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VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION 
 

HAUXNER rådgiver om byudvikling. Vi brænder for at udvikle dynamiske, inkluderende og trygge byer og 
byggeprojekter af høj kvalitet.  

Vi hjælper offentlige myndigheder, fonde og private virksomheder med at udvikle visioner, strategier og 
projekter, der skaber bæredygtige byer, bydele og byggerier.  

Vi arbejder strategisk og helhedsorienteret, og vi sætter en ære i at skabe værdi for vores kunder. Vi skræddersyr 
vores rådgivning til den enkelte kunde, og vi engagerer os fagligt i hvert eneste projekt.  
 

HVAD GØR VI? 

HAUXNER tilbyder bystrategisk rådgivning. Vi hjælper vores kunder med at navigere i det komplekse og 
uforudsigelige terræn, der kendetegner byudvikling og byggeri. Vi gør det muligt at udnytte det fulde 
strategiske potentiale i idéer, planer og projekter.  

Vi udarbejder bystrategiske analyser, der giver et godt og velfunderet beslutningsgrundlag. Vi bidrager med ny 
og anvendelig viden om byer, byrum og brugere. Vi udvikler visioner, der inspirerer, og strategier, der kan få 
idéer omsat til virkelighed.  

Vi involverer borgere og brugere i byudvikling og byggeprojekter med metoder, der skaber bredt og holdbart 
ejerskab. Vi kvalificerer byggeprojekter, og sikrer at de møder bred politisk opbakning. Vi faciliterer konferencer 
og workshops med faglig indsigt og overskud.  
 

HVEM ER VI? 

HAUXNER ejes og drives af cand. scient. pol. Katinka Hauxner, der har 15 års erfaring med byudvikling og 12 års 
erfaring som rådgiver med egen rådgivervirksomhed. Katinka har et bredt netværk af dygtige 
samarbejdspartnere og kan nemt sætte et større hold, når der er brug at supplere med for eksempel arkitekter, 
landskabsarkitekter, trafikplanlæggere, kommunikationsrådgivere, grafikere eller specialister inden for branding, 
digital kommunikation og bæredygtighed i byggeriet. 

For hver opgave sammensætter vi det rette team med de rigtige kompetencer og sikrer en høj faglig kvalitet og 
et tæt samarbejde baseret på stor erfaring.  
 
Vi er en del af kontorfællesskabet 5teSted, som huser mere end 100 små virksomheder og selvstændige 
iværksættere og er et socialt og fagligt inspirerende fællesskab.  
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