
Lisbet Wolters ny i spidsen for  
Dansk Byplanlaboratorium
Stadsarkitekt Lisbet Wolters, Vejle Kommune, er valgt som ny formand for Dansk Byplanlaborato
rium. Fokus i arbejdet bliver bl.a. på planlægningens bidrag til at omsætte klimavisioner til konkret 
handling. Valget af den nye formand skete ved årets repræsentantskabsmøde d. 19.5. i København.

Blå bog
Stadsarkitekt Lisbet Wolters 
Vejle Kommune

•	 Uddannet arkitekt fra Arkitektskolen  
 i Aarhus (1997)

•	 Medlem af Det særlige bygningssyn

•	 Har bred erfaring fra diverse tegnestuer  
 senest Årstiderne Arkitekter

Helt efter planen er der valgt ny for-
mand for Dansk byplanlaboratorium.  
Den afgående formand Jes Møller har 
været medlem af bestyrelsen i 9 år og 
formand i de sidste 5 år. Lisbet Wolters 
har været medlem af bestyrelsen siden 
2018 og er som ny formand valgt 
direkte af repræsentantskabet

– Jeg er glad for valget og for den 
tillid, der er vist mig fra repræsentant-
skabet og bestyrelsen, og jeg glæder 
mig meget til at videreføre bestyrel-
sesarbejdet – nu som formand. Dansk 
Byplanlaboratorium har en vigtig rolle, 
når det gælder byernes udvikling og 
forandring som rammen om menne-
skers liv, siger Lisbet Wolters.

Som stadsarkitekt i Vejle kommune 
er Lisbet optaget af, hvordan arkitek-
tonisk kvalitet i by– og landskabs-
udviklingen kan bidrage positivt til 
samfundets udvikling og give en bedre 
livskvalitet for mennesker. 

– Jeg oplever i min hverdag, 
hvordan byudviklingen formes i et 

samspil mellem investorer, politikere 
og planlæggere, og at den gode by 
opstår, når der er balance i samarbej-
det. Derfor har jeg fokus på, hvordan 
vi kan understøtte dette samarbejde, 
siger Lisbet Wolters.

Endnu mere laboratorium

Den nye formand peger også på, at 
det med laboratorium i navnet skal 
tages alvorligt, og måske er mere 
 aktuelt end nogensinde. 

– I mere end 100 år har Byplanla-
boratoriet arbejdet aktivt for at skabe 
kvalificeret debat om byernes og land-
skabernes udvikling med udgangs-
punkt i byplanlægningen. Hvor vi 
står i dag, er udviklingen af gode byer 
måske blevet endnu mere kompleks, 
og her mener jeg, at byplanlaborato-
riet kan noget helt særligt. Et ”labo-
ratorie” hvor alle kan opdyrke nye 
partnerskaber, udvikle nye muligheder 
og mødes i et undersøgende og inspi-
rerende miljø, siger Lisbet Wolters.

Klima: Fra visioner til handling

Aktuelt er planlægningsarbejdet nøg-
len til at omsætte de politiske klimavi-
sioner til konkret handling, og der er 
brug for Byplanlaboratoriet som aldrig 
før! Til at udvikle fagligheden, til at 
facilitere partnerskaber og til at bringe 
politikere, planlæggere og interessen-
ter tættere sammen lyder budskabet 
fra Lisbet Wolters. 

– Byplanlaboratoriet kan i endnu 
højere grad bidrage til at bygge bro 
mellem det private og det offentlige. 
Både for at skabe en større videns-
udveksling, men også for at skabe 
stærkere netværk på tværs af de to. 
Jeg vil gøre mig umage for at bringe 
byplanlaboratoriet sikkert ind i fremti-
den, og glæder mig til et inspirerende 
samarbejde med repræsentantskabet, 
direktør Ellen Højgaard Jensen, sekre-
tariatet og bestyrelsen, siger Lisbet 
Wolters.
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