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Orientering om navngivning af stationer på letbanen i Ring 3 

Bestyrelsen for Hovedstadens Letbane er på møde den 25. februar 2016 
blevet enig om processen for navngivning af stationerne på letbanen. 
Navngivningen af stationerne er vigtig at få gennemført på et tidligt 
tidspunkt, da ændring af stationsnavne på et senere tidspunkt, herunder 
ændring fra de nu anvendte midlertidige navne til de permanente navne, 
erfaringsmæssigt vil være både besværlig og omkostningstung. 
 
I sidste ende er det bestyrelsens ansvar at få navngivet stationerne, men 
bestyrelsen er enig om, at både kommuner og region spiller en meget 
central rolle i dette arbejde, da stationsnavnene gerne skal afspejle både 
lokale lokaliteter og lokale ønsker. Ingen er således tættere på grundlaget 
for valg af navne end kommuner og region. Det er således bestyrelsens 
opfattelse, at den gennemgående tråd igennem navnene, meget gerne skal 
være, at der er tale om lokalt kendte og lokalt accepterede navne. 
 
De eneste stationsnavne, der ligger fast på forhånd, er stationsnavne, der er 
fælles mellem S-banen, regionalbanen og letbanen, som nødvendigvis skal 
have de samme navne. Det gælder: Lyngby station, Buddinge Station, Herlev 
station, Glostrup Station, Vallensbæk Station og Ishøj Station. For alle andre 
stationer vil bestyrelsen meget gerne have såvel kommunernes som 
regionens medvirken. 
 
Bestyrelsen vil derfor bede alle kommuner og regionen om at komme med 
forslag til stationsnavne på alle de stationer, der ikke er fælles med andre 
stationer. Det er bestyrelsens udgangspunkt, at de navne, som hidtil er brugt 
i arbejdet, vil være et meget relevant forslag. Bestyrelsen skal således 
anmode om at modtage navneforslag senest den 14. september 2016. 
Oversigt over navne, der hidtil har været brugt fremgår nedenstående. 
 
Kommune Arbejdstitel Bemærkninger 

Ishøj Ishøj Fastlagt, eksisterende station 

Ishøj v/Strandparkstien  

LS-X-INT-KORR-0004/AMK 
 

Til interessenterne i Hovedstadens Letbane: 
Region Hovedstaden 
Lyngby-Taarbæk Kommune 
Gladsaxe Kommune 
Herlev Kommune 
Rødovre Kommune 
Glostrup Kommune 
Albertslund Kommune 
Brøndby Kommune 
Høje-Taastrup Kommune 
Hvidovre Kommune 
Vallensbæk Kommune 
Ishøj Kommune 
 

Kopi til Transport og Bygningsministeriet til orientering 
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Vallensbæk v/Bækkeskovvej  

Vallensbæk Vallensbæk Fastlagt, eksisterende station 

Brøndby v/Vallensbækvej  

Brøndby v/Park Allé Vest  

Glostrup Glostrup Fastlagt, eksisterende station 

Glostrup v/Glostrup Hospital Regionen høres også 

Glostrup v/Hersted Industripark Albertslund høres også 

Glostrup v/Ejbydal  

Rødovre v/Islevbro  

Herlev v/Lyskær  

Herlev Herlev Fastlagt, eksisterende station 

Herlev v/Herlev Hovedgade  

Herlev v/Herlev Hospital Regionen høres også 

Gladsaxe v/Dynamovej  

Gladsaxe v/Gladsaxe Trafikplads  

Gladsaxe v/Gladsaxevej  

Gladsaxe v/Buddingecentret  

Gladsaxe Buddinge Fastlagt, eksisterende station 

Gladsaxe v/Gammelmosevej  

Lyngby Lyngby Fastlagt, eksisterende station 

Lyngby v/Lyngby Centrum  

Lyngby v/Lyngbygårdsvej  

Lyngby v/Akademivej Vest  

Lyngby v/Bygning 303 
v/Anker Engelundsvej 

 

Lyngby v/Rævehøjvej  

Lyngby v/Lundtofte  

 
Hovedstadens Letbane vil naturligvis gerne bistå kommunerne og regionen 
med denne proces, både for så vidt angår gode råd om navnenes karakter og 
med hensyn til praktiske spørgsmål. 
 
Når kommunernes og regionens forslag til stationsnavne foreligger, vil 
bestyrelsen drøfte disse forslag med henblik på færdiggørelsen af processen. 
 
Når navneforslagene har været behandlet i bestyrelsen, skal de sendes i 
høring hos de øvrige trafikselskaber og i sidste ende i Stednavneudvalget og 
Kulturministeriet, som primært tager stilling til, om der er tale om egentlige 
navne og navnenes stavemåde m.v. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Anne Grete Holmsgaard 
Bestyrelsesformand Hovedstadens Letbane 
 


