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NÆSTE GENERATIONS 
ATOMREAKTOR

Seaborg arbejder på at udvikle små 
såkaldt flydende salt-atomreaktorer, der 
er baseret på atomaffald, flydende salt 
og en særlig moderator, som gør det mu-
ligt at lave en særlig kompakt reaktor. 
Reaktoren ventes at kunne være i en 
almindelig 20 fods container, vil kunne 
producere strøm nok til en større pro-
vinsby, men vil også kunne bruges til at 
producere fjernvarme eller til at drive 
store skibe frem. 

Reaktorerne vil være mobile, og de vil 
kunne bruges som et supplement til 
andre vedvarende energikilder, som 
f.eks. solceller, når de er forhindrede i at 
levere energi. 

Seaborg forventer ikke at kunne sælge 
reaktoren herhjemme. Til gengæld ser 
virksomheden et meget stort potentiale 
i blandt andet Sydøstasien. 

Seaborg mener at have udviklet en 
reaktortype, der er mere sikker end de 
traditionelle atomreaktorer, fordi køling 
med flydende salt betyder, at reaktoren 
standser, hvis strømmen f.eks. går. Der-
for kan den ikke nedsmelte. 

Hvis der endelig skulle ske et udslip, 
vil radioaktiviteten ikke stige til vejrs 
i en dampsky, men bliver i salten, som 
blot vil blive til en 
krystallignende 
sten, hvis den 
kommer 
uden for 
reaktoren.

Danske atomkraft-
iværksættere lander 
kæmpeaftale: 
»Vi jagter trecifret
millionbeløb«
Seaborg Technologies er klar til næste skridt på rejsen mod en 
næste generation af atomreaktorer. I alt skal der bruges 300 mio. 
euro for at nå målet.

Selv om atomkraft ikke er på tegnebrættet 
i Danmark, har en lille virksomhed på Nør-
rebro en af verdens mest lovende atom-
kraftteknologier i støbeskeen.

Seaborg Technologies er et godt stykke 
vej i bestræbelserne på at udvikle en ny 
type atomreaktor, som kører på flydende 
salt, og som kan være i en 20 fods contai-
ner. Den vil kunne lette prisen på atom-
kraft betragteligt og samtidig øge sikker-
heden.

Den unikke teknologi har affødt så 
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stor opmærksomhed i særligt Asien, at 
Seaborg nu har landet en kæmpe aftale 
med et stort sydkoreansk energiselskab, 
hvis navn endnu ikke er offentligt.

Aftalen er et partnerskab, hvor Seaborg 
og sydkoreanerne vil bygge 7.500 af 
Seaborgs reaktorer til atomkraft i Sydøst-
asien frem mod 2040.

»Det er et meget stort skridt på vejen
mod næste generation af atomkraft. Syd-
koreanerne vil sørge for al infrastruktur til 
at kunne bygge reaktorerne, og så skal vi 
bare koncentrere os om at færdigudvikle 
selve reaktoren,« siger Troels Schönfeldt, 
medstifter og adm. direktør i Seaborg Te-
chnologies.

Seaborg har eksisteret siden slutningen 
af 2014 og har allerede hentet et tocifret 
millionbeløb fra bl.a. seks forskellige dan-
ske stiftere af såkaldt unicorn-virksomhe-
der - startups med en værdi på over 1 mia. 
dollars.

Efter den store aftale i Sydkorea er Trols 
Schönfeldt nu gået på jagt efter den næste 
kapitalindsprøjtning på et trecifret milli-
onbeløb.

»Vi håber på at have finansieringen på
plads inden for meget kort tid. Formentlig 
kun en måned eller to. Det er penge, som 
skal bruges til at bygge et laboratorium, så vi 
kan færdigudvikle vores reaktor,« siger han.

Seaborg forventer at have deres første 
reaktor kørende i 2024, hvis alt går efter 
planen. Men inden den står klar, er der 
ifølge Troels Schönfeldt brugt 300 mio. 
euro – svarende til ca. 2,25 mia. kr.

»Halvdelen vil gå til udviklingen, og den 
anden halvdel vil gå til at producere den 
første reaktor, som er meget dyrere end de 
næste,« siger han.

Seaborg har 28 ansatte på nuværen-
de tidspunkt, men målet er skabe en ny 
dansk eksportsucces – særligt til Sydøst-
asien, hvor de klimatiske forhold betyder, 
at sol-, vind-, og vandenergi ikke har opti-
male forhold.

En af Seaborgs reaktorer kan levere 
energi til en by på 50.000 indbyggere in-
klusiv al industri.

»Målet er at erstatte meget af kulkraften
med atomkraft. Vores teknologi vil kunne 
forsyne Sydøstasien med energi en tredje-
del billigere end kulkraft. Men det vigtig-
ste er, at atomkraften kan redde klimaet,« 
siger Troels Schönfeldt.

Professor i kernekraft ved DTU, Bent 
Lauritzen, kalder den næste generation af 
atomkraft for livsnødvendig, hvis vi skal 
overvinde de massive klimaudfordringer 
på kloden.

»Hvis ikke vi kan producere billig atom-
kraft i form af små reaktorer på samle-
bånd, vil mængden af fossile energikilder 
blot stige. Vi kan simpelthen ikke løse kli-
makrisen i Asien og Afrika uden de tekno-
logiske nybrud inden for atomkraft,« siger 
han.

På verdensplan fylder atomkraft ca. 
5 pct. af verdens energiforsyning, mens 
fossile brændsler som kul, olie og gas fyl-
der 80 pct. Det har ikke ændret sig i 25 år. 

Seaborg Technologies har 
nu i fem år arbejdet på en 
helt ny type atomreaktor 
baseret på flydende salt. 
Den kan blive en stor ge-
vinst i kampen for klimaet, 
fordi reaktoren er hurtig 
at skalere og samtidig 
producerer den 100 pct. 
CO2-neutral energi. Her 
er det Trols Schönfeldt, 
medstifter og adm. direktør 
i selskabet.
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De udvikler fremtidens atom-
kraft: »Hvis det lykkes, starter vi 
et nyt eksporteventyr«
Danske Seaborg Technologies vil gå ind i Asien og Afrika med den næste generation af en 
atomreaktor. På vejen dertil skal danskerne skaffe 300 mio. euro.

Troels Schönfeldt tager tre funklende sten 
op af lommen. Dem har han altid på sig. De 
ligner mest af alt ædelsten, der kunne lig-
ge i vindueskarmen hos et pensionistpar.

»Det er flursalt. Det er det, vi bruger til at 
bygge den næste generation af atomreak-
tor,« siger Troels Schönfeldt.

Han er ph.d. og kernefysiker med spe-
ciale i neutroner. Og så er han direktør og 
medstifter i den danske startup Seaborg 
Technologies. Sammen med 27 kollegaer 
arbejder han på en ny atomreaktor, som 
kører på flydende salt.

Lige nu er saltet på bordet ikke flyden-
de, men derimod stenhårdt, fordi det har 
kontakt med ilt i det lille kontorlokale på 
Nørrebro.

Men det er netop en af pointerne ved at 
lave atomkraft på flydende salt.

»Atomkraft har meget modvind i den
vestlige verden. Noget af modvinden er 
velfortjent, når man tænker på den gamle 
atomindustri og Tjernobyl-ulykken. Men 
meget af frygten for atomkraft er misfor-
stået,« siger Troels Schönfeldt og uddyber:

»Ved at bruge flydende salt mindsker vi
ikke kun risikoen for et udspild. Vi mind-
sker også konsekvenserne ved et udspild.«

Når katastrofen indtræffer i de traditio-
nelle atomkraftværker, udsender de store 
radioaktive gasskyer, som kan sprede sig 
mange hundrede kilometer. Det så man 
bl.a. ved Tjernobyl i 1986, hvor radioaktive 
gasser nåede helt til Sverige.

Men med den nye type atomreaktorer, 
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Medstifter og adm. direktør, Troels Schön-
feldt (lyst hår)i Seaborg Technologies, som er 

en iværksættervirksomhed på Nørrebro, der 
har opfundet en reaktorteknologi baseret på 

flydende salt, som resulterer i en uovertruffen 
sikkerhed, da denne type reaktor hverken kan 

nedsmelte eller eksplodere. 
Foto: Stine Bidstrup

DET TALER FOR OG IMOD 
DANSK SUCCES

Her er tre ting, der henholdsvis taler for 
og imod, at Danmark kan blive en stor 
eksportør af den næste generation af 
atomkraft. 

FOR 

Efterspørgslen efter nye grønne energi-
kilder som atomkraft er kraftigt stigen-
de i særligt Afrika og Asien på grund af 
stigende velstand og energibehov. 
De små atomreaktorer, som kører 
på smeltet salt, kan produceres på 
samlebånd, når de først er sikkerheds-
godkendt. Dermed kan de være den 
hurtigste vej til mere energi i lande, hvor 
behovet er akut.

Danske Seaborg og Copenhagen Atomics 
er på nuværende tidspunkt to af de føre-
nde udviklere af atomreaktoren. Dermed 
har de et godt afsæt til at komme først 
på markedet med en godkendt reaktor.

MOD 

Der er ca. 20 andre startups i verden, 
som arbejder på stort set den samme 
teknologi. Derved er konkurrencen fra 
udlandet om at komme først med reak-
toren hård. 

Der skal bruges finansiering i milliard-
klassen for at udvikle og producere en 
reaktor. Så meget investorkapital kan 
være vanskeligt at skaffe, før der over-
hovedet er omsætning i forretningen. 
Det kræver meget omfattende sik-
kerhedsgodkendelser at få en ny type 
atomreaktor på markedet. Det er både 

ekstremt kostbart, men kan også 
trække lanceringen så langt ud, 
at andre energiteknologier er 
kommet på banen inden da.

som Seaborg arbejder på, vil de flydende 
salte blot blive til radioaktive sten, hvis 
der sker et udslip. Radioaktiviteten er så at 
sige indhegnet, og katastrofen udebliver.

Troels Schönfeldt og de fire andre med-
stiftere begyndte at arbejde på atomreak-
toren i slutningen af 2014. De kommer alle 
fra forskerverdenen, men har indlogeret 
sig i de beskedne lokaler i Titangade på 
Nørrebro for at bygge det, der kan blive en 
vigtig brik i at løse den globale klimakrise.

Da de startede Seaborg Technologies, 
regnede de med, at den første reaktor 
var kørende i 2040. Men tingene er gået 
stærkt, og nu forventer Troels Schönfeldt 
allerede at have den første klar i 2024.

Flydende salt
»Vi har travlt. For rundt om i Asien og
Afrika er de ved at bygge flere tusinde kul-
kraftværker lige nu. Det er vores mission
at erstatte kulkraften, som ødelægger vo-
res klima, med atomkraft,« siger Troels
Schönfeldt.

Seaborgs reaktor kan desuden løse pro-
blemet med lagring af atomaffald. Helt 
konkret kan reaktoren spalte atomkerne 
fra atomaffald og producere energi ud af 
det. Atombrændstoffet blandes deref-
ter sammen med flydende salt. Dermed 
mindskes problemet med, hvad man skal 
gøre af verdens atomaffald.

En reaktor kan ca. forsyne en by med 
50.000 mennesker samt al industri i om-
rådet med energi. Altså hvad der svarer til 
en stor provinsby i Danmark.

Selv om Seaborg sidder midt i Køben-
havn og arbejder på reaktoren, ved Troels 
Schönfeldt allerede nu, at de aldrig får et 
salg i Danmark. Det bliver en ren eksport-
forretning til lande uden for Europa.

»Jeg har ikke noget imod Nordeuropa,
men markedet er bare så lille, at jeg ikke 
gider bukke mig ned efter det. Samtidig 
har vi allerede grønne energikilder, så det 
svarer til at sælge mælk ude foran super-
markedet,« siger han og henviser til den 
store mængde af vind-, vand- og solener-
gi, som bliver produceret i Skandinavien.

»Vores marked er uden for Europa. Så
hvis det her lykkes, starter vi et nyt eks-
porteventyr.«

Når Troels Schönfeldt skal pege på det 
oplagte marked for Seaborg, er han meget 
klar i mælet:

»Sydøstasien. De har ingen andre alter-
nativer til klimaneutrale energikilder. Hvis 
ikke et område som Sydøstasien får atom-
kraft, kan vi ikke løse den globale klima-
krise,« siger han.

Årsagen er de klimatiske forhold i 
det tætbefolkede område. På grund af 
monsun-sæsonen har Sydøstasien et me-
get ustabilt klima, der gør det svært at bru-
ge vind- og solenergi som stabile grønne 
energikilder. Der er også dårlige betingel-
ser for vandkraft, fordi niveauforskellen 
mellem floderne er meget lille.

Samtidig kan området heller ikke bruge 
nye teknologier som højatmosfæriske dra-
ger, der kan producere vindenergi, fordi 
man befinder sig omkring ækvator, hvor 
der ingen jetstrøm er.

Derfor er atomkraft det eneste alternativ 
til fossile brændsler som kul og gas. Det er 
også konklusionen fra FN’s klimapanel.

»Energibehovet vil eksplodere i mange
asiatiske og afrikanske lande i takt med 
mere velstand. Og hvis ikke den energi 
skal komme fra kul og gas, skal man finde 
måder at bygge atomkraft i en fart,« siger 
Troels Schönfeldt.

Det store problem er, at de omtalte om-
råder typisk består af meget fattige lande, 
som derfor søger efter de billigste energi-
kilder. Lige nu er det kulkraft.

Men hvis Seaborg får udviklet sin atom-
reaktor, vil den kunne forsyne hele Syd-
østasien med energi til en pris, der er ca. 
en tredjedel billigere end kulkraft.

For Seaborg-direktøren er Sydøstasien 
et nøglemarked, og derfor har Seaborg 
allerede etableret et ben i Singapore, der 
skal fungere som indgang til energimarke-
det i regionen.

»Vi mærker en stor modvilje mod
atomkraft i mange europæiske lande, 
mens de er helt vilde efter det i Sydøst-
asien. De vil i gang med atomkraft hur-
tigst muligt – før Kina begynder,« siger 
Troels Schönfeldt.

Men eftersom den første reaktor tidligst 
kan blive klar i 2024, er udsigterne til mo-
derne atomkraft lange. Tidshorisonten be-
kymrer dog ikke Seaborg-direktøren.

»Du skal tænke på, at vi kan have den
første reaktor klar, før man kan nå at byg-
ge en vindmøllepark, hvis man begynder i 
dag. Og når den første reaktor er klar, går 
det stærkt med at producere de næste,« 
siger han.

Fordi Seaborgs reaktor kan være i en 20 
fods container, kan den produceres, hvor 
kompetencerne og infrastrukturen er op-
timale, og derefter fragtes med skib.

Før den første reaktor står klar, vil 
Seaborg ifølge Troels Schönfeldt have 
brugt 300 mio. euro – svarende til ca. 2,25 
mia. kr. Derfor siger det sig selv, at der skal 
penge i kassen – mange penge. Og de skal 

komme fra store, internationale investo-
rer, der har dybe lommer.

Tilbage i foråret 2018 fik Seaborg et kon-
vertibelt lån af Preseed Ventures. Tidligere 
i år fik Nørrebro-virksomheden den næste 
kapitalindsprøjtning på et ukendt tocifret 
millionbeløb, da bl.a. seks danske stiftere 
af såkaldt unicorn-virksomheder - star-
tups med en værdi på over 1 mia. dollars 
- investerede i Seaborg.

Men allerede nu er Troels Schönfeldt og
medstifterne gået på jagt efter et nyt tre-
cifret millionbeløb, der bl.a. skal bruges 
til at bygge et laboratorium, hvor Seaborg 
kan teste komponenterne til reaktoren.

»Vi håber på at have finansieringen på
plads inden for meget kort tid. Formentlig 
kun en måned eller to,« siger han.

Men du siger, at I samlet set har brug for 
300 mio. euro, før der står en reaktor. Tror 
du, at det er realistisk at hente så stor en in-
vestering, før I reelt har omsætning?

»Ja, det tror jeg. Potentialet er så stort,
at vi faktisk oplever, at store udenlandske 
investorer er interesserede.«

Hvis man ser på det energimarked, som 
Seaborg vil indtage, så løber det op i man-
ge, mange billioner dollars. Men Seaborg 
skal også kæmpe mod ca. 20 andre star-
tups i verden, som kigger på samme atom-
kraftteknologi.

Alligevel tror Troels Schönfeldt, at det 
lille firma på Nørrebro kan vinde i ræset 
om at lave den første og bedste reaktor, 
der kører på flydende salt.

»Vi har det bedste team af specialister i
verden, og det bliver udslagsgivende. Selv 
konkurrenternes bedste folk søger hen til 
os, fordi vi har angrebet det her med et 
teknologisk afsæt frem for et forretnings-
mæssigt afsæt,« siger Seaborg-direktøren.

Seaborg har en ejermodel, som Troels 
Schönfeldt kalder ”corporate commu-
nism”. Det betyder, at alle medarbejdere 
får aktier i selskabet, og alle får det samme 

i løn. Det er med til at tiltrække de 
rigtige eksperter til Nørrebro, mener 
han.

»Når man beder folk om at flytte
deres familier over på den anden

side af jorden og arbejde til en 
skodløn i en lille startup, så for-

tjener de eddermame også at få 
del i virksomheden. Hvis det 

her lykkes, bliver alle ansatte 
mangemillionærer og ikke 

kun stifterkredsen.«
Troels Schönfeldt afbry-

der sig selv:
»Men ingen gør det

her for pengene. Vi gør 
det for at redde plane-
ten. Man redder ingen-

ting ved at lave en 70 
procent-målsætning i 

Danmark, så længe klima-
belastningen eksploderer i 

Afrika og Sydøstasien.« siger 
han.
Tal fra FN’s klimapanel viser, at 

hvis man nedlægger alle kulkraft-
værker i den vestlige verden inden 

2050, vil hele klimagevinsten blive ædt 
af øget energiforbrug på fossile brænd-
stoffer i tredjeverdenslande.

»Hvis ikke det var så sørgeligt, så er det
komisk, at vi vil plante en million nye træ-
er i Europa, samtidig med at de fælder en 
million træer hver eneste uge i Sydøstasi-
en for at få plads til landbrug,« siger Troels 
Schönfeldt.



En ny generation af 
atomkraft kan sparke til 
verdens energimarked
Nye teknologier kan gøre atomkraft billigere og hurtigere at etablere. 
Men der er stadig lang vej, før den næste generation af atomkraft kan 
blive en realitet.

Er atomkraft på vej mod nye storhedsti-
der?

I Danmark er det klare svar nej. Det har 
været holdningen siden 1970’erne.

Men ude omkring i verden er et nyt mar-
ked for næste generation af atomkraft ved 
at skyde frem. Flere lande tæt på Danmark 
som Finland og Frankrig har indledt en 
offensiv på atomkraft, og i Afrika og Asien 
kan atomkraft blive en ny kæmpe kilde til 
grøn energi.

I stedet for store atomkraftværker, der 
tager 15-20 år at bygge, arbejder forskere 
fra bl.a. Danmark på små atomreaktorer, 
som kører på smeltet salt.

Reaktorerne er hverken færdigudviklet 
eller godkendt endnu, men hvis missi-
onen lykkes, venter der et enormt milli-
ardmarked til de små forskningsbaserede 
virksomheder, som bl.a. tæller danske 
Seaborg Technologies og Copenhagen 
Atomics.

Klimakrisen
Men hvorfor står atomkraft måske over for 
sin renæssance?

Det korte svar er et akut behov for bil-
lig, grøn energi til at fortrænge de fossile 
brændsler som kul, gas og olie.
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Atomkraft står på verdensplan for ca. 5 pct. af 
energiproduktionen. Trods stor folkelig mod-
stand i visse lande peger FN’s klimapanel på 
atomkraft som en vigtig energikilde, hvis klima-
krisen skal løses. Foto: AP

Selv om fokusset på klimaproblemerne 
aldrig har været større, er verdens energi-
forbrug ikke blevet grønnere de seneste 25 
år.

For 25 år siden kom 80 pct. af verdens 
energi fra kul, olie og gas. Og hvis man 
spoler frem til i dag, har tallet ikke ændret 
sig, selv om et land som Danmark har om-
lagt meget af forbruget til grøn energi fra 
f.eks. vindmøller.

Et godt billede er, at mens der i Dan-
mark diskuteres, om man skal nedlægge 
de sidste fire kulkraftværker i landet, er 
Kina ved at bygge 800 nye, og i Indien er 
de ved at bygge 600 nye kulkraftværker.

FN’s klimapanel slog sidste år fast i en 
rapport, at vi har meget travlt, hvis vi skal 
holde de globale temperaturstigninger på 
1,5 grader. I samme rapport fastslår pane-
let, at det ”sandsynligvis” ikke kan lykkes 
uden større brug af atomkraft.

Kampen mod tiden
Det ene store problem ved atomkraft er, 
at det tager meget lang tid at etablere. Det 
andet problem er prisen.

Det nytter ikke at satse på et atomkraft-
værk i f.eks. Indonesien, hvis det tager 20 
år at bygge, og koster, hvad der svarer til 
10 storebæltsbroer.

I og med det primært er asiatiske og afri-
kanske lande med lavere velstand, hvor 
energibehovet er akut, handler det i høj 
grad om prisen.

Derfor er der behov for en hurtig løs-
ning, som kan konkurrere med prisen på 
kulkraft.

Og det er netop den løsning, som ca. 20 
startups arbejder på rundt om i verden, 
heriblandt de to danske virksomheder 
Seaborg Technologies og Copenhagen 
Atomics, som begge er blandt de førende 
lige nu.

De arbejder kort sagt på en ny type 
atomreaktor, som kan være i en container 
og produceres på samlebånd. Den kører 
på flydende – eller nærmere smeltet – salt, 
hvilket sikrer, at reaktoren ikke forsager 
radioaktive skyer, hvis der sker et udslip.

Men vigtigst af alt kan denne atomre-
aktor skaleres hurtigt og produceres til en 
pris, som ligger under kulkraft.

Derudover kan den produceres på en 
fabrik og derefter fragtes hen til det sted, 

hvor der er behov for den – modsat et tra-
ditionelt atomkraftværk.

Reaktoren i sig selv kan forsyne et om-
råde med ca. 50.000 indbyggere plus in-
dustri, og derfor skal der selvsagt mange 
reaktorer til at levere energi til et land som 
Indonesien med over en kvart milliard 
indbyggere.

Modstanden
Men vejen til et nyt gennembrud for atom-
kraft er fortsat meget langt væk.

Hos danske Seaborg håber man på at 
have en reaktor klar i 2024. Hvis alt går ef-
ter planen.

Det er ikke selve teknologien, som er 
den største udfordring, men derimod at få 
en ny reaktor sikkerhedsgodkendt, så den 
kan sælges på det globale energimarked.

Atomkatastrofer som nedsmeltningen 
i Tjernobyl i 1986, der sendte radioaktive 
skyer helt Norge, og senest katastrofen i 
japanske Fukushima i 2011, har vendt sto-
re befolkningsgrupper mod atomkraft. Af 
samme grund er det en meget dyr proces 
at få godkendt en reaktor. Det kan ifølge 
eksperter koste helt op til halvdelen af det 
milliardbeløb, det koster at få den første 
smeltesalt-reaktor på markedet.

Hvis man spørger de to danske selska-
ber, som arbejder på reaktoren, taler de 
om, at frygten for atomkraft er overdre-
ven.

»Der er en generationskløft i holdnin-
gen til atomkraft. Mange unge under 30 år 
er langt mere positive over for atomkraft 
på grund af de store klimafordele. Men 
blandt deres forældre er frygten stadig 
betydelig,« siger Thomas Steenberg, adm. 
direktør i Copenhagen Atomics.

»Hvis man kigger nøje på tallene, er
atomkraft mindre farligt end kulkraft. 
Der er bygget en myte op om atomkraft 
- i hvert fald i nogle vestlige lande,« siger
Troels Schönfeldt, adm. direktør i Seaborg 
Technologies.

Den mest anerkendte forskning, som 
har undersøgt energiproduktions påvirk-
ning af vores sundhed, blev udgivet i The 
Lancet i 2007. Ifølge rapporten er kul 500 
gange farligere end atomkraft i forhold til 
dødsfald og 1200 gange farligere, når det 
gælder alvorlige sygdomme på grund af 
luftforurening.



I et laboratorium i Søborg 
er danskere ved at bygge en 
helt ny atomreaktor
Copenhagen Atomics er en af få virksomheder i verden, som arbejder på 
et gennembrud på næste generation af atomkraft.

Det er ikke ligefrem stor politisk opbak-
ning, der møder en dansk virksomhed, 
som i et laboratorium i Søborg arbejder på 
en reaktor til næste generation af atom-
kraft. Tværtimod.

Måske derfor er der skrevet en helt spe-
ciel tekst på et whiteboard hos den lille 
virksomhed Copenhagen Atomics.

»First they ignore you, then they laugh at
you, then they fight you, and then you win.«

Copenhagen Atomics er en af to virk-
somheder i Danmark, som arbejder på at 
bygge en atomreaktor, der kører på flyden-
de salt. En speciel teknologi, som endnu 
ikke er på verdensmarkedet.

»Det her har absolut intet med de gam-
meldags atomkraftværker at gøre. Det 
er en reaktor, som kan være i en 40 fods 
container, og som kan produceres på sam-
lebånd,« siger Thomas Steenberg, der er 
medstifter af Copenhagen Atomics.

Han har sammen med de andre med-
stiftere arbejdet på en reaktor siden 2013. 
Hvis alt går efter planen, har Copenhagen 
Atomics en prototype klar i 2022 og en te-
streaktor færdigbygget i 2025, og i 2030 
skal den danske virksomhed have en kom-
merciel reaktor kørende.

»Atomkraft er udskældt i store dele af
den vestlige verden. Men i Afrika og Asi-
en, hvor de endnu ikke har mange grønne 

D
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COPENHAGEN AROMICS

Siden 2013 har en gruppe af ingeniører 
og fysikere arbejdet på at bygge en 
thorium-smeltet saltreaktor. Det er sket 
under navnet og senere virksomheden 
Copenhagen Atomics. 

Selskabet holder lige nu til i et innovati-
onsmiljø i Søborg, som huser flere andre 
startups inden for energisektoren. 

Copenhagen Atomics har 10 ansatte - en-
ten på heltid eller deltid. Dertil kommer 
en del DTU-studerende, som er engage-
ret i virksomheden. 

Indtil videre har selskabet hentet om-
kring 7 mio. kr. fra egen lomme og små 
investorer. Men jagten er nu gået ind 
på en finansieringsrunde, hvor der skal 
hentes ca. 30 mio. kr.

Copenhagen Atomics håber at have en 
prototype klar i 2022 og en testreaktor 
færdigbygget i 2025.

energikilder, kan atomkraften blive nøg-
len til at løse den globale klimakrise,« siger 
Thomas Steenberg.

Lokalerne i Søborg minder om en blan-
ding mellem et laboratorium og et værk-
sted. Overalt er der små stålkonstruktio-
ner, mens tanke, der smelter salte, giver 
lokalet et udtryk af videnskab.

Markedet for Copenhagen Atomics er 
kolossalt. Hvis firmaet vel at mærke får 
godkendt og bygget en sikker atomreaktor.

Store dele af Asien og Afrika vil de kom-
mende årtier få behov for langt større 
energikilder i takt med større velstand. 
Det betyder, at hvis ikke den energi kom-
mer fra grønne energikilder som atom-
kraft, vindkraft eller solenergi, blive kli-
makrisen aldrig løst. Uagtet hvad vi gør i 
den vestlige verden.

Problemet er ganske simpelt: For 25 år 
siden blev 80 pct. af verdens energi produ-
ceret via fossile brændstoffer, som skader 
klimaet. Det er f.eks. kul, gas og olie.

Hvis man spoler frem til i dag, er billedet 
uændret. 80 pct. af verdens energi kom-
mer stadig fra fossile brændstoffer, selv 
om vindenergi har vundet en smule frem.

Det er den tilstand, som næste genera-
tion af atomkraftreaktoren kan flytte, for-
tæller Thomas Steenberg.

Billigere energikilde
»Vores beregninger viser, at en atomre-
aktor på smeltet salt vil være en billigere
energikilde end kulkraft, og den vil sam-
tidig være den nemmeste vej til at skalere
atomkraft i tredjeverdenslande,« siger han 
og uddyber:

»Hvis atomkraft skal være billigt og ska-
lerbart, skal man væk fra at lave et gammelt 
atomkraftværk, som tager 20 år at bygge. 
Det er en håbløs måde at gøre det på.«

Men Copenhagen Atomics er langt fra 
ene om at udvikle den nye atomkrafttekno-
logi. Ud over danske Seaborg Technologies 
arbejder omkring 20 andre startups rundt 
om i verden på en lignende teknologi.

Så hvorfor skulle Copenhagen Atomics 
komme først med en godkendt reaktor?

Ifølge Thomas Steenberg skiller Copen-
hagen Atomics sig ud på ét særligt punkt:

»Mange af konkurrenternes tilgang er
typisk meget teoretisk, mens vi har valgt 
en mere praktisk vej, hvor vi løbende ud-
vikler delkomponenter til reaktoren og te-
ster dem,« siger han.

Copenhagen Atomics har allerede flere 

delelementer og testsystemer klar, og det 
giver nogle særlige muligheder for at skaf-
fe kapital til reaktoren, som vil koste over 
140 mio. euro at udvikle og producere.

»Vi kan bruge vores teknologi til at teste
smeltet salt for selskaber, som ikke arbej-
der med atomkraft. Det kan f.eks. være 
solkraft, som også bruger smeltet salt,« 
siger Thomas Steenberg.

Solgt et testsystem
Af den grund har Copenhagen Atomics 
allerede omsætning og kunder modsat 
mange af konkurrenterne. Derudover har 
det danske atomkraftselskab netop solgt 
et testsystem til en konkurrent.

»Det kan godt være, at vi hjælper vores
konkurrenter ude i verden ved at sælge vo-
res hardware til dem. Men det giver også 
os selv vigtige driftserfaringer, og desuden 
har vi patenter på meget af vores teknolo-
gi,« siger Thomas Steenberg.

Han indrømmer, at det langt fra er sik-
kert, at Copenhagen Atomics bliver de før-
ste, som har den næste generation af en 
atomreaktor på markedet. Thomas Steen-
berg kan godt se et scenarie, hvor Copen-
hagen Atomics i stedet bliver underleve-
randør til andres reaktorer.

»Det er vores vision at komme først med 
en godkendt reaktor. Men det vigtigste er, 
at det er vores kernekomponenter, der sid-
der i reaktorerne på markedet,« siger han.

Den største og dyreste proces i udviklin-
gen af den nye reaktor er at få den testet 
og godkendt. Det kan ikke ske på dansk 
grund, så derfor må Copenhagen Atomics 
rykke hele den proces til udlandet – for-
mentlig uden for Europa.

»Over halvdelen af udgifterne til at ud-
vikle en reaktor går til godkendelser og 
tests. Det er ekstremt dyrt,« siger han.

Copenhagen Atomics har indledt jagten 
på den første større finansieringsrunde, 
hvor selskabet skal bruge ca. 4 mio. euro 
til at tage det næste skridt.

Det beløb svarer ca. til prisen på to mi-
nutter af verdens olieforbrug. Men Tho-
mas Steenberg regner med, at der skal 
bruges et beløb på 140 mio. euro, svarende 
til fire timer af verdens olieforbrug, før den 
første reaktor står klar til at levere energi.

»På et tidspunkt skal vi ud og hente me-
get, meget store beløb hos internationale 
investorer. Det bliver et nøglepunkt for, 
om vores projekt kan lade sig gøre,« siger 
Thomas Steenberg.

Nystartede Copenhagen Atomics i Søborg har udviklet en speciel teknologi, der gør atomkraft 
billigere og mere sikkert. Direktør er Thomas Steenberg Foto: Gregers Tycho

Hvis atomkraft 
skal være billigt 
og skalerbart, skal 
man væk fra at 
lave et gammelt 
atomkraftværk, som 
tager 20 år at bygge. 
Det er en håbløs måde 
at gøre det på.
Thomas Steenberg.



Forskere: Modviljen 
mod atomkraft kan 
ødelægge et nyt dansk 
eksportmarked
Manglende vilje til at støtte atomkraft i Danmark kan lukke døren for et 
nyt eksporteventyr for danske atomreaktorer. 

M ANDERS LEONHARD
anders.leonhard@finans.dk

Danmark sagde i 1970’erne nej til at indføre 
atomkraft i landet. Men nu kan Danmark i ste-
det blive en vigtig eksportør af atomreaktorer 
til andre lande, som efterspørger atomkraft i 
en fart. Foto: Claude Paris/AP

Mens spørgsmålet om atomkraft i Dan-
mark afføder hovedrysten og en klar afvis-
ning hos størstedelen af partierne på Chri-
stiansborg, ulmer der et nyt vækstmarked 
for atomkraft uden for Danmarks grænser.

Flere danske forskere har endda samlet 
sig i små virksomheder, der forsøger at 
bygge fremtidens atomreaktor, som po-
tentielt kan kickstarte en milliardforret-
ning.

Men en lukket kasse, når det gælder 
dansk støtte til atomkraft-projekter, be-
tyder, at Danmark kan misse et eksporte-
ventyr.

»Vi ved allerede nu, at vi i løbet af et par
år skal flytte en stor del af virksomheden 
til udlandet, fordi vi ingen penge kan få i 
Danmark,« siger Thomas Steenberg, CEO i 
Copenhagen Atomics, der arbejder på den 
nye type atomreaktor.

De to danske startups Copenhagen Ato-
mics og Seaborg Technologies deltager 
begge i et globalt kapløb om at udvikle den 
næste generation af atomkraft.

Der er tale om en reaktor, som kører på 
smeltet salt. Modsat de store atomkraft-
værker, som tager årtier at bygge og ko-
ster trecifrede milliardbeløb, kan smelte-
salt-reaktorerne bygges på samlebånd og 
være i en 20-40 fods container.

»Hvis danske forskere og virksomheder
kan bryde igennem med denne teknologi, 
vil der åbne sig et kæmpe eksportmarked 
til Asien. Men når kassen er fuldstændig 
lukket, ender vi måske med at misse den 
mulighed,« siger Bent Lauritzen, professor 
og afdelingschef for Center for Nukleare 
Teknologies på DTU.

Det Internationale Energiagentur, som 
hører under FN, fastslog i en rapport fra 
maj i år, at »klimaudfordringerne med 
stigende CO2-udslip ikke kan løses uden 
mere atomkraft i fremtiden«.

Alligevel forsvinder pengene til atom-
kraft mange steder i verden. Manglende 
lyst til at investere i atomkraftanlæg be-
tyder nemlig, at en fjerdedel af den nuvæ-
rende kapacitet vil være skrottet allerede 
i 2025.

Det har fået Det Internationale Ener-
giagentur til at advare kraftigt imod ned-
skæringerne på atomkraft.

»Det kan være til skade for klimaet, ef-
tersom den nedlagte energikapacitet fra 
atomkraft i en vis udstrækning vil blive 
erstattet med andre og mere forurenende 
energiformer som gas og i kul,« lyder det 
i rapporten.

I Danmark lagde Folketinget atomkraft i 
graven i 1985, og derfor er forskningsmid-
lerne stort set ikke eksisterende herhjem-
me.

»Man kan ikke lukke øjnene for, at
atomkraft er en central energikilde til at 
begrænse fossile brændsler som kul og gas 
på globalt plan. Det virker håbløst, at poli-
tikerne lukker ned for, at danske virksom-
heder kan bidrage til at udvikle atomkraft, 
der kan afhjælpe verdens klimaproble-
mer,« siger Bent Lauritzen.

Atomkraft står for ca. 5 pct. af verdens 
energiproduktion, men lande som Tysk-
land er ved at lukke ned for de gamle 
atomkraftværker.

Udfordringen for atomkraften er – ud 
over den folkelige modstand i flere vest-
lige lande – at investeringen og tidshori-
sonten er enorm, når der skal bygges nye 
atomkraftværker.

Samtidig vinder andre grønne energi-
former i form af vind-, sol- og vandenergi 
frem i disse år.

Eigil Kaas, der forsker i meteorologi og 
klimadynamik på Niels Bohr Institutet, 
hæfter sig ved, at sol- og vindkraft ikke 
kan erstatte atomkraft. Han er dog tvivl-
som omkring, hvilken rolle Danmark bør 
spille i næste generation af atomkraft.

»Det er altid en prioritering, hvad man
skal satse på i forskningsmiljøerne. Dan-
mark er nået rigtig langt på vindenergi, og 
derfor giver atomkraft ikke så meget me-
ning set med nationale briller,« siger han 
og fortsætter:

»Men når man satser på vedvarende
energiformer som vindkraft, begrænser 
man selvfølgelig Danmarks mulighed for 
at udvikle nye atomkraft-teknologier, der 
potentielt kunne generere store eksport-
gevinster.«

Det er umuligt at fastslå, hvor stort mar-
kedet vil være, hvis de danske forskere 
i Copenhagen Atomics eller Seaborg fik 
godkendt en reaktor. Men interessen er al-
lerede stor i både Kina, Sydkorea og flere 
sydøstasiatiske lande, fortæller kernefor-
sker og CEO i Seaborg, Troels Schönfeldt.

»Hvis vores reaktor bliver godkendt
til kommercielt salg, vil vi meget hurtigt 
kunne afsætte for milliarder alene i Asi-
en,« mener han.



Det har vi lært af  10 idéer, 
der kan ændre Danmark

Der er håb. Der er masser af gode idéer. De mest visionære opfindere i Danmark er ikke drevet af penge, 
men af et højere formål. Og de ved, hvad de taler om. 

De er gale og geniale. De er visionære og drevet af et 
højere formål. De er i verdensklasse på deres faglig-
hed grænsende til det ultimative nørderi. De er stæ-
dige, ambitiøse og risikovillige. Der er en usædvanlig 
vilje til at lykkes.

Finans’ 10 uger lange artikelserie, 10 idéer, der kan 
ændre Danmark, har afsløret et helt specielt folke-
færd i det gamle kongerige. Det kan vi alle sammen 
være glade for. Det er nemlig derfor, at der stadig er 
håb for en stor fremtid for dansk erhvervsliv.

Det er ingen selvfølge, at der findes en hær af 
visionære, innovative iværksættere, der kan sætte 
sig ud over egen opfindelse, eget forskningsprojekt 
eller egen virksomhed for at markere et uomtvisteligt 
aftryk på omverdenen, der tilmed er bæredygtigt 
for eftertiden. Det er den succesfulde robotklynge i 
Odense allerede et levende bevis på.

Der er al mulig grund til, at Danmark får nogle flere 
sådanne uventede industrieventyr. Selv om det er 
alt for tidligt at udpege flere vækstmirakler, viser ”10 
idéer, der kan ændre Danmark”, at potentialet lever i 
bedste velgående, men mange gange i det skjulte.

”10 idéer, der kan ændre Danmark” er kommet vidt 
omkring.

Stjernearkitekten Bjarke Ingels lagde for med 
robotter på byggepladsen som led i visionen om at 
kunne bebo planeterne i fremtiden. Derefter gik 
den højteknologiske odyssé over kvantecomputere, 
klimaløsninger for landbruget, blockchain-portaler i 
finansverdenen til en genklippemaskine til udvikling 
af nye lægemidler.

Derefter var det satellit-dronernes tur efterfulgt af 
et stort nordjysk sats på grønt brændstof til den tunge 
transport over 3D-printede fødevarer og mini-atom-
kraftværker for at ende med et bud på fremtidens 
selvkørende vandrensningsanlæg.

Den 10. og sidste idé blev udvalgt efter de mange 
indspark fra læserne, og vi takker for alle indsendte 
forslag.

Visionen om at gøre en forskel
Fælles for alle ildsjælene er visionen om at gøre en 

forskel. Det er ikke pengene og den store forkromede 
exit for en stor pose US-dollars, der driver værket. 
Det er et dybfølt ønske om at udforske mulighederne 
i de nye teknologier og selv være med til at definere 
fremtiden.

Det kræver en galskab at tro, at man selv kan æn-
dre verden. Men når den kombineres med en sjælden 
evne til at tænke og satse stort krydret - med en god 
portion stædighed - kan alt ske. Det er ofte bemær-
kelsesværdigt, at de nødvendige teknologier ofte 
findes, men potentialet i især kombinationen af dem 
er langt fra udforsket.

Tålmodighed kapital skal bygge bro over dødens 
dal

Det er netop også denne type iværksættere og 
opfindere, der har svært ved at rejse kapital. Det er 
ikke iværksættere, der vil slå krøller på sig selv for at 
få opfindelsen, forskningsprojektet eller firmaet solgt 
indenfor en overskuelig årrække. Det er nødvendig-
vis heller ikke dem, der sælger bjørnen, før den er 
skudt.

Der er i rigtige eksperters hoveder alt for meget, 
der kan gå galt. Det er der ikke mange investorer, der 
bliver trygge af. Derfor bliver netop kapital hurtigt en 
knapfaktor for at finde ud af, om deres idéer overho-
vedet kan flyve. Det er her, risikovillige, langsigtede 
penge spiller en afgørende rolle for at bygge bro 
mellem forskning og kommercialisering - populært 
kaldet dødens dal.

En mere bæredygtig verden er drivkraft 
Det kan ligne en tilfældighed, men det er det næppe. 
Seriens 10 idéer er på den ene eller anden måde for-
bundet til tidens helt store bevægelse mod en mere 
bæredygtig verden. En redningsaktion for verden 
er uden sammenligning den største drivkraft bag de 
stærkeste innovative kræfter.

Selv finansmanden Lars Seiers blockchain-projekt 
kan være med til at formindske madspild og forbedre 
udnyttelsen af andre grundlæggende ressourcer.

Det er uden tvivl dét højere formål, som er ren ben-
zin for det brændende idé-bål i de visionære iværk-
sættere hoveder. Det bør samtidig være et oplagt 
udgangspunkt for at skabe et kommercielt marked 
for deres opfindelser.

Mere DTU end CBS
Der er meget mere DTU end CBS over seriens iværk-
sættere. Det er forskningen over kommercialiserin-
gen. Det er den lange, snørklede vej til resultater over 
den hurtige smutvej.

Det kan ligne en grov generalisering, men ikke me-
get tyder på, at der bliver sprunget over, hvor gærdet 
er lavest. Hovedpersonerne er de rigtige eksperter, 
der retteligt ved, hvad de taler om. Og selv har arme 
og ben helt inde i maskinrummet.

Det er de faglige udfordringer, der driver dem. Der 
skal ikke ligge en færdig business plan, før de kaster 
sig ud i nye forskningsprojekter. Der er en stolthed i 
at leve på grænsen til det umulige. Penge er ikke et 
mål i sig selv, men midlet til at nå målet.

Ambitionen har været at finde nogle af fremtidens 
vindere, der på linje med robotpionererne i Odense 
kan skabe en ny erhvervsklynge, skabe et succesfuldt 
eksporteventyr eller få en gammel industri til at 
boome.

De kunne det hele. Det vil kræve umådelig meget 
at gentage en så fuldtonet succes, der med rod i 
solide, dokumenterbare, videnskabelige resultater, 
visionære, ustoppelige iværksættere og et stort 
kommercielt potentiale har skaleret forretningen på 
dansk grund.

Der kan selvfølgelig ikke udstikkes nogen garantier, 
da banebrydende idéer i sagens natur er meget risiko-
fyldte og ofte vil udfordre de eksisterende spilleregler 
og ikke mindst dominerende markedsaktører.

Det er langt fra de bedste og mest originale tekno-
logier, der vinder på markedspladsen. Det er en helt 
anden disciplin at få selv de bedste idéer kommercia-
liseret i en form og ikke mindst i et tempo, så kunder-
ne ikke kun kan erobres én gang, men kan fastholdes 
over længere tid. 

De færreste går over i historien ved kun at lave et 
hit. Derfor har disse skøre iværksættere og opfindere 
brug for hjælp til at udvikle deres firmaer. Det havde 
robotpionererne også. Det er den næste helt store 
udfordring for de 10 idéer, der kan ændre Danmark.

Men bundlinjen er, at Danmark er fyldt med vidt-
rækkende, innovative og på papiret umulige, skøre 
idéer. ”10 idéer, der kan ændre Danmark” har kun 
beskrevet en brøkdel af dem. Men nu er nogle af dem 
kommet frem i lyset til inspiration for andre, der har 
lysten, evnerne og viljen til at ændre Danmark.

Søren Linding er virksomhedsredaktør på Finans, 
fhv. erhvervsredaktør på dagbladet Børsen. 
Følg ham på @sorenlinding eller 
finans.dk/minenyheder.
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