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1. Hvem er vi
i 2020?

3. Vores særlige
position

Vores vision er, at Byplanlaboratoriet i 2020
er blevet mere synligt og udadvendt, og
vores viden og budskaber har fået større
effekt i forhold til de beslutninger, der
bliver taget om udviklingen af de danske
byer og landområder.

Byplanlaboratoriet har tre særlige kendetegn, som vi vil videreudvikle. Vi er uafhængige af særinteresser,vi er ikke drevet af et
krav om økonomisk overskud, og vi er tæt
på virkeligheden i de danske kommuner.

Forventningen er, at de samlede ressourcer
i sekretariat og bestyrelse er uændrede.
Vi ønsker ikke nødvendigvis at vokse, men
at udvide kapaciteten gennem netværk og
partnerskaber.

Vi vil benytte disse styrker til i højere grad
end hidtil at indgå i netværk, tætte samarbejder og forpligtende partnerskaber med
aktører, som med andre styrker og
kvaliteter kan bidrage til en samlet set
stærkere profil i projekter, ydelser og
kommunikation.Vi vil desuden sætte vores
stærke Danske profil i spil i en mere international kontekst.

Vi skal således være skarpe på at integrere
netværk, partnerskaber og laboratorietankegangen mere systematisk i vores
aktiviteter og projekter.Vi skal lede efter
genveje og ressourceoptimering ved at
arbejde sammen med andre, og vi skal
udnytte synergieffekter mellem hhv. kurser,
projekter og vores kommunikative indsats
bedre.Vores fokusområder skal tænkes
systematisk ind i den daglige drift.

I 2020 er vi
•

•

•

Et frit og uafhængigt
laboratorium
Byplanlaboratoriet er fortsat et frit og
uafhængigt laboratorium.Vi skaber et
frirum, hvor planlægningens aktører
kan reflektere, hente viden og søge
inspiration til løsning af konkrete
opgaver.
Altid ét skridt foran
Byplanlaboratoriet er på forkant med
den faglige udvikling nationalt og internationalt og leverer handlingsrettede
forslag og initiativer i forbindelse med
den hastige transformation af regioner,
byer, forstæder og landområder. På
den måde understøtter vi den faglige
udvikling hvor klassisk byplanlægning
suppleres med en mere tværfaglig
byudviklingstilgang.
Et mødested for fagfolk og
beslutningstagere
Byplanlaboratoriet sætter scenen for
faglige debatter og klæder politikere og
fagfolk på til at tage de aktive valg, der
skaber en bedre fremtid.Vi sætter ord
og billeder på udviklingen af by og land.
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2. Hvad tilbyder vi
i 2020?
Byplanlaboratoriet tilbyder beslutningstagere og fagfolk:
•

Overblik over behov og løsningsmuligheder i hele landet.Vi har ”fingeren på
pulsen”

•

Debat om her-og-nu udfordringer,
dilemmaer og løsninger (understøttet
af vidensindsamling, mindre surveys og
casestudier)

•

•

Metoder til at få fysisk planlægning til
at hænge bedre sammen med politik,
organisation og økonomi.
Netværk med frirum til at eksperimentere og tænke ud af boksen.

Dansk Byplanlaboratorium er en
tværfaglig uafhængig institution, der
siden 1921 har sat byplanlægning på
dagsordenen.Vi deltager i projekter,
udgiver et blad og afholder kurser og
konferencer.

Byplanlaboratoriets seneste
fokusområder:
•
•
•
•

Den Regionale By
Bytransformation
Erhverv i planlægningen
Politisk lederskab

