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Vi mødes hver mandag !  
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Næste møde 15. nov. 2021   

Nordisk Fjer 1. del  

Tiden op til krakket 

V/ Anders Wejrup 

Referat fra HC mandag møde den 8. november 2021 

Vi indledte dagen med morgensang. 

Vi havde i dag inviteret Troels Schønfeldt fra firmaet Seaborg 

Technologies. Troels er uddannet fysiker og har arbejdet på Niels 

Bohr Instituttet i en årrække. Derudover har Troels en PH.D. i 

Nuklear og Neutron Fysik fra 2015. 

Firmaet har eksisteret siden 2014 hvor arbejdskraften primært var 

frivillig og mere ideologisk. I dag er der 70 ansatte som 

beskæftiger sig med udvikling af Compact Molten Salt Reactor 

(CMSR) teknologi. I hele verden har der indtil nu, været 2 

forsøgsreaktorer som nu begge er lukket. Derudover så har Kina 

en reaktor i drift til militære formål; men der er en række andre 

lande som også investerer milliarder af US$ i denne teknologi. 

For Seaborg har det betydet at en række kendte investorer har 

skudt penge i selskabet, blandt andet Bestseller-milliardæren 

Anders Holch Povlsen, dansk-islandske David Helgason og polsk-

tyske Lukasz Gadowski. 

Det er en ny teknologi indenfor atomkraft, som har en række 

fordele i forhold til den nuværende teknologi der anvendes i 

dagens atomkraftværker. 

• Reaktoren er fyldt med smeltet salt og opløst uran, i 

modsætning til traditionelle reaktorer hvor det er uran 

blandet op med vand. 

• Saltet gør reaktoren mere sikker, fordi trykket er meget 

lavere end i normale A-kraft reaktorer. 

• Fordi det radioaktive materiale er bundet i saltet, vil det i 

tilfælde af et uheld størkne og ikke nedsmelte. 

• Reaktoren kører med højere temperaturer og kan dermed 

skabe mere energi til både strøm og varme. 

• Anlægget kan anvende atomaffald fra de eksisterende A-

kraftværker 

• 2 reaktorer kan monteres i en 40 fods skibscontainer og 

placeres på en mindre skibspram.  

 

En sådan pram med 1 container er i stand til at levere 200MW nok 

til at levere strøm og varme til 400.000 husstande. Da den 

overvejende del af verdens befolkning bor tæt på floder eller hav. 

Er det en oplagt mulighed at sejle en pram til en havn og forbinde 

kabler m.m. til landinstallationen. Hvorefter det hele kører i de 25 

år der er brændstof i reaktoren. Herefter er tanken at man 

simpelthen skifter containeren ud med en ny til de næste 25 års 

drift.  

HC2 møde 8 nov. 2021 

Vi var 43 fremmødte 

Troels forklarer om det 

geniale med en reaktor på 

en pram. 

Kan levere op til 200MW 
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Ref: Geert Lehmann 

 

Lige nu er det helt store fokus er for virksomheden, at få gang i salget i den sydøstlige del af Asien 

som er i rivende udvikling og hvor behovet for energi stiger eksponentielt. Asien som ligger tæt på 

ækvator bæltet har et andet klima sammenlignet med vores nordlige. Det er ikke kun varmen der 

adskiller os, der er også væsentlig mindre vind og solen skinner som regel ikke hele dagen. Det 

betyder at det ikke er rentabelt at producere grøn energi fra vind og sol, så kul og olie er den eneste 

reelle energikilde i dette område. Derfor er atomkraft den eneste reelle mulighed for grøn energi i 

området. Dertil kommer at beslutningsprocessen er væsentlig hurtigere her, sammenlignet med den 

nordlige halvkugle. Alt i alt et godt marked at starte med. 

I USA har American Bureau of Shipping givet det første grønne lys til en model, hvor Seaborg´s 

reaktorer placeres på flydende pramme. Dermed er vejen banet for en udrulning, hvor Seaborg lige 

nu sigter efter at sende de første reaktorer afsted fra Hyundai skibsværftet i Sydkorea i 2025. 

Herudover samarbejder Seaborg med Siemens om udvikling af en kraftturbine til montering på 

prammene. 

 

TV 2 Lorry havde den 19. maj 2021, et interview med Troels Schønfeldt  

Atomkraft fra Nørrebro: Troels håber, at hans reaktor kan redde verden | TV 2 Lorry 

Albatros 

Ref: Geert Lehmann 

https://www.tv2lorry.dk/koebenhavn/atomkraft-fra-noerrebro-troels-haaber-at-hans-reaktor-kan-redde-verden

