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USA är redo att börja projektera en pilotanläggning för fusionskraft.
Pengar bör därför skjutas till, anser landets vetenskapsakademi. 

Den amerikanska motsvarigheten till Vetenskapsakademien Nasem (The US National
Academy of Sciences, Engineering and Medicine) publicerade i februari en rapport
om hur fusionskraft kan bidra till landets elförsörjning. 

Fusion innebär att energi frigörs genom att atomkärnor slås ihop, som i solen,
snarare än klyvs, som i konventionella �ssionskraftverk. Men trots idoga försök har
ännu ingen lyckats generera mer el än vad som krävts för att upprätthålla de mycket
speciella förutsättningar som krävs för fusion.

Pilotanläggning för fusionskraft klar 2035?

Nu menar dock Nasem att USA är redo att börja planera sin första pilotanläggning för
fusionskraft, som bör klara av att netto-generera energi 2035–2040, rapporterar
World Nuclear News. 

– USA har varit en spjutspets inom fusionsforskning sedan starten och har nu
möjlighet att ta fusionskraft till marknaden, säger Richard Hawryluk, biträdande chef
för fusion på Princetons plasmafysiklaboratorium och ordförande för den Nasem-
kommité som har skrivit rapporten. 

Men målsättningen kräver att tillräcklig �nansiering skjuts till. Nasem menar därför
att USA:s energidepartement bör agera nu för att till exempel skapa o�entlig-privat
samverkan som kan utveckla bland annat en konceptanläggning.

Utmaningar inte skäl att vänta

Det återstår ännu många utmaningar innan fusionskraft kan bli en kommersiell
verklighet. Men det är inte skäl nog att vänta, enligt Nasem: 

”Andra länder och grupper i världen rör sig snabbt mot egna fusionsanläggningar.
Om USA kan klara av dessa utmaningar och skjuta till resurserna som behövs för den
pilotanläggning som beskrivs i rapporten, har landet möjlighet att bli en global ledare

https://www.nap.edu/catalog/25991/bringing-fusion-to-the-us-grid
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/US-could-operate-a-fusion-plant-by-2040-Academy-sa


i att lägga till fusion i arsenalen av lågutsläppande energialternativ”, skriver
akademien. 

Det pågår en hel forskning kring fusion runt om i världen. Mest omtalad är
förmodligen experimentreaktorn Iter i Frankrike som ska stå klar 2025, som en del av
ett internationellt projekt. 
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