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Selv om man kanskje må være «skrudd i 
hopen litt spesielt» for å drive for seg selv, 
understreker Ottar at dyktige ansatte og 
en samarbeidsvillig familie er hoved-
grunnene til at han har lykkes. 

I 1955 ble Ottar født på Nes i Romerike. 
Her bodde han de fire første årene av sitt 
liv, før familien flyttet til Bø.
- Jeg husker det så vidt. Pappa kjøpte en 
traktor og det var nok her interessen for 
maskiner startet. 

Oppvokst på gård
Ottar fikk en tradisjonell oppvekst på går-
den på Haugen i Bø. Her høstet han mye 
erfaring. På spørsmål om ikke han ville 
drive gården videre etter foreldrene, var det 
ingen tvil i svaret. 
- Nei. Jeg så hvor mye mamma og pappa 
slet, bare for å livberge seg. Jeg ville ikke 
det. Det var ikke sånn jeg ville ha det. 

Skolegang og de første jobbene
Ottar gikk derfor på Sjøguttskolen etter 
folkeskolen. Så tok han seg jobb på tråler, 
og sparte opp litt penger. Senere fikk han 

jobb som gravemaskinfører.
- Her var det mange ting som burde vært 
gjort annerledes, tenkte jeg. Husker jeg 
tenkte at enten måtte jeg finne meg en ny 
jobb, eller så måtte jeg starte for meg selv. 

Tok en sjanse
Ottar påpeker at det er viktig å tørre å ta en 
avgjørelse, og ta en sjanse i livet. 
- Man må tørre å satse. Tør man ikke det, 
er man ikke laget for å drive «butikk». Men 
det er en balansegang der. Man må tenke 
langsiktig og kunne rydde opp etter seg 
selv om det skulle gå galt. 

Som 20-åring gjorde Ottar nettopp det, tok 
en sjanse i livet. Han startet et enkeltper-
sons foretak, og kjøpte en traktorgraver av 
typen MF 35. Han hentet den i Bodø og 
kjørte den selv hele veien hjem til Bø. Tu-
ren tok 2 døgn. 
Oppdragene ble flere og større med tiden. 
Han gjorde jobber for både kommunen, 
Televerket, Statens Vegvesen og private. Et-
ter bare 2 år i drift, måtte han begynne å 
ansette folk. 
- Jeg så at jeg ikke rakk å gjøre alt selv. I før-

ste omgang fikk jeg tak i vinterfiskere som 
trengte jobb på sommerstid.
I dag sysselsetter Ottars 4 bedrifter nesten 
50 personer, og han forteller at disse men-
neskene er en av hovedgrunnene for at han 
har lykkes. 
- Dyktige ansatte som man kan stole på er 
alfa omega. Uten dem vil alt rakne. 

Familien
Også familien har vært viktig i oppbyg-
gingen og fremgangen av selskapet. Han 
jobbet lange dager og seine kvelder. Til og 
med julekvelder har gått med til arbeid. At 
familien har godtatt det har betydd veldig 
mye for han og bedriftene. 
- Mens jeg har jobbet, har May-Britt hatt 
kontroll på hus og hjem. Jeg har aldri blan-
det meg i hvilke gardiner og tepper som 
ble valgt i hjemmet. Det fikk May-Britt be-
stemme. Og det har på en måte gått andre 
veien også, jeg har ikke belastet henne med 
mitt arbeid. Ottar traff May-Britt i 1972 
og sammen fikk de to sønner, Tommy og 
Ronny. 

Hadde det ikke vært for guttene, er det ikke 

- Når du har dyktige folk ilage deg, så e det utrulig ka du kan få til
Ottar Bergersen er ikke i tvil hvem som er ansvarlig for hans suksess:
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sikkert Ottar ville satset så mye innen an-
legg. 
- Hvorfor satse på noe som ingen ville 
overta etter meg? Det var en av grunnene 
til at jeg kjøpte Kråkberget på midten av 
90-tallet. Det kunne være noe annet å satse 
på, om det skulle bli slik at verken Tommy 
eller Ronny ville overta anleggsbedriften, 
forteller Ottar. Ronny er i dag anleggsleder 
i OBSAS, og alt tyder på at han er klar for 
å overta etter Ottar. Ronny er nøkkelperso-
nen for det som skal skje videre. Den dagen 
Ottar ikke orker mer, skal Ronny overta. 

En av de største
Ottar Bergersen & Sønner AS er i dag blitt 
en av Vesterålens største entreprenørfirma-
er, men Ottar selv hadde aldri drømt om at 
bedriften skulle bli så stor. 
- Det var ikke et mål å bli så stor, men det 
har vært uunngåelig. Det er vanskelig å 
være liten i denne bransjen. Oppdragene 
har blitt mye større og det krever større og 
bedre maskiner. Det har resultert i større 
investeringer for å henge med. 
Maskiner koster penger og ha, så bedriften 
har tatt mange jobber utenfor kommunen 
for å holde hjulene i gang. På en annen side 
er større og kraftigere maskiner mer effek-
tive i jobben. Og det er ikke få ganger OB-
SAS har gjort et prosjekt ferdig før tiden. 
- Effektivitet er nøkkelen til å tjene penger. 

Er du effektiv, tjener du penger, konstaterer 
Ottar. Det er enkel matte og han legger til:
 – Tjener du 100 kr, må du ikke bruke mer 
enn 70 kr. Det vil komme overraskelser og 
uforutsette utgifter. 

Riktige folk
Selv fikk han kjenne litt på dette med usik-
ker økonomi på midten av 80-tallet. 
- I en periode virket det som alle penge-
ne vi tjente gikk til skatt og moms. Han 
innså til slutt at det var noe galt med regn-
skapsføringen. Han tok en prat med Wes-
sel Ingebrigtsen som jobbet i Eidet Fisk 
om dette, og sammen ble de enige om at 
han kunne få orden på regnskapet, mot at  
Ottar brøytet området til Eidet Fisk. Det 
hører med til historien at Wessel var faren 
til Roy Ingebrigtsen som mange år sene-
re ble økonomiansvarlig i bedriften, og at  
Ottar Bergersen & Sønner nå eier den tidli-
gere eiendommen til Eidet Fisk.
- Det beviste nok en gang at det er viktig 
å ha riktige og dyktige folk med seg for å 
lykkes. Selv hadde jeg ikke så mye peiling 
på regnskap, så at jeg fikk hjelp av Wessel 
og Roy betydde alt. 

Brann
I mange år gikk arbeidet og driften vide-
re uten alt for store utfordringer for Ottar. 
Inntil det brant på Fjordcamp. To ganger 

på få år skjedde det.
- Hadde jeg visste det jeg vet i dag, hadde 
jeg nok ikke kjøpt området. De to branne-
ne tok på. 
I løpet av alle disse årene som selvstendig 
næringsdrivende, er det kun 2-3 netter han 
har ligget våken med bekymringer. Det var 
etter brannene. 
- Hver gang telefonen ringte seint, ofte bare 
på grunn av brøyting, skvatt jeg opp i frykt 
for at det brant igjen. Jeg fikk høyt blod-
trykk av det, forteller Ottar. 

Heldigvis har det ikke skjedd igjen og drif-
ten både på Fjordcamp og i de andre sel-
skapene har gått sin gang uten flere slike 
ødeleggende hendelser.

Tåle lange dager
- Jeg har mange ganger tenkt at det er gal-
skap å drive for seg selv. Det er så mange 
utfordringer, og jeg hater at det ofte er nød-
vendig å bruke tid på kontoret. Jeg vil være 
ute, det er det jeg er skapt for. Og man må 
tåle å jobbe skal man drive for seg selv. Tåle 
lange dager. Man kan ikke se på klokken. 
På den annen side er det slett ikke sikkert 
man hadde trivdes i en 8-4 jobb, avrunder 
Ottar før han er ut kontordøra og på vei 
inn i lastebilen igjen.

Foto: Ottar på jobb i Kobbvågen
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Ottar Bergersen & Sønner AS har utviklet seg fra å være ett  
enkeltpersons foretak til å bli en av Vesterålens største maskin- 
entreprenører i løpet av 40 år. Spesielt de siste 10 årene har  
selskapet vokst mye. 

Utviklingen i driftsinntekter de siste 7 år har vært formidabel. I 
2008 hadde selskapet knapt 20 millioner i omsetning. I 2012 steg 
den til 98 millioner i 2012 før den fikk en liten nedgang i 2013, før 
den igjen steg til 117 millioner i 2014. 

Ottar Bergersen startet firmaet som et enkeltmannsforetak i 1975. 
Den første traktoren, en MF 35, ble hentet i Bodø og kjørt hele 
veien til Bø. Kjøreturen tok to dager. 

På få år fikk Ottar større oppdrag som krevde mer utstyr, flere 
maskiner og flere ansatte. Allerede i 1979 ble det investerert i en 
snøfres og han kunne da begynne å ta brøyteoppdrag.

Vi utfører arbeid innen transport, vei/gangvei, tining av tele,  
pigging, utskifting av stikkrenner, grøfterensk, tomtearbeid,  
stikking, kranoppdrag, boring/sprenging, vann/avløp og  
kantklipping. 

Vi driver også med salg og transport av grus og fyllmasser fra  
Kobbvågen Knuseverk AS,  reiseliv i Fjordcamp AS og  
eiendomsutleie i Bergersen Utleie AS. 

Ottar Bergersen & Sønner AS er i dag en av de største private  
arbeidsgiverne i Bø kommune, med 50 sysselsatte i 2014. 

Hovedkontoret befinner seg i det gamle bygget til Eidet Fisk ved 
Eidesjøen, som vi kjøpte opp i 2011. Her har vi over 4500m² med 
lagerhaller, verksted og kontor/administrasjon.

Utvikling

Arbeid

I dag

Historie
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Ottar Bergersen & Sønner AS har nylig signert to nye vinterdrifts-
kontrakter med Statens Vegvesen. Begge kontraktene har en kon-
traktsverdi hver for seg som er høyere enn noe annen i bedriftens 
historie. Vi skal utføre vinterdrift (brøyting) fra Sortlandsbrua og 
helt ut til Andenes (Vesterålen Nord), og fra Frøskeland og ut til 
hele Bø og Øksnes (Vesterålen Vest). Med disse to kontraktene er 

Kontakt selger TORSTEIN SETSÅ  
i Scania Fauske på mobil 414 75 177  
eller e-post torstein.setsa@scania.no
Norsk Scania AS, Follaveien 86, 8208 Fauske

LASTEBIL   BUSS   MOTOR   DELER   SERVICE   VEDLIKEHOLD   FINANS   FORSIKRING     

Bruktbilsenter • Utleiesenter • Demosenter • Flåtestyring • Førertrening • Scania Finans AB

Norsk Scania AS   Telefon 05464   www.scania.no

Tlf. 22 32 17 00

vi ansvarlige for å drifte vinterveiene på over 50 % av hele fylkes-
veinettet i Vesterålen, og samlet verdi for begge kontrakter er ca. 
110 millioner fordelt over 6 år. Vi ser frem til oppstarten denne 
høsten, og gleder oss til samarbeidet med Statens Vegvesen og 
underentreprenører!

Fremtiden
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Jarl Anders Larsen startet sin karriere i bedriften som lærling 
etter endt utdannelse på Maskinførerskolen i Fauske. 

Maskinførerskolen var likevel bare grunnlaget som gav innpass i 
bransjen. Erfaring og jevnlige kurs sørger for at kunnskapen ved-
likeholdes og oppdateres. Mer enn 10 år har gått siden Jarl Anders 
begynte som lærling, og på den tiden er mye forandret. Det har 
vært stor vekst og utvikling i bedriften.

Jarl Anders er oppvokst i Bø, og bor i dag på Vea hvor han kjøpte 
hus i 2008. 

Bas
Sammen med Ronny Bergersen, er det som regel Jarl Anders som 
trår til når veihøvelen trengs i et oppdrag. Ellers er Jarl Anders 
involvert i alle slags oppdrag. Han er bas, og hadde sist hoved-
ansvaret da lakseoppdrettsbedriften Egil Kristoffersen & Sønner 
AS skulle utvide sitt område i Jennskaret, hvor også omlegging av 
veien var en del av prosjektet.

Varierte oppgaver og utfordringer
Jarl Anders trives godt med de varierte oppgavene, selv om 
det ofte dukker opp noen ekstra utfordringer. Som den gangen  
planeringsoppdraget han skulle utføre i Hadsel viste seg å være 
planering for en kunstgressbane, noe som krever ekstrem  
nøyaktighet. Eller da antall stikkrenner som skulle legges i for-
bindelse med Sminesveien gikk fra 52 til å bli hele 102. Det hører 
med til den historien at stikkrennene kom på plass innenfor den 
opprinnelige tidsrammen.

Jarl Anders trives i bedriften med gode kollegaer som brenner for 
det de holder på med, ansvaret og det høye tempoet. 
- Når det er tid for ny maskin eller nytt utstyr er det rene 
julekvelden, føyer Jarl Anders til og smiler bredt.

Foto: Jarl Anders har i sommer jobbet en del på 
veiprosjektet på Engeløya i Steigen kommune

Liker varierte arbeidsoppgaver
og det høye tempoet

Orica Norway AS
Postboks 614                            

3412 Lierstranda        
Tlf. 32 22 91 00                      nordics@orica.com                       
Tlf. 32 22 91 01                        www.orica.com

                                                 

Norges ledende
sprengstoffleverandør
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Kai-Otto har vært en del av bedriften i 
mer enn 10 år. Han jobber som maskin-
fører, og er formann. 

Opprinnelig er han fra Sarpsborg, men har 
bodd i Bø helt siden det glade 80-tall. 
Lokalene ved Eidesjøen, som akkurat nå får 
en innvendig oppgradering, er ikke ukjente 
for Kai-Otto. Han jobbet i sin tid for Eidet 
Fisk som tidligere disponerte akkurat den-
ne eiendommen.

Veiprosjekt på Engeløya
For tiden befinner han seg på Engeløya i 
Steigen kommune, hvor det er en omfat-
tende oppgradering av 13 kilometer vei 
som er oppdraget. Det skal grøftes, skytes i 
fjell og stikkrenner skal byttes. Det er i det 
hele tatt ganske mye som skal på plass før 
«toppfinishen» legges i 2016.

Kai-Otto har altså vært med på laget  
siden bedriften på langt nær var så stor 
som i dag, og han har som alle andre også 
en gang vært nybegynner. 

- De oppgavene man fikk måtte man bare 
lære seg, og samtidig gjøre dem på en  
skikkelig måte. Det kommer godt med at 
Kai -Otto liker å skru og reparere, også på  
fritiden. Om det er biler, maskiner eller  
datamaskiner spiller ingen rolle. Han  
finner stor glede i å få både elektroniske og 
mekaniske «duppedingser» til å fungere.

Sikkerhet
Ute i feltet poengterer Kai-Otto viktigheten 
av å ivareta sikkerheten. 
- Ting kan ikke gjøres på autopilot, selv om 
man har mye rutine og erfaring. Alt vi tar 
i, og alt vi bruker er farlig. Det er viktig å 
være konsentrert og våken for sikkerhetens 
skyld.

Egen hybel
Det blir mange måneder på Engeløya, og da 
er det ingen tvil om at den nye og utvidede 
brakkeriggen er et kjærkomment tilskudd 
for de ansatte. 
- Her har man egne rom med både bad, 
dusj og kjøkken. Det blir som å ha sin egen 

lille hybel. Brakkeriggen på Engeløya er 
plassert strategisk på leid mark akkurat der 
hvor arbeidet foregår, og samtidig bare et 
steinkast fra lokalene til «Lefs Pia». Det er 
Lefs Pia som står for servering av middag 
under dette oppdraget på Engeløya.

Grunnen til brakkeriggen ble planert før 
riggen ble satt på plass, og den er koblet på 
kommunalt vann. Alt ble gjort i løpet av en 
dag av Ronny og Kai-Otto selv. 

Ikke noe slurv
For Kai-Otto er også dyktige kollegaer noe 
som er svært viktig for trivselen. 
- Det er mye flinke folk i bedriften. Alle 
vet hva de skal gjøre, og det gjør det effek-
tivt og artig å jobbe i OBSAS. At bedriften 
har blitt kjent for effektivitet, og gjerne  
klarer å ferdigstille prosjektene tidligere 
enn antatt, ligger det en stolthet i. Kai-Otto 
legger med det samme til, 
- Og du får lov å gjøre jobben ordentlig. 
Det er ikke snakk om at det skal slurves!

- Å skape noe. Å se resultatet av 
innsatsen, det er det som er moro.

Foto: Brakkeriggen er et kjærkomment tilskudd for Kai-Otto og de andre som jobber med et veiprosjekt på Engeløya

Foto: Guttene spiser middag hos Lefs Pia hver dag Foto: Kai Otto i gravmaskinen
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I 2008 startet Remi Johansen som grave-
maskinfører i Ottar Bergersen & Sønner 
AS. Og her håper han å få være i mange 
år fremover.

For tiden jobber han og et titalls andre 
kollegaer med graving og opprensking av 
grøfter på Engeløya i Steigen kommune. 
Her skal det bli nye veier rundt hele øya. 

Allsidig
Han forteller at han er en allsidig maskin-
fører. - Jeg er litt som poteten, kan brukes 
til det meste, så jeg kan utføre det mes-
te av arbeid innen graving. Han liker alle  
oppgavene han blir tildelt. 
- Jeg har egentlig ingen favorittoppgaver, 
jeg liker dem alle, sier han og smiler for-
nøyd fra godsetet i gravemaskinen. 

Familiekjær
Remi er opprinnelig fra Andøya, men bor 
i dag på Vikeidet i Sortland med famili-
en sin. - Familie er viktig for meg, så jeg  

bruker nesten all min fritid sammen med 
dem. 
Remi er, slik som mange av sine kollega-
er, borte på jobb utenfor kommunen. Det 
blir ofte lange dager,  men det later ikke til 
å være et problem for Remi. Han forteller 
at han foretrekker å jobbe lange dager, når 
han er med på prosjekter utenfor Bø, slik 
som på Engeløya. 
- Ja, jeg jobber heller lengre dager, enn å  
sitte i brakkeriggen på ettermiddagene og 
tvinne tommeltotter.

Utdanning
Med seg til jobben har Remi både utdan-
ning, fagbrev og 5 år i forsvaret. 
- I forsvaret jobbet jeg en del på brannsta-
sjonen, det var ganske lærerikt. 

Håper på mange år i bedriften
På spørsmål om hva han liker best med 
jobben, er det arbeidsmiljøet og kollegaene 
som blir nevnt først. Han håper å få jobbe 
i bedriften i mange år fremover. Han trives 

Foto: En konsentrert Remi i arbeidet med grøfterensk på Engeløya

- Arbeidsmiljøet og kollegaene  
er det beste med denne jobben

godt, og har inntrykk av at kollegaene gjør 
det samme. 

Remi har vært med på omtrent alle de store 
prosjektene siden han startet i 2008. Han 
har arbeidet med både Miljøgata Andenes, 
Sminesvegen, Gruspakke Bø og Evenskjer, 
for å nevne noen. Smines var Remis første 
store veiprosjekt. Her hadde han ansvaret 
for første halvdel av prosjektet, hvor de la 
om veien, fjernet og replantet vegetasjonen.

Vintersyssel
På vinterstid veksler han på graveoppdrag 
og brøyteoppdrag. 
- Det blir noen graveoppdrag på vinteren 
også. Ellers blir det brøyting og vedlike-
hold av maskiner og utstyr.

Når hans arbeid med veien på Engeløya er 
ferdig, er det et boligfelt på Nordfeld som 
står for tur. Også en oppgave Remi tar på 
strak arm.
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Sigsten Nicolaisen og Stig Larsen utgjør den såkalte «Spesialen-
heten» i Ottar Bergersen & Sønner AS. Disse gutta jobber med 
blant annet utskifting av kummer, septiktanker, drenering, 
grøftearbeid og service for kommunen. 

- Vi gjør egentlig alt mulig. Det eneste vi ikke gjør for folk er å 
plukke bær, fleiper Stig og ler høyt. 

Godt arbeidsmiljø
Stig, som er fra Straume i Bø, har jobbet for Ottar Bergersen & 
Sønner AS siden 1998. - Om jeg trives? Gjett om! Jeg har ikke grua 
meg én eneste dag å gå på jobb, ikke en gang når det regner, fortel-
ler han ivrig. Han konstaterer at arbeidsmiljøet er godt i bedriften. 

Han husker godt han spurte Ottar en gang på nittitallet om jobb, 
men han kunne ikke love noe. Da var det kun noen få ansatte og 
arbeidsoppdragene var ikke like store som i  dag. 
- Det er noe helt annet i dag, nå er det mange ansatte og massevis 
av arbeid. 

Arbeidskar
Stig er en driftig kar både på arbeid og på fritiden. Han utfører  
forskjellige traktor- og graveoppdrag for både folk og fe. På som-
meren står han opp 05.30 og legger seg 00.30. Og sånn går dagene. 
Stig liker tempoet og arbeidsmengden, som den arbeidskaren han 
er. 

Foto: Siksten og Stig på en jobb i Risnessan i Bø

- Det eneste vi ikke gjør for folk, er å plukke bær!
Ikke for late folk
 - Nei, denne bransjen er ikke for late folk.» forteller Sigsten. «Man 
må like å være i aktivitet og røre på seg. Sigsten har jobbet for 
Ottar i 11 år. Han har 1 år på landbruksskolen og 1 år på hus-
morskolen med i ryggsekken. - På husmorskolen lærte jeg mye 
om matlaging. Håndarbeid derimot var ikke min greie. Også han 
skryter av arbeidsmiljøet. 
- Og humoren! Det skytes ofte rett fra hofta. Det blir sånn i et 
mannsdominert miljø. Vi har det veldig gøy sammen på jobb. 

På fritiden spiller han cymbaler i Bø Musikkorps, og i år deltok 
han i 17. mai toget for første gang. Han fungerer også som vakt-
mester for FK Luna. En ordentlig arbeidskar dette også. 

Vi gratulerer Ottar Bergersen og Sønner AS 
med 40-års jubileet. 

Nordea er Nordens største totalleverandør av 
finansielle tjenester.

Gjør det mulig

nordea.no
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Trives aller best bak rattet i lastebilen
Ottar Bergersen & Sønner AS ansatte flere nye i 2008 og 
Kenneth Paulsen var én av dem. Først var han sommervikar et 
par år, før han i 2010 ble fast ansatt som sjåfør. 

Kenneth er født og oppvokst i Bø. Han bor nå på Gimstad med 
samboer og barn. 

På sommeren flytter han masser i ulike prosjekter, og på vinteren 
blir det litt brøyting og vedlikehold av maskiner. 
- Jeg har det jeg trenger av utstyr og maskiner for at jeg skal kunne 
gjøre en god jobb, forteller han.

Jobber han borte, sover han helst i lastebilen. Den har blitt hans 
andre hjem, og inneholder både seng, kaffetrakter og kjøleskap.
forteller han fornøyd.

Kenneth har det totale ansvaret for «sin egen» lastebil. Han ser til 
at den får service og vedlikeholdet som trengs for at den skal kun-
ne være i drift til enhver tid. 
- Det er forebyggende arbeid, slik at vi ikke blir stående på grunn 
av en mekanisk feil midt i et prosjekt.  

Av utdannelse er han sveiser, men han forteller at han alltid har 
hatt lyst å jobbe som lastebilsjåfør. 
- Ja, det var lastebilsjåfør jeg hadde mest lyst til å bli. Som sjåfør 
hos OBSAS får jeg styre mye av arbeidsdagen selv, og det trives jeg 
godt med. Foto: Kenneth Paulsen i lastebilen han disponerer

Høsten 2006 skulle tilfeldighetene ha det til at Jan-Arthur 
Søberg skulle begynne å jobbe for Ottar Bergersen & Sønner 
AS. Han var innom på et prosjekt bedriften hadde i Blokken, og 
skulle egentlig ikke fortsette etter at det ble avsluttet. 
-  Men så ble det bare sånn, at jeg fortsatte i jobben. 

Jan-Arthur er bøfjerding og bor på Veggemo, hvor han og  
familien driver med melk- og kjøttproduksjon. På hobbybasis  
driver han med noen ender.

Lang erfaring
Siden tidlig i sin ungdom har han jobbet på gård. Han har fått 
masse god erfaring av det.
- Før i tiden var det arbeid og erfaring som var viktigst, ikke  
utdannelse slik det har blitt i dag, forteller han. Og er det noe 
Jan-Arthur har, så er det erfaringer. Han er et ordentlig arbeids-
jern. 

Gruspakke Bø
Han er hovedsakelig lastebilsjåfør og har vært innom flere av de 
store prosjektene de siste årene. Hvis han skulle trekke frem et 
prosjekt, så måtte det bli Gruspakke Bø. 
- Jeg har for det meste jobbet utenfor kommunen, så det var fint å 
kunne være med på å legge asfalt på Bø-veier, og da spesielt forbi 
sin egen gård. 

På vinteren driver han med brøyting. Det vil si når det er snø. For 

Jan-Arthur kan nesten ikke huske sist det var en skikkelig vinter 
her i regionen. 
- Det er tungvint med snøløse vintre. Det er mye bedre med masse 
snø, da har man noe å forholde seg til. Ellers er det vedlikehold av 
maskiner og utstyr som opptar tiden på vinteren. 

Jan-Arthur trives godt i bedriften. 
- Det er hyggelig å jobbe for Ottar, her har jeg gode kollegaer og et 
godt arbeidsmiljø. 

Foto: Jan-Arthur er lastebilsjåfør i bedriften

Det var fint å være med å legge asfalt forbi sin egen gård
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vi gjør det enklere 
å være fagmann

ahlsell.no

Selv om Roy har passert 70, er han ganske 
fersk i bedriften med sine snart 3 år på 
kontoret. Han er dessuten en svært viktig 
brikke i bedriften.

Roy er opprinnelig fra Møkland i Bø, men 
har nå fast bostedsadresse på Sortland. 
Han tilbringer likevel mye tid i Bø, foruten 
arbeidstiden på kontoret. Sammen med 
kona bygde han hytte på Øyjord for 20 års 
tid siden. Senere har de overtatt og restau-
rert hjemgården hennes, som ligger i sam-
me område.

Hjelp til regnskapet
Selv om  Roy kun har vært ansatt hos OBS-

AS i noen få år, er han likevel ikke helt ny i 
bedriften. Mens han studerte i Bergen, fikk 
han en telefon om at Ottar trengte hjelp til 
regnskapsføring. Roy og hans far Wessel 
påtok seg oppgaven. 

Roy har høyere revisorutdannelse, og har 
tidligere jobbet i ulike revisjonsfirma i både 
nord og sør. Ikke overaskende er det øko-
nomien som er Roys ansvarsområde i be-
driften. Når økonomiske beslutninger skal 
tas, tillegges hans råd og erfaring stor vekt.

Inspirerende
Roy trekker frem korte kommandolinjer, 
tempo og effektiviteten som inspirerende i 

hverdagen. 
- Det er mye dyktige folk i systemet, og her 
snur vi oss på femøringen. Vi kan ta ras-
ke beslutninger om det så er på en søndags 
morgen, kan han fortelle.

Tidlig oppe
Roy er gjerne den første på jobb, og skulle 
du en gang få en e-post fra han, så ikke bli 
overasket om den har ankommet innbok-
sen din en gang mellom klokken 5 og 6 på 
morgenkvisten. På spørsmål om fremti-
den, forteller Roy at noen full pensjonist-
tilværelse er ikke han klar for enda.

Korte kommandolinjer, tempo og effektivitet

Foto: Roy på kontoret sitt i Eidesjøen 

som inspirerer i hverdagen
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I august 2012 begynte arbeidet med å ruste opp Andenes sentrum 
til miljøgate. All masse ble byttet i hele gaten fra SAS-krysset og 
ned til den tilstøtende miljøgaten, og så videre nedover til ferge-

Denne jobben for Statens vegvesen, ble gjennomført 2011-2012. 
Prosjektet gikk ut på å bytte ut stikkrenner, breddeutvidelse av 
veien, opparbeidelse og utbedring av veien og klargjøring for 
asfalt til ca 32 millioner. Her har vi gjort alt selv, uten under- 
entreprenører.

Noen av prosjektene vi har utført i perioden 2011 - 2014

kaien for fergen som går mellom Andenes og Senja. Veibredden 
ble nedjustert til normal bredde, og det ble lagd fortau på begge 
sider med et grøntareal mellom fortau og vei på østre side. 

Veibanen ble senket med 15 cm under fortauet og opphøyde 
gangfelt ble kledd inn i marmor. Underentreprenører var ABC 
El-montasje på Sortland, Norsk Revegetering i Bodø og Veidekke 
Industri fra Sigerfjord.

Miljøgate Andenes

Sminesvegen

Vi  gratulerer 

Ottar Bergersen & Sønner AS

med 

40-års jubileet
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I 2013 hadde vi et stort prosjektet på Evenskjer med bygging av 
ny gang- og sykkelvei, samt opprusting av deler av den kommu-
nale veien gjennom bygda.

Prosjekt Gruspakke Bø ble gjennomført i 2014 og besto av fire 
fylkesveier (Auvåg, Nyjord, Sund og Grimstad) som ble oppgra-
dert fra grus til asfalt. Vi er veldig stolte av å ha utført det stør-
ste vei-løftet i Bø på mange ti-år! Totalt 10.500 meter med vei ble 
oppgradert. Byggherre var Statens Vegvesen. 

Skulle du ønske at du kunne endre innstillinger 
for knuseren uten å måtte stoppe produksjonen? 
Da bør du vurdere en knuser med intelligent 
styringssystem. Ved hjelp av smart automatisering 
kan du sørge for at du alltid får optimal reduksjon, 
produktfordeling og produktform. Undersøk 
om din virksomhet kan bruke en knuser med 
intelligent styringssystem. Les mer om den nye 
generasjonen konknusere: Sandvik.com/CH500

HVOR NÆR KOMMER DU
DEN PERFEKTE FORMEN?
TA KONTROLL OVER 
RESULTATET

Last ned vår veiledning i valg av
knuser og i effektiv automatisering.
Sandvik.com/MasterYourOutput

Gruspakke Bø Evenskjer
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Stedet hvor Fjordcamp ligger i dag, var 
tidligere et handelssted og et sted for lan-
ding av båter. På 30-tallet ble Kråkberget 
Samvirkelag etablert og noen år senere 
ble det også bygd ei dampskipskai. Stedet 
ble et naturlig samlingspunkt for bygdas 
befolkning.

Stor investering
Like etter 2. verdenskrig ble det investert   
over 100.000 kr, og et stort forretningsbygg 
bestående av både butikk, leiligheter, hy-
bler, kontorer og framhaldsskole ble reist. 
I løpet av 50-tallet ble det også bygd ei fer-
gekai, slik at ferga fra Sandset kunne gå helt 
inn til Kråkberget. I 1980, da den nye veien 
og tunnelen ble åpnet, fikk handelsstedet 
en ubønnhørlig nedtur. Etter 15 tøffe år 
måtte styret i samvirkelaget se seg nødt å 
legge ned driften. 

Synd om det sto ubrukt
Året etter nedleggelsen kjøpte Ottar Ber-
gersen eiendommen, og omgjorde den til 
restaurant. Han ønsket ikke at stedet skulle 
stå ubrukt. Med årene ble eiendommen vi-
dereutviklet til et fullverdig turiststed med 

hytter, camping for bobil, campingvogn 
og telt. Det ble bygd grillhytter og etablert 
grillplass, samt kai og flytebrygger for båt-
gjester. For fisketurister ble stedet et or-
dentlig Mekka.

Brann
En ulykksalig høstdag i 2000 brant hele 
den gamle bygningsmassen ned. 
- Det var utrolig trist. Vi mistet mange his-
toriske gjenstander og bilder som vi hadde 
utstilt i et møtelokale, forteller Laila Laurit-
sen, som er daglig leder ved turistanlegget. 

Gjenoppbyggingen ble satt i gang ganske 
raskt, men det var mye arbeid. Påsken 2004 
skjedde det utrolig nok igjen. Samme døgn 
som Fjordcamp skulle gjenåpnes, begynte 
det å brenne nok en gang. Denne gangen 
var ikke skadene like omfattende. Gjen-
oppbyggingen ble satt i gang atter en gang, 
og allerede året etter kunne Fjordcamp 
åpne dørene.

Formidabel oppgang
I dag har Fjordcamp både sommer- og vin-
terturisme, og spesielt tyske fisketurister 

har lagt sin elsk på stedet. De siste årene 
har også andre turister kommet til, slik 
som russere og italienere. 
- I sommer har omsetningen hatt en formi-
dabel oppgang. Vi har faktisk vært fullboo-
ket hele sommeren, forteller en fornøyd 
daglig leder.

Aktiviteter
Utover gode fiskemuligheter, tilbyr Fjord-
camp også guidete turer i Bø, hesteridning 
på Bjørkengen Gård, sightseeing i Bø, syk-
kelutleie og båttur til Skipnes og Tinden. 
I samarbeid med andre reiselivsbedrifter i 
Vesterålen tilbyr de også hvalsafari på An-
døya og samisk kultur på Sortland til sine 
besøkende. De arrangerer dessuten fotosa-
fari med fotograf Øystein Lunde Ingvald-
sen, sommer som vinter. 

Leie lokaler
Vinteren er som kjent lavsesong i denne 
næringen, men Fjordcamp går ikke i dvale 
av den grunn. Her er det mulighet for folk 
å leie både restauranten, konferansesalen 
eller en av grillhyttene. 

Fjordcamp - med utsyn til sjø, fjell og fjord
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www.norskstaal.no  -  66 84 28 00  -   irmapost@norskstaal.no

Norsk Stål gratulerer
Ottar Bergersen & Sønner A/S

med 40 års jubileet.

Vi takker for tilliten til oss som 
leverandør av handelstål 

gjennom mange år!

Foto: Daglig leder ved Fjordcamp, Laila Lauritsen

Laila Lauritsen, daglig leder ved turistan-
legget Fjordcamp, forteller at hun har 
vært innom flere andre yrker, men aller 
best trives hun i turistnæringen. 

- Ja, jeg har det veldig fint i jobben min på 
Fjordcamp. På spørsmål om hvilke egen-
skaper en trenger i denne bransjen er hun 
klar i sin tale: 
- Man må være serviceinnstilt og dedikert. 
Og det er helt klart viktig å kjenne bygda.  

Bø er hjem
Selv om Laila opprinnelig er fra Oslo,  
regner hun Bø som sitt hjem. 
- Det holder med ei uke ferie i Oslo. Da vil 
jeg hjem til Bø igjen, forteller hun med et 
smil. Hun flyttet hit for mange år siden for 
å drive restauranten og utestedet Lagunen 
som var lokalisert på Straume. 
- Jeg har også jobbet på Bøheimen, før jeg 
til slutt begynte på Fjordcamp i 2001. Og 
her blir jeg nok, for jeg trives så godt.

Laila koser seg på 
jobb på Fjordcamp
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Kobbvågen Knuseverk AS ble etablert 
i 2001 av Ottar Bergersen og sønnen 
Ronny Bergersen. De hadde fra tidligere 
allerede erfaring fra et mindre knuseverk 
de hadde et annet sted i kommunen.

Tilbake til 70-tallet. Statens Vegvesen had-
de store planer for et knuse- og asfaltverk, 
og de så etter et egnet område. I Kobbvå-
gen i Bø fant de store mengder av den aner-
kjente steinarten Gabbro og det ble raskt 
avgjort at dette området ville passe godt for 
denne type drift. På slutten av 80-tallet ble 
knuseverket etablert, og Statens Vegvesen 
ble selvforsynt av grus og asfaltmasser til 
eget arbeid rundt om i Vesterålen.

Satset i Kobbvågen
I 2001 kjøpte Ottar og Ronny verket og  
etablerte det vi i dag kjenner som  
Kobbvågen Knuseverk AS. For tiden 
er det 9 fast ansatte i bedriften, men  
Ottar Bergersen kan fortelle at i travle  
perioder kommer flere til for å få unna 
større bestillinger. 

Større og bedre
For å optimalisere driften i Kobbvå-
gen har de investert i større og bedre  
gravemaskiner, hjullastere og dumpere. 
De har blant annet en 70-tonns Caterpillar 
som tar de store og tunge oppdragene. Den  
brukes til å rydde i salven og 
til å frakte steinmasser til grov-
knuseren. De store hjullasterne  
brukes hovedsakelig til å kjøre knuste  
masser fra verk til lager, men også om-
bordlasting til båt, lastebiler eller til  
privatpersoner som henter grus selv. De 
store dumperne brukes hovedsakelig til 
frakting av masser ned fra fjellet til grov-
knuseren. Med nyere og bedre utstyr, er 
driften mer effektiv og lønnsom. 

Nytt knuseverk
I 2012 ble det gjort en storinvestering i et 
helt nytt knuseverk fra Sandvik i Sverige. 
Nye knusere, sikt, lasteanlegg og trans-
portband ble kjøpt inn for å utnytte stei-
nen på best mulig måte. Og det er ikke 
småtteri, dette utstyret. Ta for eksempel  

grovknuseren. Den er en av Nord-Norges 
største og veier ikke mindre enn 128,5 tonn. 
Den kan spise stein på inntil 975 mm før 
den knuses ned til 300 mm. Steinen sendes 
så videre til den såkalte Spindelen. Denne 
knuser steinen ned til 150 mm i størrelse 
før den til slutt går til sikten og finknusing.

Flere fraksjoner å velge i
Hos Kobbvågen Knuseverk AS får du 
tak i fraksjoner som sand, singel, grus, 
pukk, kult og fyllmasser. Steinen fungerer  
utmerket til en rekke bruksområder.  
Gabbro er noe av det sterkeste man kan 
lage grus og pukk av. Alle disse steinmas-
sene kan man kjøpe, enten ved oppmøte i 
Kobbvågen eller på bestilling. De produse-
rer også strøsand som Ottar Bergersen & 
Sønner AS bruker under vinterbrøytingen 
i Vesterålen.

Effektiv og lønnsom drift i Kobbvågen

Foto: Kobbvågen Knuseverk AS
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 Som leverandør av 

bemanning 
 gratulerer vi Ottar Bergersen & sønner AS  
 med jubileumet.

www.jobzone.no

SNART MÅ DU BYTTE IGJEN.

DET BEHØVER IKKE GÅ UT OVER LIKVIDITETEN.

For å være konkurransedyktig er du avhengig 
av tidsriktige og effektive driftsmidler. Når 
maskiner og kjøretøy “går ut på dato”, blir det 
fort en belastning på likviditeten å investere i 
nye. Med leasing fra SG Finans får du tilgang 
på nytt og effektivt utstyr uten å redusere 
den økonomiske handlefriheten. Du kan også 
oppnå raskere skattemessig utgiftsføring og 
mindre krav til tilleggssikkerhet. 

SG Finans er spesialister på finansiering av 
maskiner, utstyr og kjøretøy til din næring. 
Det betyr trygghet, langsiktighet og bedre 
finansiering for deg.

Les mer på sgfinans.no. Her kan du også 
prøve våre leasingkalkulatorer. Ta gjerne 
kontakt med et av våre 15 regionskontorer på 
telefon 21 63 20 00.

Foto: Grus på vei til lagring
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Det ble tidlig klart at Ronny hadde sam-
me interesse som sin far, og at det var 
maskiner som skulle bli en svært stor del 
av også hans liv. 

Ronny er Ottar Bergersens sønn, og var 
tredje mann som begynte å jobbe i firmaet. 

Klosser under støvlene
Ansvar lærte han seg også tidlig å håndte-
re, da han ved en anledning fikk bryne seg 
på 4 måneders drift av gården til bestefaren 
Randolf. Det er vel kanskje fra denne går-
den interessen for maskiner og redskap 
virkelig festet seg. 
- Bestefar hadde alltid en løsning. For ek-
sempel da han tapet store klosser under 
støvlene mine, så jeg skulle klare å nå ned 
til pedalene i traktoren, minnes Ronny og 
humrer.

Fra starten
Ronny har fått med seg bedriftens utvikling 
fra den spede starten, hvor en traktorgraver 
og en beltemaskin var hele maskinparken. 
Selv om relevante erfaringer ble høstet 
i rikt monn allerede fra barns alder, har 

Ronny sin formelle utdannelse fra Maskin-
førerskolen i Fauske.

10 kr timen
For Ronny startet det hele med sommer-
jobb på Søberg hvor 10 kroner timen var 
lønna. Bedriften opparbeidet seg over tid 
et godt omdømme, og snart sto oppdrag 
for blant annet Kraftlaget og Televerket for 
tur. 

Personalansvar og kontor
Oppdragene økte stadig i antall og omfang, 
og flere ansatte og maskiner kom til med 
årene. Etter hvert ble personalansvar og 
kontor et område hvor Ronny tok ansvar 
for å få alt til å henge sammen. Ronny tri-
ves aller best i felten og med produksjon, 
så da omsetningen passerte 30 millioner 
og første mann dedikert til kontoret en-
delig var på plass, var han ikke akkurat lei 
seg for å delegere videre mange av disse 
oppgavene. Jørn, som var første mann i ad-
ministrasjonen, har senere fått selskap av 
både Karin og Roy på kontoret. 
- Vi må være hands on kontinuerlig. Det er 
i felten det skjer, og det er der jeg må være 

til stede. Ronny poengterer at det er i logis-
tikken fortjenesten er. 
- Det skjer ofte uforutsette hendelser, og 
man må være kreativ og ta raske beslut-
ninger for en effektiv hverdag. Det er for 
eksempel når en båt med grus er flere ti-
mer forsinket, og man har maskiner og 10 
mann som står og venter, man må være 
kreativ og ta kjappe avgjørelser.

Høyt tempo
Ronny trives ikke bare med det høye tem-
poet i bedriften, han er i høyeste grad også 
medansvarlig til at tempoet er som det er. 
- Det er ikke mye dautid, og jeg trives med 
tempoet. 
Vi har mye kompetente folk, noe som gjør 
det artig å arbeide, sier Ronny fornøyd.

Kaster ball med hverandre
Når Ronny blir spurt om hvordan det er å 
jobbe så tett med sin far, så må han trek-
ke på smilebåndet. Det er ikke første gang 
han får spørsmålet. Man skulle kanskje tro 
at det var utfordrende, særlig i en stor be-
drift og med så varierte og hektiske hver-
dager som det er i OBSAS. Men Ronny kan 

Arvtakeren Ronny Bergersen
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egentlig ikke minnes noen større proble-
mer i det familiære samarbeidsklimaet på 
jobb. 
- Vi kaster ball med hverandre. Det er vik-
tig å lytte til hverandre, og vi må alltid dra 
i samme retning, konstaterer Ronny. Når vi 
er inne på temaet familie, så er han også 
veldig klar på at han også er helt avhengig 
av en velvillighet på hjemmefronten.

Sitt ansvar bevisst
Som arvtaker til entreprenørbedriften er 
Ronny sitt ansvar bevisst, og tenker ikke 
bare på nåtid, men også framover. 
- Det er en spennende framtid, med stadig 
større oppdrag og større enheter i bransjen, 
forteller han. 

Utfordringer er det mange av, og for å stå 
enda bedre rustet håper Ronny å ha be-
driftens første egen ingeniør på plass i nær 
framtid. 

Vi gratulerer
Ottar Bergersen & Sønner AS
med 40-årsjubileet.

Ring 76 11 25 60 - vkraft.no

Handle trygt, 
handle lokalt!

Vesterålskraft Strøm 
gratulerer med  

jubileet 
og ser frem til et fortsatt  

godt samarbeid

Foto til høyre: Ronny trives godt ute i felten
Foto til venstre: Ronny graver opp gamleveien på  
Engeløya



Vi er stolt over å være vertskommune for en av 
Vesterålens største maskinentreprenører.

Gratulerer så mye 
med 40års-jubileet
Lykke til videre!

Bø kommune prioriterer arbeid med tilrettelegging for gode bedrifts-
etableringer i vårt lokalområde. Denne prioriteringen, sammen med 
naturgitte fortrinn, utbygging av god infrastruktur og o�entlige 
rammebetingelser, gjør Bø til et naturlig og godt valg for etablering 
av ny virksomhet. 

Vår bedriftspakke:

•  Ledige kontor- og næringsarealer. Nye områder under utbygging.
•  Gunstige leievilkår.
•  Gunstig arbeidsgiveravgift (sone 4 – 5,1%)
•  Gunstige betingelser for lønnskostnader.
•  Stabil arbeidskraft.
•  Godt utbygd infrastruktur mht. veg, vann og elektronisk kommunikasjon.
•  Fiberbredbånd til alle sentrale områder av kommunen.
•  Næringsvennlig kommune, klar til å diskutere dine planer, gi nødvendig          
   bistand og være støttespiller mot andre o�entlige kontaktpunkt. 
•  Svært gode tilbud for bedriftenes ansatte:
      - Full barnehagedekning og 4 skoler
      -     Helse- og omsorgsavdelingen dekker behovet for kvalitetsmessige 
 helse- og omsorgstjenester
      - Bredt og spennende kultur- og fritidstilbud
      - Nært, spennende, omfattende, givende og brukervennlig naturlandskap
      - Gunstige leievilkår, hyggelige hus- og tomtepriser


