor- 
derliga justeringar med hansyn till modifierande faktorer. 

Vad som skall goras 
Man bestammer sig for en lamplig skala — helst 
sadan, att den tillater att man kan visa hela planen 
pa ett papper. 
Dra i princip upp den yta som kraves for varje 
funktion genom att folja sambandsdiagrammet i 
Steg 3. 
Justera och rita om med tanke pa alla modifierande 
faktorer och serviceinstallationer. 
Skissera nagra tankbara losningar. 

Varfor? 
Det spelar ingen roll hur val man an arrangerar 
mindre detaljer i en planlosning — man kan ands 
inte uppna optimal effektivitet om man inte har 
gjort huvudplanen korrekt. 

Man skall forsoka dra upp det »ideala» arrange-
manget forst. Sedan utvecklar man ett realistiskt 
arrangemang med minsta mojliga avvikelser fran 
det ideala, och till slut placerar man in detaljerna. 
Steg 3 hjalPte till att illustrera samband. Men dessa 
diagram ar inte meningsfulla forran de omformas 
till »block» av verkligt, skalenligt utrymme. 

Man maste passera Steg 4 for att fa aktuella dimen- 
sioner och for att kontrollera att man inte hamnar 
i omojliga losningar betraffande pelardelningar, av-
lopp etc. eller t. ex. for att fa ett minimum av yt-
tervaggar. Vanligen finner man att det finns at-
skilliga funktionsdugliga arrangemang. Tre eller fy-
ra alternativa utformningar ar vanligen tillrackligt 
for att man skall kunna ga vidare och valja den 
'pasta planlosningen. 

Hur? 
Anvand ett transparent, rutat papper. Man kan 
valja mellan sadant som reproduceras vid ljus-
kopiering (sepia-fargat) och sadant som inte 
syns pa kopiorna (blatt). 
Valj skalan sa att allting far rum pa ett papper 
av bekvam storlek. 
Markera pa rutpapperet respektive funktioners 
ytor med de inbordes lagen som framgar av 
sambandsdiagrammet i Steg 3. 
Om man planerar en nybyggnad justerar man 
ytan sa att man far mojligast raka yttervaggar 
av minsta praktiska langd. 
Om man arbetar med en om- eller tillbyggnad 
skaffar man sig en ritning over den golvyta som 
redan finns. Sedan placerar man den huvudplan 
man gjort over denna ritning och justerar sedan 
planlosningen sa att den passar in i den redan 
existerande formen. 
Markera sadana byggnadstekniska forutsattning-
ar som pelare, barande vaggar, huvudportar och 
liknande. 
For redan existerande byggnader logger man till 
fasta arrangemang som barande innervaggar, 
toaletter och huvudpunkter for service, t. ex. 
ledningar for luft, elektricitet, vatten etc. 
Kontrollera planlosningen for basta samordning 
med omgivande forhallanden som gator, jam-
vagsspar, transportgangar och for basta anvand-
fling av totalytan. I detta exempel var byggna-
dens form redan fixerad. 
Ga igenom punkterna 3-8 ovan for alla alterna-
tiva losningar, som verkar funktionsdugliga. Tre 
alternativa losningar var tillrackligt for denna 
verkstad. 
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Steg 4 (forts) 

Tilltimpnina pa en skyltverkstad 



Bakgrund 
Pa motstaende sida visas en mer komplicerad plan-
losning. Figuren visar en av flera alternativa ut-
formningar av en verkstad for tillverkning av bu-
tiksskyltar for en stor varuhuskedja. Verkstaden 
maste placeras i tva etage i en redan befintlig bygg-
nad. Hfir maste planlaggaren beakta vaggarnas pla-
cering, de begransade tillfartsytorna, den separata 
balkongen med dess trappa avensom de samband 
och ytor som krays for de olika funktionerna. 

Analys 
I detta exempel forsoker man vasentligen att passa 
in sambandsdiagrammet i den stela verklighet som 
en redan existerande byggnad utgor. Det fir darfor 
lampligt att markera konturerna pa de tillgangliga 
etagen pa ett rutat papper. Papperet gor det moj-
ligt att bekvarnt jamfora antalet m 2  som behovs for 
respektive funktioner direkt med de ytor, som är 
tillgangliga. Alit kan goras visuellt och behandigt. 

Verkmastaren (funktion 9) behover kontakt med 
konstruktionsavdelningen (funktion 2). Samtidigt 
skall hans arbetsplats vara sa placerad att den till-
later ogonkontroll Over det mesta av verksamheten 
pa nedre etaget. For att undvika att skissen blir for 
klottrig visas emellertid inte hfir de linjer som mar-
kerar 0- och X-samband. 

Praktiska tips 
Nfir en existerande byggnad anvandes, skall alla 
vfisentliga byggnadstekniska detaljer framga av rit- 
ningen. Om rutpapperet dr genomsynligt, kan det 

laggas over byggnadsritningen. Vid planlaggning av 
ytor pa Hera etage dr det nodvandigt att visa alla 
etage pa samma papper. Delta gores for skyltverk-
stadens del genom att visa en plan av bada etagena. 
Andra etaget med sin 8ppna balkong ligger i ostra 
delen av byggnaden. Genom att justera »erforder-
lig yta» i olika utformningar kommer man till ett 
antal olika tankbara losningar, aven om man hiller 
sig till principupplaggningen i sambandsdiagram-
met. Det dr vanligen nodvandigt att andra eller jus-
tera konturerna pa de ytor som krays for olika 
funktioner nar olika planlosningar utformas. Man 
maste visa ett visst talamod och anvanda sunt 
nuft nar man komponerar alternativa layouter. Det-
ta är justerings- och modifieringsmomentet — eller 
garna kompromissmomentet — i Forenklad SLP. 
Man kontrollerar sambanden enklast genom att 
symbolisera dem med olika antal linjer pa ritningen 
eller pa ett transparent papper, som man lagger 
over ritningen. Uppgifterna hamtas antingen fran 
sambandsdiagrammet eller -schemat. Ibland fir det 
nodvandigt att man »vander upp och ner» pa sin 
layout eller helt enkelt kastar bort de ritningar man 
har gjort for att prova alla logiska losningar. 

Sammanfattning 
I detta Steg 4 utarbetar man en huvudplan i form 
av en planskiss som kombinerar ytor och samband. 
Man modifierar och justerar den sa att den blir det 
mest arbetsdugliga arrangemanget och ritar upp 
detta. Avsiktligt visar man inte detaljerna for att 
spara tid och undvika missforstand. Medan man 
drar upp och overvager atslcilliga utformningar sa 
behaller man endast de alternativ, som tycks vara 
mest praktiska. 

Inneborden av Steg 1 - 4 

Med utgdngspunkt fran »vad som skall vara armast till 
vad» (Steg 1) och »hur mycket av varje slag av utrym-
me» (Steg 2) har man kommit fram till flera konkreta 
planlosningar. Det har dstadkommits genom att man ar-
betat med sambandsdiagrammet (Steg 3) och frdn detta 
kommit fram till alternativa planskisser (Steg 4). Man 
har nu logiskt och visuellt presenterat det beista man kan 
tanka sig i form av flera praktiska och funktionsdugliga 
losningar. Nasta problem dr att v a 1 j a den bdsta av dessa 
losningar. Steg 5 kommer att behandla detta. 



Steg 5: Vardera de olika alternativen 
Heir vales den huvudplan som ar ldmpligast for foreta-
get. For detta andamdl Or man en vardering av de 
alternativa forslag som utvecklats i Steg 4. 

Hur? 
Beteckna varje alternativ plan med en bokstav,  /  
A, B, C o.s.v. Beskriv alternativen i korthet pa 
blanketten Varderingsschema. 
Ta fram alla faktorer, overvaganden eller mal-
sattningar som fOretaget Onskar to hansyn till. 
Anteckna dessa pa blanketten. Var omsorgsfull 
vid ordvalet sa att faktorerna blir klart definie-
rade. 
Valj den viktigaste faktorn och ge den en vikt 
av 10. Jamfor sedan betydelsen av de andra 
faktorerna i forhallande till den viktigaste (10) 
och notera respektive vikter. Notera aven vem 
som beslutat de olika vikterna. 
Vardera for varje faktor i vilken grad alterna-
tiven tillfredsstaller det onskemal, som respek 	 
tive faktor ger uttryck for, och anvand darvid 
beteckningarna A, E, I, 0, U och X for att mar-
kera en fallande skala. Notera varderingarna 
och namnen pa den eller de personer som utfort 
dem. 
Nar varderingen ar klar for samtliga faktorer 
forvandlas bokstaverna till poang (A=4, E=3, 
1=2, 0=1, U=0 och X= —1) och multiplice-
ras sedan med respektive viktvarden. Notera 
den resulterande vagda varderingen i poang. 
Summera poangen for varje alternativ och no-
tera summorna. Ange ocksa vem som gjort be-
rakningen. 
Det forslag som fatt hogst totalpoang ar da det 
basta. 

Vad som skall goras 
Ta fram alla faktorer, overvaganden eller invand-
ningar som paverkar valet av basta alternativ. 
Ge varje faktor den vikt som motsvarar dess rela-
tiva betydelse for planlosningens effektivitet. 
Vardera varje alternativ losning med hansyn till 
respektive faktor — anvand aven nu »bokstaysvar-
dering». 
Omforma bokstaysvarderingarna till siffror och 
multiplicera med de faststallda vikterna. 
Summera de salunda vagda varderingarna for res-
pektive alternativ. Den hogsta poangsumman indi-
kerar da det basta alternativet. 

Varfor? 
Endast genom att vardera sa objektivt och opartiskt 
som mojligt kan man komma fram till det basta 
beslutet. Genom att gora en lista med for- och 
nackdelar tranger man vanligen inte tillrackligt 
djupt in i problemet och far inte ett adekvat uttryck 
for den relativa vikten av olika faktorer. A andra 
sidan ger en korrekt och detaljerad jamforelse av 
enbart kostnadsdata ofta ett oriktigt resultat. Den 
varderingsrutin, som beskrives har, forhindrar att 
man glonamer bort nagon viktig faktor. Dessutom 
tillater den att man kopplar in flera personer och 
later dem delta i beslutet. 
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Steg 5 (forts) 

Tillampning pa ett kontor 

VARDERINGSSCHEMA 
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Bakgrund 
Varderingen av forslagen pa motstaende sida gjor-
des vid en ombyggnad av ett distriktskontor tillho-
rande ett forsakringsbolag. Det var ett litet foretag, 
som behOwde forbattra sin kontorslayout. Fyra al-
ternativ hade kommit fram for bedomning. 

Analys 
De tio varderingsfaktorer som valts ar typiska for 
lokalplanlaggningsprojekt pa kontor. Emellertid va-
rierar den betydelse man tillmdter varje-faktor fran 
ett projekt till ett annat beroende bade pa sakfOr-
hallandena och' forvantningarna hos de personer 
som berors. 
Lagg marke till att vid varderingen av alternativ B 
med hansyn till faktor 2 anvands beteckningen 
»A-». Minustecknet ger stone precision at varde-
ringsskalan. Minustecknet motsvarar ett numeriskt 
varde mitt emellan den bokstav som anvants och 
den narmast lagre bokstaven pa varderingsskalan. 

Totalpoangen for plan A (160) dr inte tillrackligt 
mycket stone an for plan B (150) for att man skall 
kunna fatta ett beslut utan vidare. Emellertid ar 
bada klart battre an C och D (122 respektive 130). 

Praktiska tips 
Ndr tva forslag ligger ara varandra i totalpoang 
ges det flera utvagar. For det forsta kan man Ora 
en omvardering och da to med flera eller mera 
preciserade faktorer. For det andra kan man om-
vardera genom att koppla in andra manniskor. Pa 

det sattet uppnar man ju ocksa den fordelen, att 
man far dem att karma sig personligen delaktiga i 
beslut, som paverkar dem och deras jobb. For det 
tredje kan man utsatta de tva eller tre basta pla-
nerna for en ny granskning med syfte att soka eli-
minera svagheterna i forslagen. 
Det ar battre att vardera alla alternativen med 
syn till en faktor i taget an att vardera det ena efter 
det andra enligt samtliga faktorer. Med andra ord: 
Arbeta vagratt Over blanketten fran sida till sida 
hellre an fran huvud till botten i varje kolumn. Da 
dr man saker pa att man ger samma innebord at en 
faktor fran alternativ till alternativ. Det forhincirar 
ocksa en partisk vardering, om en person medvetet 
eller omedvetet vill favorisera en viss plan av ett 
eller annat skal. 
Varderingarna kan goras av en eller flera personer. 
Om flera personer deltar, bor var och en Ora sin 
bedomning oberoende av de andra. Senare kan de 
komma samman for att jamfora resultaten och ana-
lysera eventuella skillnader. 

Sammanfattning 
I Steg 5 mobiliserade man sift basta omdome for 
att jamfora alternativa planer. Det skedde genom 
att man bestamde vilka faktorer som var av bety-
delse for planlosningens effektivitet, bestamde den 
relativa vikten for varje faktor och varderade varje 
alternativ utifran varje faktor. 
Varderingarna omvandlades till pang som summe-
rades. Summorna jamfordes. Genom att valja den 
plan som fick hogst pangsumma vet man att valet 
dr baserat pa en noggrann och nagorlunda opartisk 
analys. 

Inneborden av Steg 1 - 5 

Med utgdngspunkt frdn samband och ytbehov har vi valt 
en bestlimd planlosning genom att rita ett sambandsdia-
gram och flera huvudplaner, som sedan systematiskt 
viirderats, varefter en har utvalts. 
Nu oir tiden inne for det sista steget, detaljplanliiggningen, 
med inplacering av arbetsplatser, maskiner, serviceut-
rustning etc. 



Steg 6: Detaljutforma den valda planlosningen 
I detta slutsteg ritas den valda layouten upp, och maskiner 
och utrustning markeras tydligt pd ritningen. Den full-
stdndiga planen kan nu anvandas som underlag for 
genomforandet. 

Vad som skall goras 
Rita av eller reproducera det valda alternativet i 
lamplig skala. 
Namnge funktionerna inom de olika ytorna och 
markera byggnadstekniska kannetecken. 
Rita in arbetsplatser, maskiner och annan utrust-
ning i detalj. 
Tank pa nytt igenom hur dessa detaljer skall passas 
in och gor mindre justeringar om sa ar nodvandigt. 
Identifiera alla detaljer pa ritningen. 
Duplicera det antal kopior av ritningen som behovs. 

Varfor? 
I detta 6:e steg far man nytta av alit arbete man 
presterat tidigare. Detaljplanen kommer att inne-
halla tillrackliga uppgifter for att mojliggora for en 
arkitekt eller entreprenor att to Over projektet och 
fullgora sin del. 
Man maste vara sa detaljerad att placeringen och 
installationen av maskiner och utrustning, mellan-
vaggar, roranslutningar och liknande kan utforas 
utan ytterligare anvisningar. 
Detaljplanen skall vara en forteckning over vad 
som 8verenskommits. En kopia, heist originairit-
ningen, skall forvaras sa att den ar tillganglig for 
kontroll av onskade andringar etc. 

Hur? 
Rita om eller mangfaldiga den valda huvudpla-
nen, heist i 1/50 eller 1/100 skala. 

Namnge funktionerna pa deras ytor och mar-
kera den huvudutrustning som inte redan ar 
placerad. Rita in dessa pa planen. 
Visa detaljer betraffande sarskild utrustning, 
maskiner, rorinstallationer och andra forsorj-
ningsorgan och over huvud taget all utrustning 
som erfordras. Visa deras beteckningar pa sjalva 
planen om detta ar praktiskt, men anvand eljest 
kodbeteckningar som hanvisar till en stycklista 
eller dylikt for att undvika att ritningen blir 
8verbelastad. 
Ga pa nytt igenom hur alla detaljer skall passas 
in och gor mindre justeringar om nodvandigt. 
Kontrollera sadana saker som dorrarnas frigang, 
lampliga transportgangar, utrymme for under-
hall och service och liknande. Man maste for-
sakra sig om att utformningen kan fungera. 
Ange vilken skala som anvants, nordriktningen, 
foretagets namn, projektets beteckning samt da-
tum och namn pa den person som utfort rit-
ningen. 

Markera alla huvudmatt, duplicera ett nodvan-
digt antal kopior och forbered sjalva genomfO-
randet. 
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Bakgrund 
Exemplet pa motstaende sida visar den fullstandiga 
detaljerade planlosningen for skylttillverkaren. Det 
fir alltsa samma foretag som i andra exemplet i 
Steg 4 (sid. 4-3 och 4-4). 
Sedan man valt den basta utformningen i Steg 5 
har i Steg 6 maskin- och annan utrustning placerats 
pa respektive funktions yta. 

Analys 
Nar detaljutrustningen fir placerad pa ritningen 
maste kanske justeringar goras i den valda planlos-
ningen. Vissa mindre omlaggningar fir det rimligt 
att vanta sig, men en st6rre andring i huvudplanen 
som pa detta stadium fororsakas av utrustningsde-
taljer tyder pa att man bor ga tillbaka till Steg 4 
och ibland t.o.m. till Steg 1 och 2 och borja om 
darifran. I varje fall bor man overvaga detta. 
Detaljplanen innehaller b1. a. foljande: Processbe-
handlingen utfores av 2 pressar och en tork. Ytan 
for malning ar delad mellan ett buffertforrad och 
sprutmalning. Utrymmet for specialskyltar innehal-
ler en 13 meters arbetstavla som monterats vertikalt 
for speciellt stora skyltar. Ritkontoret pa balkongen 
innehaller fyra stora ritbraden. 

Praktiska tips 
Denna detaljplanlosning gjordes genom att man 
placerade ett transparent ritpapper Over den huvud-
plan, som valdes i Steg 5. Sadant papper med 5 mm 
rutor finns i handeln. Vid sjalva ritandet ar en vas- 

sad 2H-penna att foredra. Om mera attraktiva rit-
ningar onskas t. ex. for en presentation ar det gi-
vetvis lampligt att anvanda tusch och olika farger. 
Nar en redan existerande byggnad skall anvfindas, 
vilket ar fallet har, far man fram byggnadens ka-
raktar mycket enkelt genom att placera papperet 
over arkitektritningen eller en planritning. Ocksa 
for en nybyggnad fix det enklare aft fora in detal-
jerna om man lagger ett papper over den huvudplan 
som valts. 
Utrustning och kontorsmobler kan ritas i skala eller 
markeras med hjalp av modeller. Tvadimensionella 
modeller finns for standardmaskiner och kontors-
utrustning, de ar tejpforsedda pa undersidan och 
kan alltsa fastas pa ritpapper eller pa plastfolie med 
rutnat, som ocksa finns i handeln.') Egna modeller 
kan fastas med dubbelhaftande tejp. Detta astad-
kommer en detaljlayout som kan mangfaldigas pa 
samma salt som vanliga ritningar i de fiesta kopie-
ringsmaskiner. Pa sa satt minskar man ritarbetet 
betydligt. Papperet skall alltid placeras sa att rut-
natet kommer pa undersidan. Da kan det irate for-
storas av tejpband etc. som lossas. 

Sammanfattning 
Detaljplanlosningen ar det sista steget i F6renklad 
SLP-metodiken. Ritningen innehaller nu det mesta 
av den information som byggnadsfolket behover for 
att fullfolja projektet och utfora installationerna 
och som underhallsavdelningen behover for aft 
placera utrustningen. Men ritningen maste givetvis 
tillrackligt detaljerat visa var mellanvaggar, maski-
ner, utrustning, gangar och serviceinstallationer 
skall placeras. 

Inneborden av Steg 1 - 6 

Genom art aysluta Steg 6 har man slutfort sjalva plan-
lliggningsarbetet. I Steg 1 och 2 inventerades de funktio-
ner, som var nodvdndiga. Deras inbordes samband varde-
rades och man bestamde storleken av och vilken sorts yta 
varje funktion krdvde. I Steg 3 och 4 omvandlades dessa 
forst till ett sambandsdiagram som visade den liimpligaste 
inbordes placeringen, de olika utrymmenas storlek lades 
till, och man kom fram till ett antal alternativa huvud-
planer i form av planskisser. 
I Steg 5 viirderades huvudplanerna med hansyn till deras 
praktiska anviindning och ett alternativ utvaldes. I Steg 6 
detaljerades den valda losningen och omvandlades till en 
arbetsritning som visade utrustning och ovrigt som mate 
finnas. Detta ayslutar Forenklad Systematisk Lokalplan-
ldggning. Man kan nu ldmna Over planen till dem som 
ansvarar for det praktiska genomforandet, bl. a. arkitek-
ter, entreprenOrer och installationsfirmor. 
Aven under detta skede bor dock den som planlagt loka-
len medverka for kontroll och uppfoljning. 

Se oven standardbladet iSymboler for lokalplanIdggninga, SMS — 938. Sveriges Mekanforbunds Standardcentral, Artilleriga-
tan 34, Stockholm O. 
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Odeen—Frendin 
Natur och Kultur 

Lokalplanering och intern transporter 
0 Rimer 
Sartryck ur Ingenjorshandboken, del 7, Organisa-
tion och ekonomi 

Materialhantering 
Affarsekonomis skriftserie, nr 28 

Moderna lager 
Affarsekonomis skriftserie, nr 36 

Materialhantering i forrdd 
Sveriges Mekanforbund, Ve 38, 1958 

Personalrum 
Arbetarskyddsnamnden, SAF—LO, 1952 

Transportvdgar Mom industrin 
Sveriges Mekanforbund, Ve 37, 1959 

AB Mekanverkstiider bygger ny verkstad 
Sveriges Mekanforbund TM, V 24, 1955 

Rorlig maskinuppstallning 
Sveriges Mekanforbund, Ve 48, 1960 

Hantering och lagring av stdngmaterial 
IVA Transportforskningskommission, nr 10 

Godsmottagning vid Mekaniska Verkstiider 
Sveriges Mekanforbund, Ve 26, 1960 

Symboler for lokalplanlaggning 
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Svensk standard for varselmarkning 
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En kvartett med fiirg 
SIS 

Materials Handling 
R J Immer 
Mc Graw-Hill, 1953 

Plant Layout and Materials Handling 
J M Apple 
The Ronald Press Company, 1950 

Practical Plant Layout 
R Muther 
Mc Graw-Hill, 1955 

Systematic Layout Planning 
R Muther 
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Simplifield Systemactic Layout Planning 
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Management & Industrial Research Publications, 
1962 
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Handbook 
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Fabrikkplanlegging 
Knut Haganas 
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Kapital 3 »Estimating costs and Savings» 
John R Immer 
Washington 1958 

Process Charts, sekt. 11 i Materials Handling Hand-
book 
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The Ronald Press Company, 1958 

Plant Layout and Location, sekt. 11 i Materials 
Handling Handbook 
G Carson 
The Ronald Press Company, 1958 

Artikiar ur tidskrifter 

Moderna industribyggnader 
Affarsekonomi nr 11, varje ar 
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vid massproduktion 
Affarsekonomi nr 15, 1953 

Hantering av maskingods room verkstadsindustri 
Affarsekonomi nr 17, 1953 

Frdn—till—diagram 
Affarsekonomi nr 5, 1956 

Pelarkoordinater 
Verkstaderna, maj 1954 

Scale Models for Factory Planning 
Time and Motion Study, nr 11, 1954 

Verkstadsplanlaggning 
Bertil Aronsson 
Affarsekonomi nr 5, 1960 

Planlaggning och utformning av verkstads- och 
serviceanlaggning for entreprenadmaskiner 
Bo Backstrom, Roy Larsson 
Affarsekonomi nr 3, 1962 

Systematisk industri- och lokalplanlaggning 
Roy Larsson 
Byggnadsindustrin nr 3, 1962 

Reparationsverkstad med finesser 
Verkstaderna, mars 1962 



Systematisk fabriksplanering 
Roger W Larsson 
Tidskriften Tra, nr 6-9, 1961 

SRF-konferensen 1961 
Konferensreferat 
Sveriges RationaliseringsfOrening 

Konsten att vara lagom stor 
Esbjorn Sunstrom 
Affarsekonomi nr 1, 1964 

Plant Site Selection Guide 
Factory Management and Maintenance, nr 5, maj 
1957 

Lower-Cost Production and Better plants for 
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American Machinist, juli 1956 

Visualizing plant layout in 3 dimensions 
Modern machine shop, juli 1956 

The Why and How of Plant Layout 
General Electric Review, mars 1955 
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Systematic Layout Planning 
R Muther 
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Modeller och andra hjalpmedel 

AB Alerma, Fack, Bromma 19. Tel. 08/25 48 44 
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AB Visuell Planering, Box 7112, Goteborg 7 
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ton 3, Del, USA 
Industrial Models Inc, Klein Arentsburgstraat 19, 
Haag, Holland 
F Ward Harman Assoc, Halesite, Long Island, NY, 
USA 
Model Planning Co, New Hyde Park, NY, USA 
Repro-Templets Inc, Oakmont, Pa, USA (endast 
2- dimen sionella modeller) 
Visual Plant Layouts Inc, Oakmont, Pa, USA 
United Scale Models Inc, 201 Clayton St, Chester, 
Pa, USA 
Planprint Company, Chalfont, Pa, USA (endast 
2-dimensionella modeller) 
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