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Forord 
 

Engesland er en bygd i Birkenes kommune. Bygda har drøye 400 innbyggere som bor 
relativt spredt. I Engesland finnes en bensinpumpe, skole, butikk, bank, post og 
bedehus. Vi er en bygd med et meget stort engasjement for å ta vare på- og 
videreutvikle bygdesamfunnet. Vi har et ønske om å være en 
levende bygd, et attraktivt sted å bo, og de har en målsetting om å vokse i 
folketall. I de siste tre årene har bygda vår deltatt i et fellesnordisk EU-prosjekt; 
”Landsbygdsutvikling i Skandinavia” (LISA).  
Bygdefolket har gått sammen i et aksjeselskap for å etablere og drifte en ny 
bensinpumpe. De har også samlet inn penger for å redde videre drift av butikken i 
Engesland. Videre har 25 personer gått sammen om å kjøpe et 20 måls stort 
området og det er etablert et prosjekt/tiltak kalt «Engeslandstunet». Vi ser for oss 
et innholdsrikt aktivitetshus som sentrum for utviklingen og ideen er at 
Engeslandstunet skal bli bygdas nye senter for handel, kultur og sosiale aktiviteter.  
 
I tillegg ønsker man å utvikle flere typer attraktive boliger, også for ungdom og for 
eldre, i tilknytning til det nye sentrum. I 2014 ble bygda vår utpekt som pilot og 
tildelt kr. 600.000,- i bolystmidler fra kommunaldepartementets prosjekt 
«Fremtidens bygder». Midlene ble tildelt for å utvikle ideene om et levende 
sentrum i Engesland. Målet med Fremtidens bygder er å vise hvordan man kan 
jobbe med bærekraftig og klimavennlig stedsutvikling i praksis og hvordan dette 
kan bidra til å gjøre mindre steder attraktive for tilflytting og bosetting.  
 
Våren 2016 fikk vi tilsagn om kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og 
byggkvalitet til prosjektet vårt; «Engeslandstunet, verdens beste trehus». 
Tilskuddet var på 500 000,- og skulle benyttes til en mulighetsstudie for 
prosjektering av et flerbruksbygg som skal danne et sosialt møtested i Engesland 
sentrum. Målet er et bygg i massivtre som bl.a. inneholder boliger for ungdom og 
eldre 70+. Bygget skal ha miljøambisjoner ut over forskriftsnivå (passivhus) og være 
et pilotprosjekt. Prosjektet skal også bidra til kompetanseheving for de lokale 
aktørene som er involvert i prosjekter. Formidling av erfaringer og kunnskap fra 
prosjektet skal skje gjennom et samarbeid med Universitetet i Agder. 
 
Arkitektfirmaet Snøhetta ble kontaktet i 2014, og med de hadde vi et forprosjekt 
med blant annet workshop i Snøhettas lokaler. Et 20-talls innbyggere fra Engesland 
deltok i workshopen. Det var naturlig å fortsette samarbeidet med Snøhetta, så de 
ble engasjert i arbeidet med mulighetsstudiet, og i november 2017 var vi endelig i 
mål. Drømmen om et nytt sentrum på Engesland er kommet et viktig skritt 
nærmere realisering med dette mulighetsstudiet.  
  



Fase 2 
 
Med bakgrunn i forprosjektet med Snøhetta, var vi i 2016 klare for neste skritt med 
Snøhetta og mulighetsstudiet. En skal vel være så ærlig og si at bare ordet 
«mulighetsstudium» er et fremmedord for amatører som oss. Det var og vanskelig å 
få ordentlig tak på hva vi ville få ut av et mulighetsstudium. Med sedvanlig 
pågangsmot skjønte vi i hvert fall at vi måtte skru på sjarmen og få så mye som 
mulig utav dette prosjektet – komme lengst mulig for dermed å kunne friste 
utbyggere til å bygge verdens beste trehus midt i en ny og spennende 
fremtidslandsby. Jeg kan med stolthet si at vi har holdt oss til visjonen og målet, 
og enda klart å komme med en bedre og utvidet visjon for Engesland sentrum. Det 
aller siste tilskuddet til visjonen har med dyrking av jorda å gjøre. Verdens beste 
trehus kan ikke alene i et ellers slitent sentrum. Landsbyen rundt må være 
bærekraftig på alle måter, og må ha i seg en filosofi med globalt perspektiv. Vi er 
en bitte liten bygd, men finns i verden. Det vi gjør må finne gjenklang hvor som 
helst på kloden. Etter å ha jobbet med dette over tid, ser vi at vi absolutt er i godt 
selskap med andre jordboere på planeten Tellus. 
 
 
1 2014 reiste noen medlemmer av Engeslandstunet til Malmø for å treffe 
prosjektleder i vindkraftselskapet E-ON. Lille Engesland var på tur ute i verden. Vi 
knyttet god kontakt med prosjektledelsen. E-ON planlegger i disse dager en 
vindmøllepark i Birkenes kommune. Engesland med våre planer vil være med på 
laget når E-ON skal etablere sitt innovasjonshus i kommunen. Hvis det er noe vi har 
lært i dette prosjektet, er det at kompetansen finnes der ute, og vi kan like gjerne 
kontakte store firmaer for å få tak i den beste kompetansen. E-ON har en 
omsetning på 116 mrd EUR (2015), så de burde og ha litt kompetanse og evnen til å 
løfte små prosjekter noen hakk. E-ON sin hoved-kompetanse ligger ikke på å bygge 
hus, men å samarbeide med E-ON løfter oss inn i viktige arenaer for utvikling og 
bærekraft. Vi har i hele denne prosjektperioden (2016-2018) jobbet hardt for å 
holde oss i det gode selskap som E-ON inviterer til. Sammen med et firma som 
jobber med fornybar energi, vil verdens beste trehus og fremtidsbygda Engesland 
ha de aller beste muligheter til å lykkes. 
 
I alle møtene vi har hatt i prosjektperioden har vi lært noe. Det viktigste som 
planlegger og prosjektleder må uten tvil være balanse. I en periode har vi hatt 
mange styremøter uten å spe på med møter med andre aktører i bransjen. Det er 
uheldig. Vi kan saktens dele mange ord om hvordan vi tror verdens beste trehus 
skal bygges, men høyttenkning har vel sjelden alene ført til store oppfinnelser eller 
oppdagelser. Derfor har hele prosjektperioden vært preget av balanse mellom egne 
møter og møter med kommunen, andre prosjektledere og utbygger-forum. Møtene 
med Snøhetta har selvfølgelig vært de aller viktigste, men andre enkeltpersoner 
har og satt oss på rett spor underveis. 
 
 
 



Snøhetta 
Vi var en stund redd for at Snøhetta ikke ville rekke mulighetsstudiet innen fristen. 
Vi var nødt til å presse på for å få den Snøballen til å rulle… Når de først kom i gang 
gikk det imidlertid raskt. Målet var å bli ferdige innen utgangen av september for å 
kunne presentere resultatet på den store konferansen Aust Agder fylkeskommune 
holdt i 2017. Vi var heldige og ble utpekt som både forbilde og vertskap. Snøhetta 
ble ikke ferdige med sitt arbeid innen konferansen, men mesteparten av arbeidet 
ble allikevel presentert der. 15 november 2017 fikk vi presentert et ferdig 
mulighetsstudium fra Snøhetta. Mulighetsstudiet i sin helhet er vedlagt rapporten, 
jeg vil kun trekke frem hovedpunktene her. Når jeg i det følgende bruker «vi», er 
det Snøhetta og Engeslandstunet jeg sikter til. 

1. Vi ønsker å bevare både eksisterende butikk og Landsverk-boligen som er 
knyttet til tunet. Landsverkbygningen som ligger tett på det nye torget ser vi 
på som en mulig driftsbolig i andelsgården vi planlegger for tunet. Torget 
med aktivitetshus, butikk, kontorlokaler svømmebasseng ligger ved veien og 
ellers sentralt i tunet. Nye boliger er plassert i kanten av tunet slik at store 
deler av det som er dyrkbarmark bevares til dyrking av mat. Mat står etter 
hvert veldig sentralt i visjonen for Engeslandtunet. Vi ønsker å invitere 
mennesker til å bo i tunet som ønsker å dyrke sin egen mat og leve tett på 
naturen. Nylig har vi besøkt Høgskolen for jordbruk og bygdeutvikling på 
Bryne. Der ble vi veldig motivert for å spisse profileringen og visjonen på 
tunet – vi er avhengig av en tydelig profil for våre planer for å få til økt 
bosetting. Det jobbes selvfølgelig og med å etablere arbeidsplasser. 
Skitunellen som planlegges et steinkast fra tunet er den sikreste garantien 
for nye arbeidsplasser. 

 

 

 



2. Det er nevnt tidligere at E-ON skal bygge vindmøller i kommunen. 5.april 
2018 presenterte vi på nytt mulighetsstudiet for kommunen og E-ON. 
Sammen med Norwegian berries som er et annet satstingsområde i bygda, 
klarte vi å imponere både politikere, administrasjon og E-ON med våre 
planer. Det er mot alle odds at kommunen velger å plassere sitt 
Inovasjonshus på Engesland, men etter møtet er vi ved langt bedre mot. Det 
er lov å være heldige og av og til. Dette mulighetsstudie har tatt lang tid å 
gjennomføre, men når det nå gallopperer inn på oppløpet sammen med 
megakonsernet E-ON og våre tegninger samsvarer svært godt med E-ONs 
ønsker for et inovasjonshus, må vi bare applaudere på sidelinjen… E-ON 
ønsker å bygge et inovasjonshus med kontorlokaler til 6 personer og et 
møterom med plass til 30 personer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Samarbeid med UiA 
 

Universitetslektor Jonas Høgli Major som er medlem i forskningsgruppen 
"Sustainable Buildings and Infrastructure" deltok på den første workshopen med 
Snøhetta i Oslo 12.september 2017. Der ble han involvert i mulighetsstudiet. 8 
studenter fra UiA deltok på Workshop med Snøhetta og Engeslandstunet på 
Engesland 27.september 2017. Studentene ble involvert i prosjektet, og bidro i 
idémyldringen omkring mulighetsstudiet. Det ble nevnt flere områder som kunne 
være aktuelle for studentene å jobb med for å sikre studentene Bachelor-oppgaver 
og sikre Engeslandstunet verdifull fremgang. De to mest aktuelle områdene var 
prosjekt på energiregnskapet for energikvalitet ut over passivhusstandard og 
reguleringsplan av sentrum. 

Snøhetta stilte sine folk og sin kompetanse til rådighet.  

Det var dessverre ingen studenter som valgte vårt prosjekt – dermed sto vi plutselig 
uten reelt samarbeid med UiA. Våre kontaktpersoner på UiA har hele tiden vært 
klar over våre premisser og rammer. At samarbeidet ble lagt i hendene på 
studentenes valg ble vi ikke klar over før i november 2017. Vi har hele tiden blitt 
fortalt at studentene kan ha dette som Bachelor-oppgave, og ikke vært klar over at 
utfallet kunne bli å ikke bli valgt i det hele tatt.  

Vi har altså samarbeidet med UiA, men ikke i det omfang vi ønsket. Vi er allikevel 
kommet i en posisjon der vi har alle muligheter til å fortsette samarbeidet. Avtalen 
nå er å gjøre et prosjekt på energiregnskapet for aktivitetsbygget slik at vi 
oppfyller de strenge energikravene som er satt for mulighetsstudiet.  

Konferanse i bygda vår 
Og deling av kompetanse 
 

 28.september 2017 møtte 100 
mennesker fra forskjellige fagmiljø og 
kommuner til konferanse i bygda vår! Vi 
ble valgt som vertskap for 
framtidsbygda 2017. Det ble en 
spennende konferanse der det viktigste 
for oss nok var å få presentert våre 
planer, og knytte kontakter med 
fagmiljøet. Vi fikk massiv støtte og 
oppmuntring fra forsamlingen på våre 
planer og mål. Det er klart at slike 
kraftsamlinger er med på å heve 



selvfølelsen og kompetansen for oss som deltok. Vår nabokommune, Iveland, som vi 
og har samarbeidet en del med er vår viktigste supporter i prosjektet vårt. De har 
vært gjennom en liknende sentrumsfornyelse og har masse å lære oss på vå vei mot 
fornyelse.  

 

Det er og artig å oppleve at 
arbeidet vårt blir synlig og 
anerkjent utenfor vår egen bygd. I 
februar i år deltok Trond Eirik på 
en konferanse i Arendal som heter 
Grønn suksess smitter. Her samles 
ulike aktører for å heie på 
hverandre på veien mot en 
grønnere planet. Trond Eirik bidro 
med å fortelle om våre planer for 
bygdeutvikling og vår visjon for 
jordvennlig dyrking av mat til 
selvberging. 

 

Kompetanseheving (er) og nettverksbygging 
 

Å drive med bygdeutvikling og prosjektering av utbygging til flere titalls millioner 
kroner er ikke lett. Vi har ofte kalt oss amatører i møte med fagfeltet og det har 
faktisk åpnet noen dører underveis. Når vi nå har fått kompetansehevingsmidler, er 
det på sin plass å kjenne litt på kompetansen. 

Som det fremgår av kvitteringer og faktura har vi deltatt på forskjellige kurs for å 
øke vår kompetanse innenfor områder som trengs til et slikt prosjekt. 

De kursene vi rakk å delta på i prosjektperioden var Energismarte bygg, Lillestrøm, 
8.-9.feb 2017, Energikrav i TEK, Sørlandsparken, 9.mars 2017, Solenergikurs, 
Arendal, 23.okt 2017 og Enova-messe, Sørlandsparken, 1.nov 2017. Kursene har 
vært viktige for lokale entreprenører og fagfolk som kommer til å delta i 
planlegging og bygging av Verdens beste trehus. 

Møtene med Snøhetta, konferanse med Aust-Agder fylkeskommune, samarbeidet 
med UiA, kommunen, Smartskog og andre lokale aktører har og gitt verdifull 
kompetanseheving til bygda vår og spesielt til oss som jobber direkte med 
prosjektet.  



Når jeg i overskriften skriver at kompetanseheving også er nettverksbygging, er det 
fordi vi ser nå hvordan denne bransjen fungerer. Engeslandstunet skal selv ha 
kontrollen med prosjektet, og derfor må vi kaste oss ut i dette mylderet av 
utfordringer. Samtidig må vi og ta veldig godt vare på de kontaktene vi får 
underveis. Fagmiljøet er jo de som tross alt har kompetansen til å gjennomføre 
både beregninger, prosjektering og bygging av vår fremtidsdrøm. Med 
kompetansehevingsmidlene har vi kommet i en posisjon der vi virkelig kan begynne 
å snakke om realisering. Uten mulighetsstudiet, nettverksbyggingen og 
kompetansehevingen hadde vi ikke hatt muligheter for å se realisering som neste 
skritt på veien mot byggingen av verdens beste trehus og videreutvikling av den 
miljøvennlige og fremtidsrettede bygda Engesland. 

Kompetansekonsekvenser 
 

I bygda Vegusdal er vi så heldige å ha flere store prosjekter på gang. 
Engeslandstunet har pågått som prosjekt i mange år nå. Skitunnelen er ferdig 
planlagt og Norwegian berries med sikte på europeisk og Amerikansk marked 
begynner så smått å ta form. 

Det er klart at det er en styrke å ha flere prosjekter på gang i samme område. Vi 
samarbeider der vi ser at vi har noe å hente i form av oppmerksomhet og 
nettverksbygging. Enkelte faktorer sammenfaller i disse tre prosjektene, men det 
aller viktigste med flere parallelle prosjekter er at vi løfter hverandre. Arbeidet 
med Engeslandstunet har indirekte født idéen om en helårs driftet Skitunnel. 
Norwegian berries er og avhengige av at det satses i området. Til syvende og sist vil 
kompetanseheving føre alle prosjektene nærmere realisering. Vi har sagt det 
mange ganger at dersom et av prosjektene realiseres, vil det øke sjansene for at de 
andre to ser dagens lys betraktelig. Vi går spennende dager i møte i vår lille bygd 
Vegusdal. 

 

 

 

 

         

 

Daglig leder – Engeslandstunet SA    Engesland 26.april 2018 


