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nOrdlia: – Je trudde 
itte det gikk an å bli 
no ænna enn snikker, 
sier storebror Trog-
stad.
Per Hovland 
per.hovland@oa.no

I ei stålbrakke oppi Tømmerlia 
(et selvvalgt navn) henter Arild 
(50) opp minner fra oppveksten 
ved Steinsjå i Nordlia. Barhyt-
ter bak huset hass far var første 
byggeprosjekt med Olav (i dag 
48), født halvannet år etter. På 
sett og vis har de alltid hengt og 
hørt sammen, slik enkelte brø-
dre gjør.

– Alle var snekkere i familien. 
Bestefedre og onkler og tan-
ter... Derfor ble jeg det også, 
sier Arild med våkent blikk, for 
å sjekke om journalisten er med 
på notene.

På en byggeplass skal det 
selvfølgelig til en daglig dose 
tullprat. Dette med tanter var 
en modifikasjon av sannheten, 
men brorparten av karene i 
slekta var definitivt hammer-
svingere. Og de dro Arild inn i 
faget.

Yngstebror Olav fulgte og 
skled også inn i håndverker-
bransjen, men han via Jemt-
land på Gjøvik, der han lærte å 
håndtere blekkplater. Ventila-
sjon ble hans fag.

Sammen om ventilasjon
En sur trekk farer over Drager-
skogen-området sør for Rau-
foss. Olav stabler grunnmurs-
elementer med gutta. Arild har 
mer enn nok å administrere fra 
stålbrakka. Brødrene kjøper 
tomt, bygger og selger for egen 
regning. 18 leiligheter i rekke 
snart ferdigstilt, nye 18 skal rei-
ses gjennom vinter og vår. Det 
er noe helt annet enn de har 
gjort tidligere.

– Dette er blitt livsprosjektet 
vårt, sier Arild. Han som prater 
mest.

I unge år drev brødrene på 
hver sin kant. Men en periode 

med oppdragstørke førte til at 
Arild med ble lillebror på venti-
lasjonsjobber i oslobyen. Og så 
ble det bare til at de fortsatte 
sammen. Etter hvert ble det di-
rekte upraktisk å drive under 
hvert sitt organisasjonsnum-
mer. Dermed slo de sine pjalter 
sammen til Trogstad tak og 
ventilasjon. I dag er Trogstad 
Prosjekt eiendomsselskapet, og 
Toten Eiendom entreprenør-
selskapet som holder folk i ar-
beid. En annen totning, ingeni-
ør Amund Forset er medeier i 
det siste.

nærmere toten
– Vi hadde mange store opp-
drag i byen, i Pilestredet og på 
Blindern. Vi sørget for ventila-
sjon til kulturhuset i Årnes 
også, forresten. Men så skilte vi 
oss, sier Arild.

– Dere skilte dere..?
– Ja, på privaten altså. Vi var 

begge gift, men ble skilt om-
trent samtidig. Med ansvar for 
unger på Toten annenhver uke, 
ble det bare kluss med jobbing i 
Oslo.

Olav bor på Kapp, Arild i 
Lensbygda. Kunne de tjene til 
livets opphold med å sette opp 
tomannsboliger på Toten? I 
2005 spurte de fetteren til far, 
Kåre Trogstad, han som hadde 
lært Arild snekkerfaget, om han 
kunne tegne et slikt hus. Så fant 
de tomt, bygget og solgte. Og 
dermed var de i gang. Tre, fire, 
fem hus i året har holdt liv i 
dem. De fleste i Dragerskogen-
området på Raufoss, der livs-
prosjektet nå reiser seg. Etter 
hvert har de også fått med seg 

hver sin sønn på laget. Flere 
måtte dermed sysselsettes. Det 
måtte tenkes større. 

– Skaff deg en arkitekt
– Skaff deg en arkitekt nå, var 
meldingen fra kommunen da 
Arild Trogstad presenterte tan-
ker om rekker med leiligheter 
på fem mål tomt han hadde fått 
kjøpt av Skattum Eiendom. De 
våget altså å tenke stort. Men å 
bruke penger på arkitekt satt 
langt inne.

– Det virket så fryktelig dyrt, 
sier Arild.– Men jommen har 
det vært bra saker. Arkitekt 
Lasse Haldrup Juul tegnet et 
mye tøffere prosjekt enn vi 
kunne klekket ut selv, sier han i 
dag.

Å få klarsignal for Tømmerlia 
tok imidlertid sin tid. Høst ble 
til vinter. Arbeidslaget var i ferd 
med å gå tom for jobb. Et 
skrekkscenario for to som var 
redd for å miste godt mannskap 
til andre oppdragsgivere. Det 
ville vært sorgen. Men den 16. 
januar i år kom klarsignalet fra 
kommunen.

– Da gikk det ikke mange mi-
nuttene før vi var på plass for å 
pigge opp tæla, forteller Olav.

– En lettelsens dag, under-
streker Arild. Brødrene syssel-
setter 13 mann, hvorav seks fra 
Polen og en fra Litauen.

– Vi er blitt som en familie et-
ter å ha jobbet sammen i årevis, 
sier han.

Fallskjermen holdt
Prosjekt Tømmerlia hadde på 
en måte vært å hive seg ut fra 
høydene med usikker fall-
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skjerm. Med kommunens 
klarsignal hadde de landet på 
bakken, uten varige mén. Nå 
ventet nye utfordringer. Pro-
sjektet var noe ganske annet 
enn de var vant med.

– Læringskurven har vært 
bratt. Du må skru til stikka og 
konsentrere deg no grådig for 
å styre et så stort prosjekt. Til 

gjengjeld er det tilsvarende 
mer interessant, sier Arild. 
Han kan fortelle at de allerede 
har solgt 13 leiligheter, målet 
var seks-sju før jul. Over all for-
ventning, sier han.

Storebror Arild er for øvrig 
den av brødrene som står for 
papirmølle og administrasjon. 
Olav liker å bruke hendene, til 

brØdre i byGG: Olav og Arild Trogstad startet med barhytter bak huset. Nå           bygger de 36 leiligheter på Raufoss. FOtO: brynjar eidStuen

Fant Sitt OMrÅde: Brødrene Trogstad bygget tomannsboliger i Dragerlia før de gikk løs på sitt 
store livsprosjekt. 

tOten eiendOM
 ■ Entreprenør med 13 ansatte, hvorav seks fra Polen og en fra 
Litauen

 ■ Omsetning 2015: 18 mill. 
 ■ Resultat før skatt 2015: 1,36 mill
 ■ Eies av Arild Trogstad, Olav Trogstad og Amund Forset, med en 
tredjedel hver.

 ■ Får oppdrag av eiendomsselskapet Trogstad prosjekt som eies av 
Arild og Olav Trogstad.

 ■ Bygger nå 36 leiligheter i Dragerlia på Raufoss, med planer om 
ytterligere 80 leiligheter et steinkast unna.

"
Her har vi fått bruk for alt vi kan  
og litt til. 
arild trOGStad 

utbyGGer
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brØdre i byGG: Olav og Arild Trogstad startet med barhytter bak huset. Nå           bygger de 36 leiligheter på Raufoss. FOtO: brynjar eidstuen

enda stØrre prOsjeKt: Arild (t.v.) og Olav Trogstad har 
kjøpt 15 mål og planlegger nye 80 leiligheter i rekke. Det gir flere år 
med arbeid i Dragerskogen.

grunnarbeid og ventilasjon. 
Men de store avgjørelsene er 
de alltid to om.

Brødrene regner med at de 
36 leilighetene sluttføres nes-
te vår. Livsprosjekt, del 1. Da 
er planen å flytte brakker og 
plankehaug et steinkast len-
ger ned. Til et enda større pro-
sjekt. Her sitter brødrene på 15 

mål, med planer om 80 nye 
rekkeleiligheter, omtrent etter 
samme lest. Det betyr nye år 
med livsprosjekt i Dragerlia.

– Ryker dere usams noen 
gang?, undrer fotografen. Et 
betimelig spørsmål.

– Det er sjelden. Men, ja, det 
kan skje at vi blåser oss opp 
litt, sier Olav. Brødrene har 

imidlertid en slags innarbei-
det overenskomst om at nye 
dager alltid startes med freds-
røyk og kaffeskvett, og nye 
fargestifter.

– Vi finner alltid tilbake til 
hverandre. Vi er jo brødre, sier 
Arild. Olav nikker nesten 
umerkelig.


