
11. HØRING OM NAVNGIVNING AF STATIONER PÅ LETBANEN I 
RING 3  

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 
I brev fra bestyrelsesformanden i Hovedstadens Letbane orienteres der om, at bestyrelsen for 
Hovedstadens Letbane på mødet den 25. februar 2016 er blevet enig om processen for navngivning af 
stationerne på letbanen, og har besluttet at sende navngivningen i høring hos de relevante kommuner og 
regionen. Konkret høres regionen om navne på to letbanestationer – Glostrup matriklen og Herlev 
matriklen, jf. bilag 1, hvilket hermed forelægges til politisk behandling. 

INDSTILLING 
Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet: 

� at godkende, at stationsnavnene "Rigshospitalet - Glostrup Hospital" og "Herlev Hospital" sendes 
som regionens forslag til Hovedstadens Letbanes bestyrelse på navne til letbanestationerne for så 
vidt angår regionen. 

POLITISK BEHANDLING 
Miljø- og trafikudvalgets beslutning den 31. maj 2016: 
Anbefalet. 
Carsten Scheibye (V) og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling. 
  
Forretningsudvalgets beslutning den 7. juni 2016: 
Anbefalet.  
Charlotte Fischer (B), Henrik Thorup (O) og Martin Geertsen (V) deltog ikke i sagens behandling. 
  
Regionsrådets beslutning den 14. juni 2016: 
  
Annie Hagel fra Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag til indstillingens at-punkt (bilag 2): 
”at godkende, at stationsnavnene ”Glostrup Hospital” [et ord slettet] og ”Herlev Hospital” sendes som 
regionens forslag til Hovedstadens Letbanes bestyrelse på navne til letbanestationerne for så vidt angår 
regionen.”   
  
Formanden satte ændringsforslaget under afstemning: 
For stemte: I (1) og Ø (5), i alt 6. 
Imod stemte: A (13), B (3), C (5), F (2) O (4) og V (8), i alt 35. 
Undlod at stemme: 0. 
I alt 41. 
Ændringsforslaget var herefter forkastet. 
  
Indstillingen blev godkendt. 
  
Lene Kaspersen (C) og Per Roswall (V), deltog ikke i sagens behandling.   
Som stedfortrædere deltog Christoffer Buster Reinhardt (C) og Thomas Bak Nielsen (V). 

SAGSFREMSTILLING 
I forbindelse med det videre arbejde med at navngive stationerne på letbanen i Ring 3, har Hovedstadens 
Letbanes bestyrelse anmodet om forslag fra parterne. Det er Hovedstadens Letbanes bestyrelses ansvar 
at navngive stationerne, men bestyrelsen er blevet 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. Det er bestyrelsens opfattelse, at den gennemgående tråd igennem navnene, meget gerne skal 
være, at der er tale om lokalt kendte og lokalt accepterede navne. 
  
Bestyrelsen har derfor sendt spørgsmålet om navne på letbanestationerne i høring hos kommuner og 
region med ønske om, at de kommer med forslag til navne på de kommende letbanestationer. Konkret 
høres regionen om navne på to letbanestationer – Glostrup matriklen og Herlev matriklen, jf. bilag 1. 
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Når høringen er afsluttet og 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. 
  
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, som de har i dag. Det gælder: 
Lyngby Station, Buddinge Station, Herlev Station, Glostrup Station, Vallensbæk Station og Ishøj 
Station. For alle andre letbanestationer vil bestyrelsen meget gerne have såvel kommunernes som 
regionens forslag til navne. 
  
Bestyrelsen beder derfor kommunerne og regionen om at komme med forslag til stationsnavne på de 
letbanestationer, der ikke er fælles med andre stationer (S-banestationer og regionale togstationer). Det er 
bestyrelsens udgangspunkt, at de navne, som hidtil er brugt i arbejdet, vil være et meget relevant forslag. 
Letbanestationerne ved de to hospitaler har fået arbejdsnavnene, v/Glostrup Hospital og v/Herlev 
Hospital, i projekteringsfasen. Bestyrelsen ønsker at høre regionen om forslag til navne på disse to 
stationer. 
  
Bestyrelsen anmoder om at modtage navneforslag fra regionen senest den 14. september 2016. 
  
I forbindelse med budget 2015 blev det besluttet, at Herlev Hospital & Gentofte Hospital 
og Rigshospitalet & Glostrup Hospital skulle fusionere, således at hospitalerne har ét navn, men dækker 
flere matrikler. Navnene har herefter været henholdsvis "Herlev & Gentofte Hospital" og 
"Rigshospitalet - Glostrup Hospital". For så vidt angår Herlev matriklen er stednavnet forsat "Herlev 
Hospital", hvorfor det er naturligt, at stationen hedder "Herlev Hospital". For så vidt angår Glostrup 
matriklen er stednavnet "Rigshospitalet - Glostrup hospital", hvorfor det er naturligt at kalde stationen 
dette navn. Administrationen anbefaler, at disse navne sendes som regionens forslag til Hovedstadens 
Letbanes bestyrelse på navne til letbanestationer, som regionen høres om. 

KONSEKVENSER 
Region Hovedstadens forslag til navne på de to letbanestationer ved hospitalerne i Ring 3 vil 
indgå i Hovedstadens Letbanes bestyrelses overvejelser sammen med forslag fra kommunerne til 
stationsnavne til letbanen i Ring 3. I sidste ende er det dog Hovedstadens Letbanes bestyrelses ansvar at 
navngive stationerne. 

RISIKOVURDERING 
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste. 

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER 
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser. 

KOMMUNIKATION 
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. 

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES 
Sagen forelægges forretningsudvalget den 7. juni 2016 og regionsrådet den 14. juni 2016. 

DIREKTØRPÅTEGNING 
Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj 

JOURNALNUMMER 
15000197 

BILAGSFORTEGNELSE 
1. Brev fra bestyrelsesformanden i Hovedstadens Letbane  
2. Ændringsforslag stillet af Annie Hagel  
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3. Høringssvar til Hovedstadens Letbane rev.  
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