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Ved første legging Etter 4 år Etter 8 år Ved første legging Etter 4 år Etter 8 år

Årlig CO2-utslipp pr. m2 11,2 kg 4,2 kg 2,8 kg 2,5 kg 0,62 kg 0,31 kg

Kostnad pr. m2 450 kr 225 kr 168,75 kr 350 kr 87,5 kr 43,7 kr

Synlighet God Dårlig Dårlig God God God/middels

Rød asfalt Plexidekke

Basert på at rød asfalt gjennomgående sprekker, falmer og mister synligheten 

etter ca. 2/3 år. Deretter må den legges på nytt. Det må derfor vanligvis legges 

rød asfalt totalt 3 ganger i løpet av 8 år.

Basert på at kaldplast har en forventet levetid på minst 8 år. Den beholder 

synligheten disse årene.



Rød asfalt

Plexidekke

Første legging
Fresing av eksisterende asfalt: 5,6 kg CO2
Legging av rød asfalt: 5,6 kg CO2 
Kostnad: 450 kr

Andre legging
Rød asfalt: 5,6 kg CO2
Kostnad: 450 kr 

År 0 År 2 År 4 År 6 År 8

Tredje legging
Rød asfalt: 5,6 kg CO2
Kostnad: 450 kr 

Totalt
CO2-utslipp: 22,8 kg / 2,85 kg pr. år
Kostnad: 1.350 kr / 169 kr pr. år

Første legging
Utslipp installasjon: 2,5 kg CO2
Kostnad: 350 kr

Totalt
CO2-utslipp: 2,5 kg / 0,83 kg pr. år
Kostnad: 350 kr / 43 kr pr. år

Alle tall oppgitt pr. kvadratmeter. 





https://www.veier24.no/artikler/oslo-lyser-ut-asfaltkontrakt-for-inntil-65-millioner-for-2020/481724
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Sitat Hans Christian Moen (dagl. leder Harald Mathisen AS): 

«De eksterne studiene vi kjenner til viser at asfalt og bildekk er de viktigste 
kildene til mikroplast fra veitransport. Med bruk av Plexidekk blir det enklere og 
tryggre å velge sykkel fremfor bil, og asfalten i veibanen varer lenger. Det er bra 
for mennesker og bra for miljøet.»

«Med Plexidekk bidrar vi til et bedre klima og miljø. Vi bruker mindre materiale 
og produktene våre har lengre levetid. På den måten blir Plexidekk den mest 
miljøvennlige løsningen for oppmerking av sykkelfelt.

https://www.hi.no/hi/nyheter/2018/november/mikroplast-i-
oslofjorden-mest-fra-dekk-og-asfalt

Kilder til marin mikroplast

Asfalt og bildekk Tau og klær Øvrig

https://www.hi.no/hi/nyheter/2018/november/mikroplast-i-oslofjorden-mest-fra-dekk-og-asfalt

