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Kjernekraft: fusjon versus fisjon

Ikke radioaktivt avfall fra fusjonsreaksjoner

Ikke muligheter for løpske kjedereaksjoner

Ingen utslipp av drivhusgasser wikipedia



Fusjon basert på magnetisk innesperring av plasma

EUROfusion



Fusjon basert på magnetisk innesperring av plasma
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Nærmest uendelige ressurser for fusjonsenergi

Råstoffene for fusjon er deuterium, som finnes rikelig i havet, og tritium, som kan utvinnes fra litium

Litium fra batteriet i en bærbar datamaskin og deuterium fra ett badekar med vann kan gi all
energi et menneske bruker i løpet av sin livstid – tilsvarende brenning av 300 tonn olje



D + T → Brennende plasma → Kappe av litium produserer tritium → varme driver dampturbin og genererer strøm
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Tokamak: toroidalt kammer med magnetiske spoler
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ITER – veien 
fremover

Bygges nå i Cadarache i Frankrike

Første plasma i 2025, DT-fusjon i 2035

10 ganger mer energi ut enn inn

Skal ikke levere strøm til kraftnettet

Kostnad > USD 20 milliard = 100 IWD

Oljefondet kan finansiere 50 ITER
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Material research facilities IFMIF/DONES

Stellarator as fusion plant?

Lower cost through concept improvements and innovations

DEMO

Research on 

present and 

planned 

facilities, 

analysis and 

modelling

Fu
si

on
 P

ow
er

 P
la

nt
s

Milestone

EU’s veikart til fusjonsenergi

2025 2035

2030 2040 2055?

500 MW

2000 MW
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Ny teknologi med høytemperatur superledere

ITER: T=4K

ARC

2025 20301993-2016

Commonwealth Fusion Systems, utsprunget fra MIT, har så langt tatt inn >1.8 G$ i privat kapital for utvikling av fusjon

CFS



Ny teknologi med høytemperatur superledere

ARC: T=90K

2025 2033

Commonwealth Fusion Systems, utsprunget fra MIT, har så langt tatt inn >1.8 G$ i privat kapital for utvikling av fusjon

CFS
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Equinor Ventures:
«Investeringen i CFS utgjør 
om lag 10 prosent av det 
750 millioner USD 
mandatet»
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SPARC site
September 2022
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Sentrale forsknings- og 
innovasjonsbehov inkluderer:
• Materialteknologi spesielt knyttet til 

magneter og superledere
• Småskala reaktorer og skalerbare 

systemer, modularisering
• Varmevekslingsteknologi 

Utvalgte tiltak inkluderer:
• Støtte til sentrale forsknings- og 

innovasjonsbehov
• Norsk deltakelse i EUROfusion
• Støtte til deltakelse i internasjonale 

forsknings- og innovasjonssamarbeid 

Energi21 er opprettet
av OED for å gi råd om 
tematisk og finansiell 

satsing på forskning og 
innovasjon innen fornybar 
energi og klimavennlige 

energiteknologier

Energi21 strategiens 
satsingsområder bygger 

på næringens ambisjoner 
og muligheter i fremtidens 

energi- og 
teknologimarkeder

Fusjon i Energi21-strategien


