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Trekantsgrunden høring om plads og vejnavne 

Vejnavnenævnet i Københavns Kommune indstiller to pladsnavne 

og syv vejnavne til Trekantgrunden- dvs. området, der er omfattet af 

lokalplan 584, Sydhavnsgade.  

 

Liste med navneforslagene:  

 

(Hvert enkelt navneforslag og dets foreslåede beliggenhed ses i 

kortbilaget i bilag 1) 

 

To pladser: 

• Fanny Jensens Plads (navnet foreslås til plads 1, der er beige 

i kortbilaget) 

• Gerda Louw Larsens Plads (plads 2, er lys violet) 

Syv veje: 

• Astrid Skjoldborgs Gade (navnet foreslås til vej 1, der er sort i 

kortbilaget) 

• Viola Nørløvs Gade (vej 2, er gul) 

• Andrea Brochmanns Gade (vej 3, er orange) 

• Inger Hempels Gade (vej 4, er brun) 

• Margrethe Høst Neerups Gade (vej 5, er grøn) 

• Henriette Crones Gade (vej 6, er rød) 

• Anna Johansens Gade (vej 7, er blå) 

 
Begrundelse 
Som følge af lokalplan nr. 584 Sydhavnsgade bliver en tidligere in-

dustrigrund (kaldet Trekantsgrunden) omdannet til et nyt bykvarter 

med boliger og erhverv. Der anlægges nye pladser og veje i områ-

det, der skal navngives.  

 

Vejnavnenævnet har et kriterie om, at veje og pladser i et bestemt 

område navngives efter ét fælles navnetema. I nogle tilfælde vælger 
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Vejnavnenævnet at udvide et eksisterende tema til også at omfatte 

nye veje. Vejnavnenævnet foreslår sidstnævnte i denne sag. Vejen, 

der løber langs Trekantsgrunden mod syd hedder Borgmester Chri-

stiansens Gade, og den tilhører den en større gruppe eksisterende 

vejnavne i kvarteret, der er opkaldt efter personer inden for socialde-

mokratiet fra partiets fremvækst.  

 

Vejnavnenævnet foreslår at dette navnetema udvides til også at om-

fatte Trekantsgrunden. Konkret foreslås det, at veje og pladser på 

Trekantsgrunden navngives efter kvinder, der var medlemmer af 

Københavns Kommunes Borgerrepræsentation for Socialdemokra-

tiet. Navneforslagene fremgår af ovenstående liste. 

 

I bilag 2 er der en kort levnedsbeskrivelse for hvert enkelt navn. 

 

To grundejeres navneforslag til Trekantsgrunden 

I opstartsfasen af navnesagen foreslog repræsentanter for to grund-

ejere (NPV A/S og AG Gruppen) navnene: Frederiksholms 

Allé/Plads, Vilhelm Køhlers Vej (grundlægger af Frederiksholms 

Teglværk), Borgmester Christiansens Sidegade/Plads, Lergraven, 

Frederiksminde, Citroën Plads, Ferguson Plads.  

 

Vejnavnenævnet drøftede de indkomne navneforslag, men valgte at 

sende nogle andre navne jf. ovenstående liste i høring. Navne, som 

følger et eksisterende navnetema i området. 

 

En del af grundejernes foreslåede navne kan ikke anvendes:  

 

• Vejnavnenævnet afviser og Styrelsen for Dataforsyning og Ef-

fektivisering fraråder vejnavne, der er knyttet til en virksom-

hed. Navnene Ferguson og Citroën kan derfor ikke anvendes.  

 

• Ifølge reglerne i adressebekendtgørelsen om entydighed i 

vejnavne må der ikke fastsættes et nyt vejnavn, når det 

samme eller et næsten enslydende vejnavn allerede er fast-

sat for en anden navngiven vej inden for en radius af 15 km. 

Det foreslåede navn Lergraven kan ikke anvendes, da Ler-

gravsgade/park allerede findes på Amager. 

 

• Navnet Frederiksholm er stærkt knyttet til Indre By (pga. Fre-

deriksholms Kanal) og Vejnavnenævnet mener derfor, at 

navnet ikke er egnet til Trekantsgrunden.  

 

I stedet for at genbruge vejnavnet Borgmester Christiansens (Gade) 

og give det nye endelser som Sidegade og Plads, besluttede nævnet, 

at der i stedet indstilles et samlet tema med helt nye navne til 
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Trekantsgrunden. Det er dette temas navneforslag, der nu sendes i 

høring.  

 

Konsekvenser/adresseændringer 
I takt med at de nye veje og pladser anlægges og ejendomme etable-

res, vil der komme nye adresser/husnumre og evt. ske en ændring 

af eksisterende adresser.   

 
Lovgrundlag  
Kommunen har ansvaret for fastsættelse af vejnavne og adresser. 

Reglerne om vejnavne og adresser findes i Adresseloven, lov nr. 136 

af 1. februar 2017 og Adressebekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 

271 af 13 april 2018 om vejnavne og adresser.  

 
Høring  
Vi hører gerne fra lokaludvalget, hvis I har bemærkninger til forsla-

get. Skriv til vejnavn@kk.dk så vi har brevet senest den 11. januar 

2021.  

 
Det videre forløb  
Når høringsfristen er udløbet, vil Teknik- og Miljøudvalget træffe be-

slutning i sagen. De indkomne bemærkninger vil indgå i behandlin-

gen. Når der er truffet beslutning i sagen, vil du/i få tilsendt en afgø-

relse. Hvis du/i har spørgsmål til sagen, er du/i velkommen til at kon-

takte mig på mobil 20232153 eller på mail vejnavn@kk.dk.  

 

 

Venlig hilsen 

Kirsten Rasmussen Wegeland 

AC-fuldmægtig 
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