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Elevark, forarbeid 

Energi- og klimaoppdraget Antilantis  
 

Klimasimulatoren Antilantis, Age of Engineers er ”at site gaming”, 

hvor temaet er den største utfordringen i vår tid 
 

Når du spiller Antilantis, må dere ta mange 

avgjørelser som vil påvirke den politiske 

stabiliteten, energiforsyningen, biomangfoldet, 

økonomien, forsuringen i havet og den globale 

temperaturen. For å forberede deg på å ta disse 

krevende avgjørelsene, bør du orientere deg litt 

om de aktuelle temaene du skal jobbe med i 

spillet. 

For å jobbe med energibehovet og 

energiproduksjonen kan du forberede deg 

med å finne grafiske presentasjoner av 

energiforbruket. Du kan for eksempel søke på ”global energy consumption by sector” på nettet, og 

finne sektordiagrammer som viser global fordeling av energiforbruket og fordelingen av 

energikilder. 

For å lære om fornybar energi og nye teknologier kan du gå inn på denne siden: 

http://www.fornybar.no/ 

For å sette deg inn i den globale klimakvote-ordningen kan du se på denne videoen: 

http://vimeo.com/8056081 eller lese på denne siden: 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/klima/CO2_kvoter/ 

Du kan lese om 2 graders målet til FNs klimapanel her: 

http://www.miljostatus.no/togradersmaalet 

Kjøp og salg av energi i Norden kan du studere ved å se på denne siden fra Statnett 

http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Data-fra-kraftsystemet/Nordisk-kraftflyt/ . Forklaring på 

kraftmarkedet finner du her: http://www.statnett.no/Samfunnsoppdrag/vart-

samfunnsoppdrag/Nettdrift-er-en-balansekunst/Hvordan-fungerer-Kraftmarkedet/. 

I Antilantis får du også mulighet til å delta i prosjekter som forsker, og utprøve teknologiske 

metoder for å påvirke klimaet på jorden, for å motvirke opphopning av klimagasser og dempe 

drivhuseffekten. Slike metoder har fellesbetegnelsen klimamanipulering eller geoengineering. 

Gjør deg bedre kjent med begrepet ved å søke på ”geoengineering” eller ”klimamanipulering” på 

nettet. 

For å få tilgang til de teknologiene du trenger i spillet,  

må du lære om disse gjennom å eksperimentere med  

kraftverk, energikilder, energibærere og gjøre deg  

kjent med geoengineeringsmetoder i utstillingen.  

Skjermbilde fra Antilantis. 

Dere må utføre flere 
eksperimenter i 
VilVites utstilling 
for å få tilgang til 
diverse teknologier 
i Antilantis. 
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