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– Man kan sammenligne scale med 
åreforkalkning. Det er avsetninger 
fra kjemiske reaksjoner i vann som 
kan gro fast på brønnveggen og i 
ventiler. Vår business handler om å 
finne metoder og utstyr for å hindre 
dette, sier Ole Magnar Drønen, én av 
tre gründere, største eier og adminis-
trerende direktør i Scale Protection.

Selskapet tilbyr patentert tek-
nologi og tjenester som analyserer 
og forebygger avsetninger nettopp 
i olje- og gassbrønner.

Det er en forretningsidé han nå 
har fått med seg de to investerings-
fondene Proventure og Investinor på. 

Uken før julaften hentet Har-
stad-selskapet inn 24 millioner 
kroner i venturekapital fra de to 
fondene.

DNB og Statoil på laget
Investinor er et statlig fond som 
betegner seg som Norges største og 
mest aktive ventureinvestor. Ved 
utgangen av 2016 hadde Investinor 
39 bedrifter i porteføljen.

ProVenture investerer i teknolo-
giselskaper i oppstartsfasen innen 
olje og gass og forvalter venturefond 
på til sammen 925 millioner kroner. 

Stiftelsen Sparebank 1 SMN Ut-
vikling, Statoil Technology Invest, 
Statkraft, DNB, Nordea og General-
konsul Adolf Øiens kapitalfond er 
aksjonærer i ProVenture Seed. 

Selskapet Scale Protection ble 
verdsatt til 21,4 millioner kroner før 
emisjonen, opplyser Drønen.

Bemanner opp i olje
– Hva skal dere bruke pengene til?

– Vi skal videreutvikle verktøy-
ene vi bruker og få dem ut i mar-
kedet. Vi må blant annet investere 
i brønnpiloter, og vi trenger folk til 
markedsføring og oppfølging. Vi 
må både styrke teamet gjennom 
nyansettelser og kjøpe tjenester til 
utvikling av produktene våre, sier 
Drønen.  Frem til nå har selskapet 
hatt to ansatte.

Scaling er avsetning av uorga-
nisk materiale (karbonat og sulfi-
der) i produksjonsrør, ventiler og 
annet utstyr i brønnene. Det kan 

redusere og i verste fall blokkere 
produksjonen, samt hindre utstyr i 
å fungere, heter det i et pressenotat 
fra Investinor.

Fenomenet kan begrenses med 
bruk av kjemikalier, og Scale Protec-
tion leverer verktøyene som er ment 
å begrense problemet.

– Teknologien er utviklet over 
de siste fire-fem årene, og har hatt 
flere av de store selskapene på 
norsk sokkel som kunder de siste 
par årene, sier Drønen.

– Bruker mange milliarder årlig
– Hvordan ser dere ut om fem år?

– Da vil produktene våre være 
tatt i bruk i langt større grad enn i 
dag. Vi ser også for oss et eksportpo-
tensial, siden problemet med scale er 
like stort ute som inne, både on- og 
offshore, sier Drønen.

- Globalt bruker operatørsel-
skapene over mange milliarder 
kroner årlig på forebygging av 
scale. I tillegg kommer kostnadene 
forbundet med tapt produksjons-
tid, miljø og sikkerhetsrisiko. Det-
te sier noe om omfanget av denne 

utfordringen, sier Drønen.
For å hindre scale må operatør-

selskapene stanse produksjonen og 
pumpe kjemikalier ned i brønnene. 
Dette betegnes som svært kost-
nadskrevende. 

- Investinor har fulgt Scale Pro-
tection over flere år, og vi ser at 
selskapet har de beste løsningene 
for å redusere operatørselskapenes 
kostnader forbundet med scale og 
korrosjon, sier investeringsdirektør 

i Investinor Jan Morten Ertsaas i et 
pressenotat.

- Til tross for at dette er et opp-
startsselskap, har Scale Protection 
allerede en interessant produktpor-
tefølje som løser et stort problem for 
kundene, sier seniorpartner i Pro-
venture, David Lysne.

 � Omsetning i 2016 anslås til å havne 
rundt 3-4 millioner kroner. 

 � Investeringen på 24 mill er innrettet 
slik at halvparten investeres nå. 
Resten er basert på avtalte krite-
rier og verdier.

 � I tillegg til Proventure og Investinor 
investerte noen av de eksisterende 
aksjonærene til sammen 0,7 mil-
lioner kroner.

Eiere e. første invest. tranche (12+0,7 mill.)
Ole Magnar Drønen:  36%
ProVenture Seed II  17,9%
Investinor  17,2%
Kongsberg Innovasjon  5,8%
Henrik Carlsen  6,1%
Hennskapsparken Nord  7,0%
Knut Arne Jacobsen  5,5%
Ipark  3,0%
Harstad Skipsindustri  1,4%

Scale Production

SCALE PROTECTION EMISJON VERdSATT TIL 21 MILL.

TEKNOLOGI: Investinor og Proventure satser 24 millio-
ner på at norske Scale Protection kan hindre gjengroing i 
oljebrønner. Problemet koster flere milliarder årlig.

TRENGER FLERE FOLK: Ole Mag-
nar Drønen, gründer i Scale Protection. 
 FOTO: KriSTian HelgeSen/inVeSTinOr

 �Bemanner opp i olje
TESTLOKASJON: Norne-feltet ligger på nordnorsk sokkel, drives av 
Statoil fra Harstad , og har bidratt i utviklingsprosjektene, opplyser Scale 
Protection-sjef Ole Magnar Drønen.  FOTO: KeNNeTH eNgelSvOlD/STATOIl

Kurerer oljebrønner 
mot infarkt
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