


En av Norges viktigeste professorer 
snakker med sin meget spesielle venn 

“Dioxy” som også er kjent som 
karbondioksid

Hun bor I atmosfæren sammen med 
vennene sine: Nitrogen, Oksygen og 
Vanndamp.



Karbondiok
sidmolekylet

Et Karbondioksidmolekyl, 
også kjent som CO2, 

dannes når et karbonatom 
inngår en forbindelse med 

to oksygenatomer.

Dersom vi tar bort 
oksygenatomene, 
forvandles Dioxy til et 
karbonatom som ikke 



Karbon er en viktig brikke i livssyklusen og 
finnes i mange ulike former rundt om i verden.



Karbon beveger seg på kryss og tvers i verden og inngår i en viktig syklus. 
Plantene fanger CO2 fra lufta og bruker det til å produsere mat (energi) til 
seg selv. Denne prosessen kalles fotosyntese. 

Når dyr spiser planter tar kroppen deres opp energien som ligger lagret i 
plantene og “brenner” denne for å produsere  energi. Når maten forbrennes 
frigis CO2 som pustes ut i lufta.



VULKANSK

KORALLREV
SEDIMENTERING

Det finnes også enn annen type 
karbonsyklus, denne er mye 
større og har et mye lenger 
livsløp! Denne kalles den 
geologiske karbonsyklusen eller 
den langsiktige karbonsyklusen, 
fordi den tar mange millioner år.



Når vi puster, slipper 
vi ut CO2 til 
atmosfæren, slik at 
mengden karbondioksid 
i atmosfæren øker.

Vi må huske noen av de fundamentale prosessene som 
regulerer tilstedeværelsen av CO2 i atmosfæren.



SUKKER SUKKER

Under fotosyntesen tar plantene opp CO2 fra luften 
og gjør det om til sukker.

Denne prosessen er 
med på å redusere 

mengden av CO2 som 
er i atmosfæren.



I havet er det mange mikroskopiske organismer 
som bruker CO2 til å produsere kalsiumkarbonat 
for å bygge skjell. Når disse organismene dør, 
synker skjellene til bunnen av havet, og etter 
noen millioner år blir de forvandlet til stein. 

Samtidig omdannes de organiske delene 
av de døde dyra til olje og metan 

ved hjelp av bakterier.

Alle disse naturlige prosessene er med på å 
regulere mengden av CO2 som er i atmosfæren, 
og er en viktig del av livet på Jorden.
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Takket være fotosyntesen kan 
plantene hente næringsstoffer fra 

luften og jorda og lage sin egen mat 
ved bruk av solenergi.

Dyr er ikke i stand til å lage sin egen mat 
og er derfor avhengig av planter

for å få næring
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VANN

For å lage mat 
trenger plantene 
CO2 fra luften, 
vann, noen 
mineraler fra 
jorda og energi 
fra sola.

Ved bruk av disse enkle 
ingrediensene kan alle grønnsaker 
lage sin egen mat, som 
hovedsakelig er sukker.

Den kjemiske 
reaksjonen 

produserer også 
oksygen som 

plantene frigir 
til lufta.



KLOROPLAST
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SUKKER

Dette veldig spesielle fenomenet 
skjer i plantenes grønne blader, 
inne i kloroplastene.

Denne prosessen er avhengig av 
at plantene får energi fra 
solstrålene.

Når CO2 tas opp av plantene blir karbon 
og oksygen skilt fra hverandre. Oksygenet 
blir sluppet ut igjen til atmosfæren, mens 
karbonatomene blir satt sammen slik at de 

danner lange karbonkjeder.
Dette er i hovedsak sukker.



Så hva er det som skjer 
når vi spiser planter og 
frukt, slik som dette eplet? 
Hvordan får vi tak i 
solenergien plantene gjorde 
om til sukker gjennom 
fotosyntesen?
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MITOKONDRIER

Slik som alle andre dyr har vi mange spesielle "fabrikker" inne i cellene våre: 
disse kalles mitokondrier. Her brytes karbon-karbon-båndene som er i 
sukkermolekylene ved å bruke oksygen. Når karbonbåndene brytes blir det frigitt 
energi som kroppen trenger for å holde seg i gang, og CO2. 

Karbondioksidet går ut i blodet, og blir fraktet til  lungene. Når vi puster 
blir CO2 pustet ut og på den måten ført tilbake til atmosfæren.



Takket være fotosyntesen overfører plantene energi fra sola til 
oss mennesker og alle andre dyr. Fordi plantene gjør dette 
regnes de som økosystemets fundament. 



KARBON

KARBON

JORD

Etter denne fantastiske reisen i en 
mikroskopisk verden, må vi reflektere 
over hvor viktig fotosyntesen er fra 
en global synsvinkel. 

Noen andre organismer som også 
spiller en veldig viktig rolle er de 
mikroskopiske algene, plantenes 
forfedre, som lever i havet, i 

innsjøer og i elver.

Skogene og jordsmonnet på Jorden er et levende 
karbonlager. De er veldig viktige fordi de regulerer 

mengden av karbondioksid som er i atmosfæren.



FOR 200 000 000 

ÅR SIDEN

For mange år siden, omkring 100-200 millioner år, var 
Jorda dekket av skoger. Det var et (veldig) varmt 
klima og plantene vokste frodig. 

I dette miljøet var det så mye 
vegetasjon at døde planter dannet ett 

tykt lag av organisk materiale.



Gjennom millioner av år 
ble dette organiske 
materialet igjen dekket 
av sedimenter og deretter 
omdannet til kull ved 
hjelp av bakterier.

Denne prosessen kalles fossilisering og dette 
er grunnen til at vi i dag kan finner 
kullavsettinger rundt omkring i hele verden. 



GLOBAL OPPVARMING



Jorden er omsluttet av atmosfæren. Vi kan 
forestille oss at dette er ett stort gjennomsiktig 
teppe som omgir planeten. Når strålene fra solen 
kommer frem til Jorden, går de gjennom 
atmosfæren og mange av dem treffer bakken. 
Jordskorpa absorberer strålene og frigjør deretter 
energien fra solstrålene som varmebølger. Disse 
varmebølgene blir værende i atmosfæren, noe som 
får temperaturen på Jorden til å øke.

Det er det samme fenomenet man ser i 
drivhus på en solskinnsdag, og det er 
derfor denne prosessen kalles 
drivhuseffekten.



Atmosfæren består av en 
blanding av flere gasser. Vi 
kan forestille oss at disse 

gassene som tråder i teppet.



Drivhuseffekten er ikke bare et negativt 
fenomen, takket være denne har Jorden hatt 
en konstant gjennomsnittstemperatur på 15°C 
over lang tid. Dette er perfekte forhold for 

fornyelse og utvikling av liv.



Så hva er det som er problemet med 
drivhuseffekten? Problemet er at 

teppet blir tykkere, noe som fører til 
at atmosfæren blir for varm.



SKOGSBRUK 17%

BYGNINGER 8%

INDUSTRI 19%

TRANSPORT 13%

JORDBRUK 14%

SUPPLERING AV ENERGI 26%

SØPPEL OG AVFALL 3%

Når man brenner fossil energi (olje, gass, kull) frigis det mye 
karbondioksid – og dette forblir i atmosfæren. Her kan vi se 
på hovedkildene til utslipp av CO2.



I dag omgjør vi karbonet som har 
vært lagret i bakken over millioner 
av år i form av olje, gas og  kull, 
om til karbondioksid. Dette skjer 

raskere og raskere, og er noe som 
får Jordens temperatur til å øke. 

I tillegg har vi metan – en gass som 
er enda mer farlig enn CO2, og som 

slippes ut i atmosfæren når 
permafrostlagene tiner på grunn av 

et varmere klima.



SOUTH
POLE 

Hva er konsekvensen av at temperaturen øker?

Isen smelter

Havnivået stiger

De klimatiske 
sonene endrer seg

Arter dør ut

Ekstreme klimatiskeù
 hendelser

Økosystemene 
endrer seg



Hvilke løsninger finnes? Vi kan gjøre mange ting for å hjelpe 
atmosfæren. Alle tiltak teller, selv om de er små.

Ikke hugge ned trær, men plante i stedet Bruke mer fornybare energikilder

Redusere forbruket
Være mer energieffektiv



De siste årene har mange forskere begynt å jobbe for å komme 
frem til ulike løsninger som kan redusere utslippene av CO2. En 

veldig interessant løsning er den som kalles karbonfangst og -lagring 
(på engelsk kalles CCS). Når man benytter seg av full CCS blir CO2 

fanget fra en utslippskilde, for eksempel en fabrikk eller et 
kraftverk og CO2 blir transportert til et sted hvor den kan lagres 

dypt nede i bakken, enten på land eller under havbunnen. 



FORNYBAR
 ENERGI



Vi kan bruke alle de elektriske apparatene vi har takket være 
energien som kommer inn til husene våre gjennom kraftlinjer. 

Hvilke kilder har vi for å kunne produsere nok energi til å 
dekke behovet vårt? Vi kan dele energikildene inn i to grupper: 

ikke-fornybar energi og fornybar energi.



SKOG 
KULL

MILLIONER AV ÅR

SOL

Sola er den største kilden til energi på Jorden og plantene kan 
lagre energien ved å danne organiske molekyler. I tidligere 
geologiske tider var det mange skoger som ble omdannet til 
kull, gjennom fossilisering. 

Den energien vi får fra kull i dag 
ble lagret av plantene som levde for 
millioner av år siden.



FOSSILISERING

SEDIMENTERING

SOL

MILLIONER AV ÅR OLJE

Det samme fenomenet gjelder milliarder av 
mikroskopiske organismer i havet. De ble 

omdannet til olje og naturgass gjennom 
fossilisering. Hvordan kan vi bruke den energien 
som er lagret i disse ”fossile brenslene”? Det er 

veldig enkelt, vi trenger bare å brenne dem. 



En annen energikilde er kjernekraft. Dette er basert på veldig 
sjeldne grunnstoffer som finnes i naturen. De er veldig energetisk 

ustabile og omdannes til andre elementer over tid og i denne 
prosessen vil de frigi energi i form av stråling.

Det er utviklet en metode der omformingen av disse 
elementene skjer i kontrollerte former inne i et  
kjernekraftverk, og på denne måten kan man 
produsere store mengder energi.



I de seneste årene har forskere og uavhengige selskaper rundt om i verden 
utviklet ulike metoder slik at vi kan høste det vi kaller fornybar energi.

Hvorfor kaller vi disse kildene for ikke-fornybare energikilder? Når kull, 
olje, gass  og radioaktive elementer har blitt brukt opp, kan vi ikke 
bruke dem igjen. Når de først er brukt er de borte.



Men vi har enn annen fantastisk kilde til 
energi - nemlig den som kommer fra Jordens indre.

Fornybare energikilder stammer 
hovedsakelig fra to kilder: sola og varme 
fra Jordens kjerne. 

Alt som flyttes rundt på 
Jorden krever på en eller 

annen måte energi fra sola.



Solcellepanel danner elektrisitet direkte fra 
sola. Vi har teknologier som bruker sola til å 

produsere både elektrisitet og varmt vann.



Biomasse brukes til å produsere drivstoff som 
bioetanol og metan. Men vi må være oppmerksom på 
at dyrking av biomasse krever store landområder som 
kan være viktige for produksjon av mat.



Vi kan fange opp kreftene fra vind i vindmøller og bygge 
vindparker for produksjon av elektrisk energi. Når luft i 
bevegelse treffer bladene til vindmøllene settes en propell 
som er tilknyttet en turbin i bevegelse. Rotasjonen driver 
en elektrisk generator som produserer energi, på samme 
måte som dynamoen på en sykkellykt! 



Vannkraft fungerer etter 
samme prinsipp som vindkraft.

Vi kan også bruke vannkraftverk 
hvor rennende vann brukes til å 

produsere elektrisitet.



KJERNEKRAFT

FORNYBARENERGI

FOSSILT
BRENNSTOFF

Så – hvilke energikilder vil vi bruke i fremtiden? Forskere har laget en vurdering 
av hvor mye de ulike energikildene vil bidra med i år 2050: fossilt brensel vil bidra 
til 60 % av verdens energibruk, fornybar energi vil bidra til 30 % og kjernekraft 
vil bidra til de resterende 10 %. Slik det er i dag er fornybar energi for kostbart 
i bruk, men det skjer mye på utviklingssiden her. 

Dagens status er at 
det meste av energien 
på Jorden vil fortsatt 
produseres av fossilt 
brennstoff en stund 
til. Å løse problemet 

med drivhusgasser har 
blitt vår tids største 

utfordring – og en 
løsning må finnes 

raskt.





Er det mulig å fange opp 
CO2-molekylene før de kommer 
ut i atmosfæren slik at vi kan 
unngå en forsterket rivhuseffekt? 
Vi kan jo ikke akkurat fange 
CO2-molekylene med en 
sommerfuglhåv. 



KRAFTVERK 
FANGSTANLEGG

KOMPRESJONS 
ENHET RØRLEDNING 

La oss se på hvordan Karbonfangst og -lagring virker. En enhet som 
fanger opp CO2 bygges vanligvis i nærheten av kilden som slipper ut 
CO2, ved siden av et kraftverk eller en fabrikk for eksempel. 



Vi er inne i kraftverket, rett foran 
den store ovnen hvor kullet brennes 
for å produsere elektrisitet og varme 
til husene våre.

Når kullet brennes dannes det 
avgasser som frigis til atmosfæren. 

Men takket være karbonfangst
 og-lagring kan CO2 fanges opp før 

den slippes ut i lufta.



VARME 
SKILLER CO2 
OG AMINER
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Det første steget er å skille CO2-molekylene fra de andre avgassene. Dette er en veldig 
komplisert prosess og den krever store mengder energi. Avgassene føres i rør til en tank, der 
CO2-molekylene skilles fra resten ved å binde dem til noen molekyler som kalles aminer. 

Denne blandingen 
pumpes deretter inn i 
en ny tank der 
CO2-molekylene skilles 
fra aminene ved bruk 
av varme, og CO2 
sendes til lagring. La 
oss se på hva som 
skjer i detalj.



Avgassene vaskes i en amin dusj: 
aminene tar tak i CO2 molekylene 
på veien ned.



CO2-molekylene blir dratt 
ned av aminene slik at de 
skilles fra resten av de 
unnslippende avgassene og 
fører dem bort ”hånd i hånd”. 

Aminene følger 
CO2-molekylene på deres vei 
til kompressoren før de drar 

tilbake og er klare til å bli 
spylt ut av dusjen igjen.



Etter fangsten sitter vi igjen med ren CO2-gass som 
er klar til å bli komprimert og transportert til  
lagringsområdet. Her starter en ny historie…



CO2-HUSET

KARBONLAGRING



Ved normal temperatur og 
trykk er karbondioksid en gass 
der alle molekylene er veldig 
dynamiske og "bøllete". På 
grunn av disse egenskapene må 
molekylene få en ”superkritisk 
behandling”.

Etter prosessen hvor 
CO2-molekylene blir fanget, må de 
gjøres klar til transport og lagring.



For å roe ned 
CO2-molekylene kan vi 
behandle dem med varme 
og trykk.

Først må vi varme 
dem opp en stund.



Molekylene er nå 
stille og rolige og 
oppfører seg som en 
væske. Alle disse 
prosessene er med 
på å forberede 
gassen til transport.

Deretter kan molekylene 
komprimeres. Etter denne 
dobbelbehandlingen går 
karbondioksid inn i en helt 
spesiell tilstand som kalles 
”superkritisk CO2”.



Transporten kan gjennomføres ved 
bruk av båt, lastebil eller gjennom 
rørledning.



Til slutt ankommer CO2 
lagringsområdet sitt. En 
naturlig tank som har alle 
de nødvendige egenskapene 
som skal til for å holde 
gassen under bakken.

FORSEGLINGSBERGART 

Et godt lagringssted må ha ”lagringsbergarter” og over denne ”forseglingsbergarter” slik 
at lageret  forsegles og hinder gassen i å lekke ut.

Lagringsbergart 



CO2-HUSET

Vi kan forestille oss at lagringsområdet for CO2 er ett hus der forseglingsbergarten er det 
som holder molekylene inne. Skorsteinen vil da være overvåkingsenhet som gir mulighet for å 
kontrollere hvordan CO2 oppfører seg.



Rundt selve injeksjonsbrønnen må det bores flere 
overvåkningsbrønner for å kunne følge med på om 

vennene våre oppfører seg pent eller ikke.

Etter lagring må vi følge med på hvordan 
molekylene oppfører seg for å forsikre oss 
om at de ikke stikker av fra sitt nye hjem.



I reservoaret står de komprimerte 
CO2-molekylene så tett sammen at de oppfører 
seg som en væske. Dermed slår de seg til ro i 
porene mellom sandkornene i bergarten eller i 
sprekker dersom bergarten ikke er så porøs.



Litt etter litt løses de opp i 
saltvannet som holder til inne i 
lagringsbergarten, noe som fører til 
at CO2-molekylene og mineralene 
over tid danner nye stabile 
mineraler sammen.

Så CO2-molekylene 
sovner igjen og vil gjøre 
det lenge…



Økonomisk
støttet av

SVALBARDS
MILJØVERNFOND

Vitenskapelig 
veiledning 

Laget av
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