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Øyene

Generasjonsskifte
Gründer og oppfinner Nils
Terje Ottestad (73) har nå
overlatt bedriften på Kalvetangen til døtrene sine.
Bente Ottestad (44) er daglig leder og Turid Ottestad Johnsen (41) er sjef for produksjon og kvalitet.
Det betyr ikke at far Ottestad trekker seg ut
av OBS Technology. Det er nesten omvendt.
Med døtrene ved roret, kan han vie seg til det
som har vært hans felt siden bedriften ble
startet i 1984: Han griper fatt i kundenes problemer nesten før de vet om dem og utvikler
ofte løsninger og produkter som ingen har sett
før.
Derfor er det ikke så rart at bedriften ofte
har solgt produktene før de er ferdig utviklet.
– Vi er heldig som har entusiaster rundt oss
som sier at «dette må vi ha». Vi selger pumper
før de er ferdig utviklet, fordi kundene tror så
på produktet. Det er jo litt spesielt når vi vet
hvor mange pumper det er i verden, sier Ottestad.
Han medgir at det kan være en stor fordel,
men det har også en ulempe.
Fra 1984 til nå har det ikke vært tid til å drive
markedsføring. Nedgangen i offshore-industrien ble dermed en nyttig påminnelse. Den
kom riktig nok sent til OBS, og den er i ferd
med å gå over. Det skyldes at store aktører
som Statoil og BP bare må ha noen av OBS sine
produkter. For nå skjer det store ting i de to
bygningene til OBS på Kalvetangen.
Nils Terje Ottestad har gjort en oppfinnelse
igjen. Denne gangen heter den «Void». Det er
engelsk og betyr ingenting.
– Når du opererer på havbunnen, er det nokså
greit ned til 500 meter. Når du kommer lenger
ned, til tusen meter og mer, blir det vanskelig,
forteller oppfinneren.
I offshoreindustriens barndom sendte man
dykkere ned når det skjedde noe. Det gjør man
ikke mer. Samfunnet har for lengst erkjent at
mennesket ikke tåler å oppholde seg i dykkerdrakt på slike dyp.
Samtidig blir det stadig flere oppgaver å løse
der nede, ikke minst i akuttsituasjoner. Da er
det behov for energi, mye energi. Den energien er hittil sendt ned i kostbare kabler.
Nils Terje Ottestad våknet en natt av at han
tenkte på det enorme trykket der nede. «Det
måtte da kunne brukes til noe?». Resultatet
ble oppfinnelsen av en innretning som tømmes fullstendig og så åpnes slik at det voldsomme trykket slippes løs. Slikt blir det energi
av. Tømmingen skjer ved hjelp av en mindre
elektrisk pumpe, som får strøm gjennom en
enkel, og relativt rimelig, ledning fra overflaten.
Det gir større kapasitet og større sikkerhet.
Det har vært en rekke ulykker hvor det ikke
har vært energi nok på havbunnen til å gripe
inn. Nå er det ikke lenger noe problem. Det er
ikke behov for en såkalt «navlestreng» som
transporterer energien ned.
Den korte versjonen er altså at i stedet for å
produsere trykk der nede, kan du bruke det
trykket som allerede er der. Og det trykket får
du frem ved å produsere undertrykk.
Nils Terje Ottestad sier at det er to verdener
der ute: De som spør hvorfor det ikke er gjort
før, og de som sier at dette går ikke an. Selv hører han til blant de første.
Void-teknologien er ennå ikke helt ferdig
utviklet, men Ottestad regner med at den er
operativ neste sommer. Frem til da skal han
fortsette møtene med de store oljeselskapene,

som for lengst har forstått at her er det noe.
– Vi har holdt på med Void siden 2012, og håpet at det skulle slå til. Men i denne bransjen er
det ikke mer enn ti prosent av ideene som gir
suksess.
I mellomtiden driver døtrene og de øvrige
åtte medarbeiderne med utvikling av andre,
mer jordnære, produkter. Der kan Void-teknologien også brukes.
OBS har i tillegg mange andre produkter
som brukes av offshore-industrien i mange
land. Pumpene som er utviklet til Void, kan
dessuten brukes i andre deler av offshore-industrien.
OBS har hittil begrenset seg til å selge produktene sine i Skandinavia, men her finnes
svært mange av de internasjonale aktørene og
deres underleverandører. De kjøper utstyr fra
OBS som de tar med til offshore-installasjoner
ute i verden.
Det er ikke bare offshore-industrien som
tror på Void-teknologien. Da produktet var i
vuggen, kom det støtte fra det offentlige Norge. 3,5 millioner kroner fra Innovasjon Norge
og 2,4 millioner kroner fra Oslofjordfondet
sier sitt.
Void-teknologien har også en miljøside.
Den gjør det enklere å holde det ordentlig på
havbunnen. Nils Terje Ottestad ser for seg
kjempestøvsugere som rydder opp der nede.
Og det han ser for seg, blir det gjerne noe av.
Ottestad kaller Void-teknologien en
«game changer», og nok en gang ser Ottestad
og døtrene at kundene kommer til Kalvetangen før Ottestad rekker å komme seg ut i verden for å fortelle om produktet.
– For oss er fremtiden preget av Void. Og så
har vi hyllevarene våre som «smør og brød» i
bakgrunnen. Oljeindustrien kommer nok til å
vare evig, men den blir mindre og mindre. Det
betyr at det vi leverer, kommer vi til å være en
del av oljeindustrien i all fremtid. Derfor har vi
slått fra oss tanken om å prøve oss med produkter i andre bransjer. Det er denne bransjen
vi kan.
– Da vi startet, var det ventiler til dykking. Så
forsvant dypdykking. Man skulle ikke ned på
store dyp. Da måtte vi brått snu om. Vi begynte å arbeide med masse rart, men rettet oss
raskt inn mot de oljerelaterte produktene vi
har.
– Den ene datteren min, Turid, kom inn i firmaet 1998, rett fra studiene som ingeniør.
Men jeg så ikke for meg at det var grunnlag for
at noen i familien skulle drive virksomheten
videre. For tre år siden kom så Bente, som
hadde vært i skoleverket i 14 år, og ble etter
noe tid daglig leder. Turid tar seg av kvalitet
og produksjon. Bente tar seg i hovedsak av
daglig drift og økonomi. I det ligger å legge til
rette for prioritering av prosjekter og ressursbruk, samarbeidsavtaler, kontrakter, ordrer og
patenter. Bente kom litt tilfeldig inn. De to
fungerte godt sammen, og Bente tok det med
ledelsen som en midlertidig oppgave, til det
dukket opp noe annet. Men så viste det seg at
det å ha en annen bakgrunn var en fordel. Alle
de andre her har jo teknisk bakgrunn.
Nils Terje Ottestad sier at det vokste frem at
jentene skulle overta. I utgangspunktet hadde
han sett for seg at bedriften måtte utvikles slik
at den ble salgbar. Nå er perspektivet et helt
annet.
– Jentene viser at de får til dette her. Jeg er
nok med så lenge jeg kan være til nytte. Hvis
Void slår til, og det ser ut til at det gjør det, blir
det så stort at vi er nødt til å gå i allianser. Vi er
i en slags tenkeboks for å bestemme hvor vi
skal gå. Det lyder som en luksustilværelse, og
2014 var et kjempeår. Så rammet nedgangen i

oljebransjen oss hardt. Men nå kommer bransjen tilbake.
Om resultatet forteller de tre at det har
svingt, men at omsetningen de senere årene
har ligget rundt 14 millioner kroner, og resultatgraden har vært rundt seks prosent. Men så
minner de om at mens andre teknologibedrifter bruker ti prosent av tiden til produktutvikling, bruker OBS Technology mellom 30 og 40
prosent av tiden på å finne nye løsninger og
utvikle nye patenter.
– Det har vært mye jobbing. Vi har ikke vokst
opp med en far som har vært mye til stede. Det
er store aktører å jobbe med, og det tar tid, sier
de to døtrene, som åpenbart har en lett og fortrolig tone med sin far.
– Nå kommer store prosjekter som fører
med seg at vi endrer hvordan vi jobber og hva
vi leverer. Når vi leverer så mye til offshorebransjen, blir OBS også mer interessant med
de produktene vi allerede har, sier de.
– Her på Kalvetangen har vi et verksted som
kan produsere alt vi leverer, sier oppfinneren.
Men større serier produseres i nærområdet,
som i Sandefjord, og i Sverige. Vi bestiller bare
av ISO-sertifiserte selskaper i Skandinavia og
ikke i lavkostland. Vi får henvendelser fra Kina
hele tiden, men ser ikke fordelen ved det. Så
har vi fått kjempeleveranser på grunn av det
generelle kvalitetsnivået. Kundene er kanskje
ikke alltid så opptatt av pris. Det er like viktig
med etter-kosten, levetiden på produktene.
Jeg ser for meg at vi finner et samarbeid med
en stor aktør, slik at produktene går world
wide. Vi har vært litt langt nede i næringskjeden. Nå snakker vi rett med de store. Det vil
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FAR OG DØTRE: Nils Terje Ottestad sammen med Bente Ottestad (t.h.) og Turid

Ottestad Johnsen foran det ene av OBS Technologys to bygninger på Kalvetangen. Til
sammen har bedriften rundt 1.000 kvadratmeter lokaler. Der foregår alt fra idéutvikling til
produksjon av ferdige produkter. Hvis det er snakk om større serier, blir produksjonen satt
Foto: Sven Otto Rømcke
bort, men ikke utenfor Skandinavia. 

alltid være interesse for en virksomhet
som har så godt som alle produktene
sine inne hos Statoil.
– OBS Technology lever av innovasjon.
Hvor kommer ideene fra?
– Først var det Nils Terje, men nå har
bedriften fått inn folk fra blant annet
Aker. Da har vi folk som kan dra det videre. Nils Terje varer jo ikke evig. Nå arbeider vi med å finne ut hvilken grunnleggende ideologi som ligger i bunnen
hos OBS, og som ikke de andre har, supplerer eldstedatter Bente.
– Hva har dere av konkurrenter der
ute?
– De er der, og de er store. Men vi blir
ofte bedt om skreddersøm, og da kan vi
lage produkter som er kompatible med
det andre vi har levert. Det hender at de
store leverandørene har produkter som
kanskje har svakheter. Dessuten har
OBS en regulator som bedriften er helt
alene om i verden, sier Turid.
– På nettsiden forteller dere at dere har
et svært godt arbeidsmiljø. Hvordan får
dere til det?
– Alle har en spesiell arbeidsoppgave
og sin egen nisje. De fleste har sitt kompetanseområde som vi andre respekterer. Og så er atmosfæren folkelig og enkel.

Igjen er det Bente som snakker, og
hun supplerer: – Vi mener vi er en bedrift hvor de ansatte har god anledning
til å komme med innspill og innvirke på
egen arbeidssituasjon, generell produksjon og daglig drift. Vi er opptatt av å benytte oss av den erfaringen de ansatte
har, og vil gjerne høre på deres råd og
tilbakemeldinger. Også tror jeg vi kan si
at alle her er hyggelige med hverandre
og er opptatt av godt samarbeid.
Nils Terje Ottestad ser ingen ulemper
ved å drive med høyteknologi for offshore-bransjen fra en sidevei på Nøtterøy. Spedisjonsfirmaene får varene greit
til Stavanger og tilbake de få gangene
der er noe som må gjøres med et produkt.
– Og så er det jo veldig trivelig her med
sjøutsikt fra de to byggene våre. Det
kunne vært en fordel å være i en klynge,
som i Horten, men vi har god kontakt
med lokale firmaer vi kan samarbeide
med. Dessuten er vi heldige. Vi er gjeldfrie, og vi har patent på Void i 20 år.

LEDER: Bente Ottestad har avløst sin far som sjef for en bedrift som har så flat struktur at
det er vanskelig å tegne organisasjonskart.

Sven Otto Rømcke

VIKTIG DEL: Nils Terje Ottestad med en del til pumpen som får Void-teknologien til å

virke.

