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StockI101ms slussproblem
En av dem som kans'ke varit
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trafikproblem
överil1Jg'enjör G ö s t a
L u n d b o r g. Det var han
_.lm lanserade »klöverblads
id~n» och däl'med var Sluss
problemet ur världen. Hans
,s lusskarusell» har. förresten
fatt stå modell för liknande
trafikmaskiner världen över.
Ar 1908 kom sa det farsta tun
uelbaneförslaget, då framlagt
"v frumlidne civilingenjören
Erik
Winell.
Överingenjör
Lundborg var förslagsstäl~arens
medhjälpare, fortsatte sedan
arbetet och blev som teknisk
ledare av 1930 års tr~fikkom
mitte T-banans planläggare.
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Det här är bara ett par av de
manga arbetsuppgifter som 'un
der årens lopp 'blivit lösta och
kommit till utlförande, men kan
ske de mest be1Jydanqe. Det är
.visserligen tio år sedan över-,jÖvering. Lundborg utanf~r. sin vil
ingenjör Lundborg avgick m~
la iLångsand, Kungsangen.
pension från sin befattning vid f" 1930 års trafikokommittes ut
Stocktholms
stad:plane!kon~o.r, r~ningsal'lbeten. Blev förste by
l~.en .när ~~n nu pa tor~~g m- råingenjör 1937 och utnämndes
gal' l 75-armgarnas led, ar han 1948 till överingenjör, en he
ändå fullt verksam. Arbetsupp dersbetygelse som inte tidigare
gifterna vro den egna konsulte förekommit. Utnämningen kom
rande byrån är krävande och som en erkänsla R>r bl. a. det
fordrar h.elt sin .~an. Blan~ de förslag som 'framlades 1945 och
senaste arens större, upp!ifter som innebar att frågan om
märks ett omfattande ban~~rds centrala 'förbindelser Norr-8ö
förslag för ~or1änge o~ fo.rslag der för stambana, gatuled och
till genomgrlopa~de ~aggn'lUgar tunnelbana slutgIltigt löstes. Ut
av spårsystemen .vld ~gerfors redningarna hiir hade tidigare
bruk och Domnarivets Jarnverk. utan resultat pågått i nära 40
Dessutom föreligger uppdrag år
bl a från Koo.perativa Förbun
D'
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det och SaltsJobanan.
.
jör Lundborg blev kungsängsbo,
Vi ska här inte närmare .gå m och hans stora kunnande togs
på.. d~.~ä~ogder av t~:m·k~ekr.~~a även i anspråk i det kommuna
sporsmal
som
overmge_,]or la livet. Han var kommunalfull
Lundborg har 'bidr~git till :;;~ mäktig och ledamot alV bygg
ningen alV, men en hOOn redogv nadsnämnden i Stockholms-Näs
relse för )vägen) fram till s!Ctd~ och sedermera under ett par år
planekontoret 'är kanske pa sm även ledamot av kommunalfull
plats. Efter ansW:lningar vid mäktige i Upplands~Bro kom
ingenjörsfirman Glelm och Eyde mun. Han -har vidare varit verk- ,
och civilingenjör Erik Winell sam inom Statnes förortsbane- I
blev det Stockholms stads .ko .  kommission 'för Stockholm och
~unikationskommitte och vid tillhört styrelserna för Stock
trafi!kförvaltningen Göteborg- holms byggnadsförening och tid-I
Stockholm-Gävle åren 1914-19, skriften Byggmästaren. Är se
de sista tre åren som byl'låingen dan 1952 'ledamot av Ingenjörs
jör. Därefter var han anställd vetenskapsak-ademiens
Termi-/
hos Stockholms stads trafik na!anläggningskommitte.
kommitte och sedermera trafik
Värt att nämnas är också att
kommission samt från 1922 le han i samarbete med överste
dare för 'kommissionens utred löjtnant Torulf vid Allmänna
I1Iingsar.bete. Det var förresten ingenjörsbyrån tagit flera första
under den tiden som den lbekan pris vid håde internationella och
ta Smedsuddsutredningen utför skandinaviska tävlin,gar som av
des. Han utnämndes till byrå:: sett att lösa tra:fik- och spår
ingenjör för trafikärenden hos tekniska problem vid hamn och
Stockholms stads ': stadsplane bangårdsplaneringar.
nämnd 1926 ocb förordnades.•
som tidigare ~äo~nts, till ledare
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