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Norges «månelanding» dreier seg om å fange og
lagre CO2 under havbunnen. Bobler på havbunnen
avslører at noe siver ut igjen.

Svinn fra lageret?
UTSLIPP OG LAGRING

TEKNOLOGI
MARTIN
LANDRØ
Dagens Næringsliv introduserer
en ny, fast spalte på debattsidene.
Temaet er teknologi, og spalten vil
stå på trykk hver fredag.
Q Den vil bringe nyheter fra forskning og utvikling innen realfagene,
fra grunnforskning til anvendt
ingeniørkunst.
Q Fagfolk inviteres til å sende inn
bidrag.
Adresse: debatt@dn.no
Tekstlengde: Maksimalt 4000
tegn (inkludert mellomrom).
Q

F

angst og lagring av CO2
har lenge vært et høyt
prioritert forskningsfelt i
Norge. Mange forskere arbeider
med metoder for å lagre CO2 i
bergarter cirka én til to kilometer under overflata. For
samfunnet er det av vital interesse å vite at CO2 som blir
pumpet ned, blir der i lang tid.
Fra vanlige reservoarer vet vi
at det ofte er en viss utsiving av
hydrokarboner. Det kan påvises
ved bobler på havbunnen, eller
ved at vi ser små lommer av
grunn gass på geofysiske data.
På samme måte er det
naturlig at når vi lagrer CO2
under havbunnen, kan vi i
enkelte tilfeller få en viss utsiving.
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kal vi videreutvikle det
høye
nivået
på
velferden er vi helt
a vare på talen-

«SKADELIG».
Kunnskapsminister Kristin
Halvorsen frykter matteklassene
ne vil virke
in hensikt.
h

Q Martin Landrø, professor
ved Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk,
NTNU
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STORTRIVES. Mathis Tolnæs (fra venstre), Amanda Byrkjeland og
Ingrid Tveten er på Foss fem timer i uken. Foto: Per Thrana

UTDANNELSE

avhen

I de fleste tilfeller ventes ikke
dette å være noe stort problem.
Mengdene som siver ut, vil
være ytterst små i forhold til
det som blir lagret i bergarten.
Men for å kontrollere og overvåke at lagringsprosessen går
som ventet, bruker vi geofysiske data, som oftest seismikk,
til å påvise at det som blir
pumpet inn, blir der det skal
være.
Statoil startet i 1996 å injisere CO2 i Utsiraformasjonen
på 800 meters dyp, ved siden
av Sleipner-reservoaret i Nordsjøen, og har til nå lagret mer
enn 12 millioner tonn CO2.
Jevnlige målinger har vært
gjort på Sleipner, samt på
Snøhvit, som er det andre store
lagringsprosjektet i Norge.
Det varierer sterkt hvor
enkelt det er å pumpe CO2 inn
i en bergart. Enkelte steder,
som i Utsiraformasjonen på
Sleipner, er det enkelt. Andre
steder er det mer krevende,
fordi porerommet i bergarten
gjør at CO2 ikke flyter så lett
inn. I slike tilfeller vil trykket
stige, og en må bruke mer kraft
for å pumpe inn CO2.

Gi meg kuttkandidater

ENTUSIASME I N-TE. Sommerferien nærmer seg, og to elever har
kommet med «takk for nå»-gave til lærer Åse Pedersen. – De er så motiverte, ivrige og nysgjerrige. Du vil ikke tro hvor gode resultater de får,
sier Pedersen. Foto: Per Thrana

Opptaksprøve: Til høsten
får 100 åttendeklassinger
plass i egne matteklasser i
Oslo.
Frykter nerdestempel:
– Direkte skadelig, sier
kunnskapsminister Kristin
Halvorsen.

ANNE GUNN HALVORSEN
OSLO

Q Oljedirektoratet presenterte ifjor
et atlas der det estimeres at Norge
kan lagre omkring 50 gigatonn CO2
offshore.
Q Verdens totale utslipp av CO er ca.
2
30 gigatonn per år. Norge kan potensielt lagre nesten to års utslipp av global CO2.
Q Det er ikke snakk om å lagre de totale globale utslippene, men et langt
mindre volum, sannsynligvis langt
mindre enn ti gigatonn årlig.

Faren med å øke trykket for
mye, er at bergarten over
lagringsvolumet kan sprekke
opp. Derfor er det nødvendig å
lage kart også over trykkfordelingen, slik at en kan forvisse
seg om at en er på den sikre
siden.
Det er en utfordring å finne
ut fra de seismiske dataene om
endringene som observeres,
skyldes det at CO2 har erstattet
vann i de små porene i
bergarten, eller at det rett og
slett er trykket som har økt.
Ved å utnytte at det seismiske
signalet er forskjellig når en
sender lyden rett ned og på
skrå mot grenseflaten mellom
leire og CO2-laget, er det mulig
å skille trykkeffekter og
metningseffekter.
Hva med framtiden?
Sannsynligvis blir det flere
lagringsprosjekter på norsk
sokkel. Det er også planlagt
lagringsprosjekter i Australia
og USA.
I en oppstartsfase må en
regne med at noen av disse
prosjektene vil delvis
mislykkes, og derfor er det
viktig med metoder for overvåkning og kontroll, slik at vi
lærer fort.
Framtiden vil vise om dette
blir et viktig bidrag til å redusere CO2-innholdet i atmosfæren. Foreløpig er spesielt
fangstdelen i et CO2-prosjekt
kostbar.
I tillegg er den politiske
viljen globalt lunken.
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uken drar
uke

DN 20. april.
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I Norge gikk vi på 1970-tallet
bort fra kursplaner som delte
elevene inn etter nivå, fordi for
mange elever lærte for lite. Av
samme grunn reagerer jeg på at
Oslo Høyre vil samle et lite
utvalg på rundt 100 av 16.000
ungdomsskoleelever i egne
matteklasser.
De tar dessuten 12-13-åringer
ut av sitt nærmiljø og gir
inntrykk av at det bare er noen
ytterst få, helt spesielle elever
som kan bli skikkelig gode i

matte. Det er feil. Mange elever
kan og bør bli skikkelig gode i
realfag.
I år øker søkningen til ingeniørstudiene med 25 prosent. Jeg
tror de siste års realfagsatsing
begynner å virke. Da må vi satse
bredt og la elever på alle
ungdomsskoler få noe å bryne
seg på.
Q Kristin Halvorsen (SV),
kunnskapsminister

INNLEGG
Bistand

B

istand er viktig, men ikke
nok for å gi utvikling. Vi
oppnår mest når bistandspenger brukes slik at de utløser
større investeringer, for
eksempel fra privat sektor. Eller
når vi hjelper fattige land med å
få på plass bedre skattesystemer, slik at naturressurser
som for eksempel olje blir til
mer klingende mynt i slunkne
statskasser.
Slik kunne vi velge å tolke
tittelen på det inspirerende
innlegget fra Jonas Hjorth i DN
7. mai: Begrenset bistand er
best.
Men det Hjorth ønsker, er

bistand frigjort fra politikken,
konsentrert om færre land og
smale målsettinger. Her er jeg
uenig i mye.
Utvikling handler definitivt
om politikk. Utvikling skapes
først og fremst når de politiske
lederne i fattige land tar kloke
beslutninger. Synspunkter fra
ulike eksperter bør selvsagt
være en del av beslutningsgrunnlaget, men politiske ledere
må bestemme.
Jeg er derimot gjerne med på
en diskusjon om å begrense
antall fagområder Norge engasjerer seg i. Det har lenge vært
den rødgrønne regjeringens
politikk å satse på områder hvor
norske kunnskaper og erfaringer er etterspurt. Likestilling
mellom kvinner og menn, god

forvaltning av olje og gass,
vannkraft og andre rene energikilder er eksempler på dette.
Samtidig samarbeider vi med
andre land, med frivillige organisasjoner og med FN for å
skape en mer rettferdig verden
gjennom å nå tusenårsmålene.
Jeg innrømmer likevel
gjerne at vi nok kunne bli enda
flinkere til å prioritere. Derfor
hører jeg gjerne på konkrete
forslag fra Hjorth og andre
som engasjerer seg i utviklingspolitikk: Hva kan vi med
fordel kutte ut? Send meg
gjerne en epost med gode
forslag, til utviklingsminister@
mfa.no.
Q Heikki Holmås (SV),
utviklingsminister

