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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Mitt val av arbete grundar sig av flera olika anledningar. Min familjs byggande av 
sommarstuga med de efterföljande diskussionerna om vilken färg som borde användas i det 
lite karga gotländska klimatet, olika färgförsäljares svårighet att ge liknande svar på samma 
fråga, grannens ommålning med falurödfärg och att Bertil Bredmar på Växjö Universitet i 
samma veva gav mig förslaget att skriva om färg. Allt detta samverkade till att få mig att 
börja fundera över att sammanställa en guide med olika färgers egenskaper och miljöpåverkan 
för att förenkla valet för hus målaren. Men jag insåg snabbt att det var för brett för en fem 
poängskurs, så jag valde att fokusera på slamfärger i stället för på ett flertal olika sorters färg.   
 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med mitt arbete var att på ett enkelt och lättbegripligt sätt ge en bra beskrivning av 
slamfärgers funktion, egenskaper och miljöpåverkan. En enkel översikt som skall kunna 
hjälpa den som skall måla att göra ett hållbart val för framtiden. 
 

1.3 Problemformulering 
Färgmarknaden är en djungel. Det är väldigt svårt att veta vad som är lämpligt just för en själv 
i den situationen som man befinner sig i, och vad som är bäst ur miljösynpunkt. Den 
information som vanligtvis finns är ofta tryckt av tillverkarna själva, och behandlar då bara 
just egna deras produkt, ofta helt utan dom negativa aspekterna. Eller så är dom tryckta av 
försäljarna, men det är princip samma problem där, bara dom positiva egenskaperna och priset 
finns med. Det som jag tycker är viktigt, jämförelser mellan olika färgsorter och deras olika 
miljöpåverkan finns oftast inte med, eller så är det väldigt otydligt utformat.  
 
Jag ville ta reda på så mycket jag kunde om slamfärger för att kunna svara på var det lämpar 
sig att använda det? Var det innehåller för ämnen? Vad det har för livslängd? Hur 
tillverkningen går till och hur tillverkningen påverkar miljön? Och hur färgen påverkar miljön 
i andra stadier än just under tillverkningen? Jag gjorde även en kort tillbaka blick över 
slamfärgens historia för att jag skulle få en förståelse om varför det är så vanligt och varför 
det är så populärt.   
 
Detta ville jag sedan sammanställa på ett lättförstått och övergripbart sätt för att förenkla valet 
vid målning. 
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1.4 Strategi och metod 
Jag började med att strukturera upp arbetet och fundera ut vad jag verkligen ville ha med, vad 
jag trodde mig hinna med och vilket som var relevantast. Efter detta bestämde jag mig för vad 
jag skulle begränsa mig till. Efter det började jag samla information. Informationen har främst 
samlats in från Internet eller ned laddningsbara broschyrer som funnits hos på dom flesta 
hemsidor, främst från tillverkarnas, grossisternas och försäkringsbolagens hemsidor. Jag 
försökte också att få kontakt med falurödfärg genom att Maila till dom, men efter ett antal 
försök med samma svar, som bara hänvisade till hemsidan gav jag upp allt hopp om att få 
hjälp från det hållet.  
Efter att jag samlat ihop tillräckligt med information så sammanställde jag den, korrekturläste 
den och funderade ut ett bra upplägg på layout och text. 
 

1.5 Avgränsningar 
Examensarbetet riktar sig till alla med färgintresse eller dem som skall måla även om det 
troligtvis inte innehåller några nyheter för dem med djupare kunskaper i ämnet. Arbetet är 
även tänkt att kunna läsas av dem utan kunskaper i ämnet, jag har därför försökt att förklara 
alla termer och moment som jag ansett vara svåra att förstå.  
 
Eftersom detta enbart är ett fempoängsarbete så har jag känt mig tvingad att reducera arbetet 
till att bara omfatta slamfärger då det inte getts tid att inkludera övriga sorters färg. på grund 
av att det bara var ett fempoängsarbete så kunde jag heller inte gå in så djupt i dom olika 
ämnena som jag från början önskade, Falurödfärgs brist på att besvara mina frågor försvårade 
ytterliggare att ge några riktigt bra svar på vissa av miljöfrågorna. 
 
Jag valde slutligen att begränsa mig till en mindre del om historian och större delar om var 
användningsområdena finns, vilka ämnen som ingår, livslängden, tillverkningen, miljön vid 
tillverkningen och miljön i allmänhet då jag kände att det mest relevanta ingick i dessa 
grupper. 
 

1.6 Tidplan 
Arbetet sträckte sig från början av 2007 med inlämning i slutet av augusti 2007. 
Kontaktförsök gjordes med Falurödfärg under hela försommaren av 2007, utan resultat. 
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2. Slamfärgens historia 
 

2.1 Allmänt 
Första gången som man stöter på rödfärgade hus i Sverige är på 1500 talet, då det var ett 
tecken på rikedom. Inspirationen hade man fått från kontinentens röda tegelbyggnader, som 
man nu ville efterlikna. Rödfärgen fortsatte att vara en ensak för samhällets rika ända in på 
1800 talet, då det fick sitt genombrott även hos dom fattigare på landsbygden, vars hus innan 
detta oftast varit omålade. Då rödfärgen blev var mans färg började dom mer välbeställda, 
framförallt i städerna istället att använda gul färg på bostadshusen. Delvis för att markera att 
den röda färgen nu var den billigaste på marknaden.  
Rödfärgen fortsatte att öka i popularitet under nationalromantiken på det sena 1800 talet och 
tidiga 1900 talet för att sedan tryckas tillbaka efter andra världskriget, då plastfärger och 
oljefärger introducerades. För att tillslut komma tillbaka under slutet av årtusendet, i början 
främst på landsbygden, men nu även i stadsbebyggelsen. 
Att rödfärgen överhuvudtaget slog igenom var en ekonomisk fråga snarare än en estetisk, då 
mineralerna som finns i färgen hjälpte till att konservera trät så att fasaderna fick längre livstid, 
vilket ju var det viktigaste för många på 1800 talet. 
  

 

 

 

 

 

 

 

Källa: http://www.blomsbyggnardsvard.se  

Figur 1: Gammalt rödmålat torp 

2.2 Recepten 
Falu rödfärgs recept har egentligen alltid sett ut på samma sätt. Det innehåller vatten, 
vetemjöl/rågmjöl, Rödfärgspigment, järnvitriol och linolja. Men under färgens barndom på 15, 
16 och 1700 talet så blandades även så vitt skilda saker som oxblod, öl, urin, tran, lut, tjära, 
kattpiss, gödselvatten och saltlake in som bindemedel eller lösningsmedel 
Det är rödfärgspigmentet som har fått gett namn åt Falurödfärg. Då pigmentet alltid har 
framställs vid koppargruvor, och då främst från Falu koppargruva.  
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2.3 Brytningen av koppar, grunden för råvaran 
Det har troligtvis brutits koppar vid Falu Koppargruva sedan 600 talet, men storskalig 
brytning startades inte förens runt 1490 talet. Produktionen toppades redan 1650 då 3089 ton 
råkoppar framställdes. Efter 1600 talet blev det allt svårare att hitta kopparfyndigt berg och 
1800 lyckades man bara framställa 508 ton råkoppar och 1992 var det i princip slut, och man 
fick stänga. Men det är fortfarande gruvans restprodukter, alltså överblivna stenhögar som 
kallas gruvvarp, som man använder för att framställa färgpigmenten. Det är alltså en historia 
av gruvbrytning som har möjliggjort en historia av färg. 
En djupare genomgång av processen kommer längre fram. 
 

Referenser till Historian 
http://www.falurodfarg.com/frf_templates/Page.aspx?id=221 - 2007-06-13 
http://www.jarnriket.com/bergsman/ramdokument/21-061_roedfaerg.htm - 2007-06-13 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Falu_r%C3%B6df%C3%A4rg - 2007-06-13  
http://www.vadstenafarg.se/vadfarg/historia.htm - 2007-06-13 
http://stockholms.lans.museum/byggnadsvard/byggfarg.cfm?in_idnr=35 - 2007-06-13 
http://www.w.lst.se/upload/5852/Falun_w.pdf - 2007-06-14 
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3. Slamfärgers användningsområden 
 

3.1 Lämpliga ställen för Falurödfärg 
Falurödfärg är en färg för utomhusmålning av obehandlade och ohyvlade träytor eller på ytor 
som tidigare varit målade med slamfärger. Man kan också måla på uttorkade laserade ytor och 
gammalt tryckimpregnerat trä. Det är heller inga problem att måla över kvistar och spikskallar. 
Mögel hämmande medel bör användas om det finns risk för mögelsporer i trät. 
Alla som beställer prefabricerade hus bör också informera tillverkaren av huset om man skall 
måla med falurödfärg, annars är det risk att dom levererar fasaden både hyvlad och grundad, 
vilket gör det omöjligt att använda Falurödfärg. Falurödfärg är också en färg som kräver lite 
underhåll och har en lång livstid, den kräver bara två strykningar första gången man målar på 
obehandlat trä, en gång utspädd med 10-20 % vatten och en andra gång outspädd. Färgen 
torkar på en timme och efter ungefär 24 timmar så kan man måla igen med outspädd färg. 
Båda strykningarna ska vara tunna. På tidigare målat trä kan det räcka att måla en gång. För 
bästa resultat ska man måla på försommaren och då helst på förmiddagarna på soliga dagar då 
torkförhållandena är som bäst. 
 
Eftersom färgen är en slamfärg så bildar den ingen inget tätt skikt utan låter trät andas. Färgen 
släpper igenom vatten, men låter det också avdunsta i en lika snabb takt. Detta gör att den så 
länge den bara får torka ut, klarar sig på dom flesta platser med klimat som liknar det svenska, 
därför exporteras den i små mängder till bland annat Chile, Estland, Tyskland och Kanada. 
Falurödfärg har också av tradition använts på västkustens sjöbodar, vilka i regel har klarat sig 
väldigt bra trots tidens tand. 
Men det finns också en hel del ställen där det inte lämpar sig att måla med Falurödfärg. 

Referenser lämpliga ställen för Falurödfärg 
http://www.falurodfarg.com/frf_templates/Page.aspx?id=229 - 2007-06-13 
http://www.falurodfarg.com/frf_templates/Page.aspx?id=227 - 2007-06-14 
http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dIndex%26ArticleID%3
d2004%5c04%5c07%5c103809%26src%3ddi - 2007-06-17 
http://www.falurodfarg.com/frf_templates/QnAPage.aspx?id=702 - 2007-06-14 
http://www.falurodfarg.com/frf_templates/CampaignPage.aspx?id=1399 - 2007-06-14 
 

3.2 Olämpliga ställen för Falurödfärg 
Ställen där det inte lämpar sig eller är helt omöjligt att måla om på är fasader som tidigare 
målats med oljefärger och plastfärger. I dom fallen får man fortsätta med plast och oljefärger 
eller byta panel. Har man också en gång målat med Falurödfärg bör man inte byta färg då det 
krävs att man rengör fasaden väldigt noggrant. Man måste tvätta och borsta bort alla lösa 
pigment och sedan torka fasaden till en fukthalt som inte överstiger 18 %. Det är alltså bäst att 
bara måla om med Falurödfärg om man en gång har målat en vägg med det. Då räcker det i 
regel med att borsta av väggen med en stålborste eller piassavakvast innan man målar igen.  

Referenser Olämpliga ställen för Falurödfärg 
http://www.falurodfarg.com/frf_templates/Page.aspx?id=229 - 2007-06-13 
http://www.viivilla.se/expert.asp?categoryid=11&articleid=7883 - 2007-06-14 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=132&a=471 - 2007-06-14 
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4. Slamfärgers ingredienserna 
 

4.1 Färgpigmentet 
En av Falurödfärgs grundingredienser är egentligen restmaterial från kopparbrytningen, 
främst då från Falu Koppargruva. Det är Gruvvarpen, alltså det ofyndiga berget, som lagts till 
sidan under kopparbrytningen som används, och den används för att ge Falurödfärg just sin 
färg. 
Färg pigmenten fås när man låter den överblivna kopparfattiga malmen vittra utomhus under 
lång tid för att då bilda rödmull, rödmullen innehåller koppar, järnockra, kiselsyra och zink. 
Det är den kombinationen som ger färgen dess konserverande effekt. Rödmullen tvättas ren, 
siktas, bränns och mals innan det är färdigt färgpigment. Man använder endast det mest 
vittrade materialet, som nästan påminner mer om jord än om sten, därav ordet rödmull, även 
om materialet är mer gult än rött. Färgen ges främst av järnhydroxider, eller järnockran. 
Järnockran finns i gruvvarpen i form av slam. Rödmullen går inte från gul färg till röd förrän 
den bränns på hösten. Kislet finns i rödmullen i form av kiseldioxid, SiO2.  Kislet hjälper till 
att ge färgen dess beständighet och konserverande effekt. Pigmentet innehåller också mindre 
mängder av bly. Blyhalterna i falurödfärg är dock mindre än 0,15 %.  

Referenser till Färgpigmentet 
http://www.falurodfarg.com/frf_templates/Page.aspx?id=110 - 2007-06-14 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Falu_r%C3%B6df%C3%A4rg - 2007-06-13 
http://www.geonord.org/edu/varp.html - 2007-06-19 
http://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4rnockra - 2007-06-13 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kiseldioxid - 2007-06-13 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=18947 - 2007-06-14 
 

4.2 Järnvitriol 
Järnvitriol eller järnsulfat med den kemiska betäckningen FeSO4 blandas in i färgen för att 
förstärka färgens ”konserverande” egenskaper, det har alltså en rötskyddande effekt. 
Järnvitriol skyddar dock dåligt mot solens UV strålar om man jämför med täckande färg. 
 
Järnvitriol kan även användas utomhus vid gråning/patinering av trä i samband med 
tillexempel timmerlagring. Järnvitriol är också det billigaste materialet till grå lasyrfärg 
utomhus. 

Referenser till Järnvitriol 
http://www.gysinge.nu/Products/ProductDetail.aspx?sectionId=956&itemId=1216 - 2007-06-
13 
http://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4rnsulfat - 2007-06-13 
http://www.falurodfarg.com/upload/R%C3%B6df%C3%A4rg%20v3.pdf - 2007-06-15 
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4.3 Linolja 
Linolja är en gammal sorts olja som framställs genom att man pressar ut den ur linfrön. 
Linoljan i Falurödfärg används främst som bindemedel men har även flera andra funktioner.  
Linoljan fungerar också väldigt bra som rötskydd, linoljans egenskaper gör att den har lätt för 
att tränga in i träet för att sedan expandera under torkningen vilket hindrar 
vatteninträngningen. 
Lacker och plastfärger har inte alls samma skydd mot vatteninträngning, då dessa färger bara 
skapar ett tunt ytskikt. 
 
Linolja funkar också som rostskydd till järn, både på icke angripet och angripet, är det redan 
angripet så kryper det ner till kärnplåten och förhindrar vidare rostspridning. 
Linolja funkar också bra till matlagning, det är väldigt nyttigt då det innehåller mycket omega 
3. 

Referenser till Linolja 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Linolja#R.C3.B6tskydd - 2007-06-13 
http://www.falurodfarg.com/upload/PDF/Produktblad_Sv.pdf - 2007-06-13 
 

4.4 Övriga ingredienser 
Övriga ingredienser är framförallt vetemjöl och vatten. 
Vetemjölet tillsammans med vatten bildar vetemjölsklister som tillsammans med linoljan 
fungerar som bindemedel. Allt vatten används inte till vetemjölsklistret, det mesta fungerar 
som lösningsmedel. 
Vid tillverkningen tillsätts också såpa, detta för att järnvitriolen lättare skall kunna tränga in i 
träet. 
Man tillsätter också konserveringsmedlet Proxel LV vid färg som skall burkförpackas.  
 

Referenser till Övriga Ingredienser 
http://www.falurodfarg.com/upload/FR%20Milj%C3%B6redovisning%200405.pdf - 2007-
06-15 
http://www.falurodfarg.com/upload/PDF/Produktblad_Sv.pdf - 2007-06-13 
http://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4rnvitriol - 2007-06-13 
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5. Slamfärgers livslängd 
 

5.1 Falurödfärg på väggen 
Fasader målade med Falurödfärg behöver i regel målas om ungefär vart 10 år, plus minus 
något år beroende på hur utsatt fasaden är och i vilket vädersträck fasaden står. Ytor som är 
målade och står under tak har också en mycket längre livstid. 
Efter ungefär 10 år börjar sedan färgen att krita av sig, detta kända fenomen beror på att 
bindemedlet i färgen, vetemjölsklistret bryts ner av solljus och sköljs bort av regn. Det 
innebär att pigmenten inte längre har något som håller fast det vid träet, och det börjar lossna 
korn för korn. Det innebär att fasaden till skillnad från plast och oljefärger inte flagnar i stora 
sjok. Detta gör att Falurödfärg åldras på ett mer behagligt sett än plast och oljefärger, som 
direkt blir väldigt fula när dom börjar bubbla och flagna. 
När bindemedlet är upplöst så är det rätt lätt att sedan borsta ner resterande lösa pigment från 
väggen, efter det är det bara att måla på ny färg. Vid ned borstning skall andningsskydd 
användas på grund av att färgen innehåller mindre mängder bly, koppar och kvarts (kisel), 
vilket kan vara skadligt vid inandning, då det kan orsaka silikos (stendammslunga).  
Tackvare Falurödfärgs bindemedel så stöter färgen också bort en stor del av smutsen och 
dammet som annars skulle fastna, och vid ommålningen så lossnar resterande smuts och 
damm tillsammans med resterande lösa pigment när man borstar av väggen. 
Men på grund av att pigmenten sitter på det sätt som dom gör går det bara att måla på 
ohyvlade ytor, annars fastnar det inte. 
Falu rödfärgs pigment är väldigt färgbeständigt då den till skillnad från dom flesta syntetiska 
pigmenten inte är känsligt för ultraviolett ljus. Pigmenten är väldigt ljusstabila och påverkas i 
praktiken inte alls av solen där många av dom syntetiska och även vissa av dom naturliga 
pigmenten får en dragning mot violett, ungefär som en plastbit som legat ute i solen. Dom få 
av Falurödfärgs pigmentkorn som sitter kvar efter 100 år kommer fortfarande däremot att vara 
lika röda som efter en vecka.  
När det gäller Falurödfärgs livslängd så är det alltså bindemedlet som sätter gränsen för hur 
tätt man behöver måla om, då pigmenten tål solen, vinden och fukten i princip hur länge som 
helst utan att tappa färgen, medan bindemedlet bryts ner av solljuset och regnet efter ungefär 
10 år. 

Referenser Falurödfärg på väggen 
http://hildebrand.raa.se/materialguiden/mat_show.asp?page=mat_show&matid=47&chptid=4
2 - 2007-07-05 
http://www.falurodfarg.com/upload/PDF/%C3%85F-sidan/Broschyr.pdf - 2007-06-15 
http://www.falurodfarg.com/frf_templates/CampaignPage.aspx?id=1399 - 2007-06-14 
http://www.beijerbygg.se/templates/BB_ByggradListItem.aspx?id=11797&print=true - 2007-
07-05 

5.2 Falurödfärg och fukt 
Falurödfärg är en emulsionsfärg vilket ger ett öppet skikt som låter trät andas, det gör att 
färgen kan suga upp fukt vid extremt regn eller fuktiga nätter, men den har också lätt för att 
släppa ut fukt, vilket gör att trät kan torka ordentligt, vilket minimerar risken för röta.  
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Den största risken för att få olika mögel eller svamp angrepp på färgen är därför att mjölet i 
bindemedlet innehåller mer näring än syntetiska bindemedel, därför är det en fördel att måla 
på förmiddagarna under dom varma sommarmånaderna maj, juni och juli. Efterhand som 
solen lyser och regnet slår mot fasaden så bryts mjölet ner, därför blir färgen mindre och 
mindre näringsrik och därför också mindre känslig för olika angrepp. Efter några år är i 
princip all näring borta och fasaden har ett väldigt bra skydd mot mögel och svamp. 
År 2000 fick Falurödfärg många klagomål på grund av mögel, på grund av det startade man år 
2001 ett stort forskningsprojekt på SLU, Statens lantbruksuniversitet i Ultuna utanför Uppsala 
under Stig Bardages ledning för att ta reda på om det var något fel på färgen, eller om det var 
något annat som gått fel. Undersökningarna visade att det hade varit en ovanligt regnig vår 
och sommar, vilket gjort att trät aldrig fått torka ut ordentligt, det i samband med vetemjölet i 
färgen hade utlöst en våg av mögel. Det var nästan som att man smörjt in blött trä med gröt. 
Därför är det väldigt viktigt att virket får torka ordentligt innan man målar, fuktkvoten skall 
helst ligga under 15 % för bra resultat. Har färgen sedan bara fått komma på torrt virke och 
torkat, så är färgen inte speciellt känslig.  
Trä som målats med Falurödfärg kan få sprickor om det blir riktigt torrt, detta spelar dock 
ingen roll, färgen skal ses som ett offerskikt, det är trät som skall skyddas. Om det spricker 
betyder det bara att det är torrt, vilket är bra. Det är dock ett av hindren för senare målning 
med täckfärg, vilket inte funkar bra på sprickor. 

Referenser Falurödfärg och fukt 
http://www.falurodfarg.com/frf_templates/CampaignPage.aspx?id=1399 - 2007-06-14 
http://www.radron.se/templates/news____2597.asp - 2007-07-06 
http://www.nyteknik.se/art/20870 - 2007-06-13 
http://www.solidwood.nu/pdf/Affe_Rapport%201%20-%20Underh%E5llsplan.pdf - 2007-07-
25 
http://www2.slu.se/forskning/fakta/faktaskog/pdf02/4S02-
04.pdf#search='r%C3%B6df%C3%A4rg' - 2007-06-13 
 

5.3 Folksams färgtest 2005 
Folksams färgtest startade 2002, då dom målade träpaneler enligt tillverkarnas anvisningar, 
sedan placerades dom ut i en vinkel av 45 grader, vilket är vedertagen teststandard, det 
medför att panelerna får en snabbare åldringsprocess, det innebär att panelerna hade stått ute 
motsvarande 7-8 år 2005 när testet slutfördes. Panelerna placerades ut i Fiskebäck utanför 
Göteborg. Man testade ett stort antal olika färger, både slam, plast och oljefärger. Det man 
framförallt tog hänsyn till var mögel, sprickor och flagning. Man delade in det i fem nivåer, 0 
till 4, där 0 står för ingen mögel påväxt eller inga sprickor eller ingen flagnig. Alla 47 färger 
som testats visade mögel påväxt. Men bara Falu Rödfärgs 6 varianter, och åtta andra hade fått 
en etta på mögeltestet. 
När det gäller sprick bildning så är det normalt beteende för slamfärger, och det påverkar inte 
träet. Annars drabbar sprickbildning och avflagning främst Vattenburna oljefärger och 
linoljefärger, som har stora problem här medan Akrylat färgerna klarade sig bäst.  
Totalt rekommenderar Folksam 19 färger, varav 14 även får stämpeln ”Bra miljöval” alla Falu 
Rödfärgs 6 varianter är med bland dom.  

Referens Folksams färgtest 2005 
http://www.folksam.se/forsakring/hemboende/fargtest_utvardering.htm - 2007-06-13 
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6. Slamfärgers tillverkning 

6.1 Allmänt 
Falurödfärgs handstrykningsfärg tillverkas av tre kokerier, Falu Vapen Färg, Vadstena Färg 
och Falurödfärg själva. Det finns även två licensierade sprutfärgstillverkare, Teknos och 
Göranssons Färg. 
Tillverkningen är uppdelad i en slamningssäsong under sommaren och en bränningssäsong 
under vintern. Bränningssäsongen brukar starta i början på december för att pågå fram till 
påsk, där sedan slamningssäsongen tar vid. 
Enligt siffror från Falurödfärgs hemsida för år 2004, gick 12 785 ton gruvvarp till produktion, 
av det producerade man 1107 ton pigment och 153 745 liter färg. 11 678 ton tvättad gruvvarp 
gick tillbaka till upplagen. Man skulle kunna använda gruvvarp från andra platser, men då 
skulle den ha en annan uppbyggnad och andra egenskaper. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Källa: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=18947 

Figur 2: Varphög utanför Falun 

Referenser Allmänt 
http://www.falurodfarg.com/upload/FR%20Milj%C3%B6redovisning%200405.pdf - 2007-
06-15 
http://www.falurodfarg.com/frf_templates/Page.aspx?id=218 - 2007-06-13 
http://www.w.lst.se/upload/5852/Falun_w.pdf - 2007-06-14 
 

6.2 Pigmenttillverkningen 
Tillverkningen börjar egentligen på skräphögarna runt Falu Koppargruva, där gruvvarpen 
hämtas till fabriken, där sedan pigmenten skall skiljas från vanligt berg. Detta görs genom 
skiktare och spetsklasserare med olika stationer emellan. I den första sikten, som är en 
40millimeters vibrationsskikt försvinner alla biter med en diameter på över 40mm. Allt 
material större än det förs tillbaka till upplagen. Materialet mindre än 40 mm blandas med 
vatten och skrubbas till pulver i en stor roterande gummifodrad ek tunna. Efter det passeras 
ytterligare ett skakskikt där mer vatten kommer till.  
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I stationen efter det skall materialet passera 4 stycken spetsklasserare, som egentligen ser ut 
som stora trattar. Även i denna station handlar det om att skilja dom stora bitarna från dom 
mindre, dom större bitarna sjunker till botten och ramlar ut på undersidan och åker tillbaka till 
upplagen medan dom mindre lägger sig ovanför, och åker med till nästa tratt. På detta sett 
skall materialet passera två trattar, på den tredje åker bottenskrapet tillbaka till den första för 
att börja om processen. I spetsklasserarna skiljer man ut alla bitar som är mindre än 1mm, allt 
som är större än det får åka tillbaka till upplagen. 
Allt material mindre än 1mm skickas till stora sedimentbassänger där pulvret får sjunka i upp 
till 6 månader. Efter det pumpas det rena vattnet bort för att åter igen användas i processen. 
Vid detta stadium i tillverkningen är ännu allt material ockragult. Det som nu är pulver förs 
vidare till en stor roterande ugn där det torkas i 500-700 grader. Vattnet som utvinns ifrån 
torkarna pumpas ner i gruvan. Efter det skall pulvret brännas, det görs i en liknande ugn som 
den som skötte torkningen. Men i denna ugn är det mycket varmare, här kan temperaturerna 
gå upp mot 1000 grader beroende på vilken färg man vill ha.  
Vid ungefär 850 grader får man den klassiska röda färgen, då omvandlas den gula 
järnhydroxiden till röd järnoxid Fe2O3.  När man kommer upp på temperaturer på över 950 
grader bildas istället svart järnoxid Fe3O4. Tack vare denna egenskap kan man få fram allt från 
ljusgula, mörkgula, ljusröda, mörkröda, bruna och svarta nyanser, men det innebär också att 
det är väldigt noga att man håller koll på temperaturen vid bränningen, prover måste tas hela 
tiden för att färgerna skall bli bra. Det omalda pulvret som bränts pumpas till fem silos som 
tillsammans kan ta hand om 750 ton. Efter det mals pulvret torrt i en kulkvarn, sen skickas det 
till en roterande vindsikt och cyklon där pulvret siktas igen för att hålla lagom storlek.  
 
Efter det är pigmentet färdigt och pumpas till 25 eller 400 kilos säckar, eller till bulksilo med 
tapp för bulk bilar för vidare transport till antagligen Vadstena Färg, Falu Vapen Färg, 
Göranssons Färg eller till Teknos. Eller så pumpas pigmenten till blandning med resterande 
ingredienser hos Falurödfärg själva. 
 
Man kan ju själv köpa säckar med pigment och själv blanda det med järnvitriol, linolja, 
vetemjöl och vatten för att själv koka det. Men jag väljer att här lägga en förklaring hur det 
går till industriellt för att lägga en anvisning för hur man gör det själv längre ner i detta kapitel. 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: http://www.jarnriket.com/bergsman/ramdokument/21-061_roedfaerg.htm  

Figur 3: Färgpigment 
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Referenser Pigmenttillverkningen 
http://www.falurodfarg.com/upload/FR%20Milj%C3%B6redovisning%200405.pdf - 2007-
06-15 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=18947 - 2007-06-14 
http://www.w.lst.se/upload/5852/Falun_w.pdf - 2007-06-14 
 

6.3 Industriell sammanblandning av pigment och resterande ingredienser 
Vid fabriken pumpas det färdiga pigmentet till ett stort kar med något som närmast skulle 
kunna liknas med en roterande flygplanspropeller i botten. I detta kar kokas först vattnet upp, 
sen rörs mjölet i tillsammans med lite vatten. Sedan pumpar man i färgpigmenten och 
järnvitriolen, sedan tillsätts linoljan och såpan. Under hela denna process skall blandningen 
koka och vara under omrörning.  
Efter kokning pumpas färgen till ett liknande kar som också har en roterande propeller i 
botten, i detta kar får färgen svalna. Här tillsätts också en biocid, i detta fall ett 
konserveringsmedel för burkpackad färg, Proxel LV. Denna tillsätts enbart till färdig burkfärg. 
Efter det pumpas färgen vidare till ett likadant kar igen, därifrån det senare tappas på burkar 
för vidare transport till grossisterna 

Referenser  Industriell sammanblandning av pigment och resterande 
ingredienser 
http://www.falurodfarg.com/upload/FR%20Milj%C3%B6redovisning%200405.pdf - 2007-
06-15 

6.4 Recept och anvisning för hem kokning av Falurödfärg 
Detta recept är för 50 kg och räcker till 150 m2. 
 

Ingredienser:  
33 l vatten 
2,5 kg vetemjöl 
10 kg rödfärgspigment 
1 kg järnvitriol 
4 kg linolja 
2 dl såpvatten 

 

Anvisning: 
Koka upp 28 liter vatten 
Rör ut mjölet i 5 l vatten och vispa ner det  
Låt koka under omrörning i 15 minuter 
Tillsätt pigmentet och järnvitriolen 
Koka under omrörning i 15 minuter  
Tillsätt linoljan  
Koka i ytterligare 15 minuter under omrörning  
Tillsätt eventuellt ca 2 dl såpvatten för bättre emulgering (lösning) av linoljan 
När färgen svalnat är den målningsklar.  

Referens Recept och anvisning för hem kokning av Falu Rödfärg 
http://www.falurodfarg.com/frf_templates/Page.aspx?id=230 - 2007-06-13 
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7. Miljöaspekter vid tillverkningen 

7.1 Energiåtgång 
Utsläpp och miljöpåverkan under tillverkning av Falurödfärg, från gruvvarp till färdig färg på 
burk. Sifforna gäller för tillverkningen år 2004. År 2004 användes 12 785 ton gruvvarp, vilket 
gav 1107 ton färgpigment 153 745 liter färdig färg på burk. 
Elförbrukningen under tillverkningen uppgick till 1.13 GWh, 1 GWh räcker för elbehovet i en 
stad av Lunds storlek (cirka 100 000 invånare) under åtta timmar. Vilket också är vad 
Forsmarks kärnkraftverk producerar på 20 minuter, detta enligt siffror från Vattenfall. 
874 KWh/ton, inräknat både färdig färg och pigment. 

Referenser Energiåtgång 
http://www.falurodfarg.com/upload/FR%20Milj%C3%B6redovisning%200405.pdf - 2007-
06-15 
http://www.vattenfall.se/annual-reports/vf_se/2006/filter.asp?filename=page_045.html - 
2007-06-14 
 

7.2 Miljösituation Faluntätort och närområde 
När gruvvarps högar ligger och vittrar utomhus förs en hel del metaller ut i naturen med hjälp 
av regn. Mätningar har gjorts av Faluns kommun, resultatet av undersökningarna har visat att 
dom flesta metaller som påverkar människan mest, framförallt bly är bundna till mineraler 
och tas därför inte upp av människor. Trots att metallhalternas medelvärde i Faluns tätort 
ligger tio gånger högre än naturvårdsverkets riktlinjer så finns det inga tecken på att det 
påverkat människorna. Det finns dock vissa restriktioner för hur man får odla och plocka bär 
inom dom förorenade områdena, nu har man också börjat sanera dom värsta områdena. Runt 
slagghögarna har växtligheten fortfarande svårt att få ett ordentligt fotfäste och det ser 
fortfarande dött ut. Området blev dock värst förorenat på 1600 och 1700 talet då gruvdriften 
var som störst, då rostningen av kopparmalmen spred stora mängder svaveldioxid med mera, 
man kunde bland annat känna doften 12 mil bort, Man har till och med hittat spår av 
kopparepoken i inlandsisen på Grönland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: http://www.nyteknik.se/art/20870  
Figur 4: Falu koppargruva  
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Referenser Miljösituation Faluntätort och närområde 
http://www.falun.se/www/falun/miljo.nsf/doc/8005109D1E6A0B7EC1256B48003324C6?Op
enDocument&Expand=10.3 - 2007-06-13 
 

7.3 Utsläpp till mark och vatten under produktion 
Överbliven gruvvarp från produktionen fraktas tillbaka till upplagen och placeras bredvid sin 
tidigare plats, men nu är det tvättat och sprider inte alls lika stora mängder som innan. 
Totalt användes 25500 m3 vatten under tvättnings och slam processerna år 2004, största delen 
av vattnet, 19100 m3 pumpades upp från Falu koppargruva. 3 800 m3 pumpades från sjön 
Vällan 3 km söder om Falun och 2 600 m3 togs från det kommunala vattensystemet. Vattnet 
som används under tvättning och slamprocesserna pumpas runt i processen några gånger 
innan allt processvatten pumpas ner i Falu koppargruva. Det blir dock mer och mer vatten 
hela tiden, för att hålla nivåerna i gruvan har man därför fått pumpa vatten till Främby 
reningsverk där det där det behandlats i en separat linje som använder HSD metoden, vilket i 
stort innebär att man fäller ut alla metaller ur vattnet med hjälp av kalk så att det bildas ett 
hydroxidslam som sedan deponeras på ett klass-1 deponi i Falun, totalt brukade man deponera 
upp mot 10 000 ton slam varje år. Under år 2006 byggdes därför ett nytt reningsverk som man 
började köra i våras (2007), för att troligtvis vara i full drift i december eller tidigt 2008. I 
detta reningsverk används jonbytesteknik, vilket innebär att vattnet pumpas in i stora 
plasttankar där man ändrar ph-värdet. På så sätt kan man sedan skilja ut dom olika metallerna 
från varandra och få dom att fasta i olika filter. På ett år räknar man med att få ut ca 100 ton 
järnprodukter som kan blandas i rödfärgpigmentet, ca 300 ton zinkhydroxid som kan 
användas i smältverk, gummiindustrin eller i djurfoder, ca 9000 ton järnsulfatlösning och 
cirka 300 ton aluminiumhydroxid som båda kan användas som vattenreningskemikalie. 
Utöver detta kommer man att få 50 ton slam med kadmium i, detta är dock mindre än en 1 % 
av den totala deponin som gjordes innan det nya reningsverket byggdes. Övriga restprodukter 
från produktionen år 2004 var 4 ton farligt avfall, 3,3 ton metallskrot och 1,2 ton ej brännbart 
som gick till deponi.  

Referenser Utsläpp till mark och vatten vid produktion 
http://www.dalarnastidningar.se/nyheter/article110570.ece - 2007-06-14 
http://www.falurodfarg.com/upload/FR%20Milj%C3%B6redovisning%200405.pdf - 2007-
06-15 
 

7.4 Utsläpp till luft under produktion 
Utsläppen till luft för år 2004 enligt siffror från Falurödfärg.  
Vid torkningen och bränningen släppte man ut 5,2 mg stoft/m3 luft, gränsvärdet låg på 
<250mg stoft/m3. 
Man släppte ut 283 kg svavel eller 21 mg/m3. 99,7 % av alstrad mängd lyckades man rena, 
riktvärdet låg på 85 %.  
Vid bränningen tillsatte man 358 ton natronlut (natriumhydroxid), man förbrukade 324 kg per 
ton pigment.  
 
Det gick åt 291 m3 olja vid bränningen och torkningen eller 263 liter olja/ton pigment, med 
mindre variationer beroende på slammets sedimenteringsegenskaper.   
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Vid malningen släppte man ut 1,8 mg/m3 stoft, gränsvärdet låg på <150mg/m3. Halter mindre 
än 5mg/m3 ligger inom mätosäkerheten enligt den metod som använts. Man släppte ut totalt 
802 ton koldioxid under 2004.  

Referenser Utsläpp till luft under produktion 
http://www.falurodfarg.com/upload/FR%20Milj%C3%B6redovisning%200405.pdf - 2007-
06-15 
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8. Slamfärg, miljö delen  
 

8.1 Falurödfärgs miljöpåverkan enligt Folksams byggmiljöguide för 2006 
 
Folksam har testat hur stor miljöpåverkan olika byggprodukter har på miljön, bland annat på 
golvbeläggningar, lim, spackel, byggskivor, isolering och det jag arbetar med, alltså färg. 
Bland dom olika byggprodukterna har man testat olika sorter och tillverkare, för att på så sätt 
få fram vilken sort som är bäst lämpad ur miljösynpunkt.  
Man har använt sig av ett system med olikfärgade markeringar, grönt, gult och rött. Dom talar 
om var på miljöskalan produkterna befinner sig. Dom har värderat allt från vilka naturresurser 
till vilka kemikalier som finns i produkten och om dom omfattas av hälso- och 
miljöklassificeringsregler. För att därefter sätta ett slutbetyg och rekommendera vilket som 
bör användas. Grönt betyder att det är det bästa valet ur miljösynpunkt, gult att det accepteras 
till vidare och rött att det inte rekommenderas. Dom visar också var produkten är tillverkad, i 
Sverige, övriga norden och utanför norden, detta med tanke på transporternas miljöpåverkan, 
som ofta kan stå för den största utsläppsposten för en produkt.  
 
Man har kollat naturresurser där slamfärg har fått en grön markering, vilket innebär att färgen 
tillverkas av förnyelsebara resurser eller ändliga resurser med synnerligen god tillgång, i detta 
fall gäller det senare alternativet. Röd markering hade inneburit att det hade tillverkats av 
begränsade tillgångar. Man har kollat arbetsmiljö vid tillverkning där det har fått en gul 
markering, det betyder att färgen tillverkas i en sluten process med farliga ämnen eller en 
öppen process med måttligt farliga ämnen, vilket alla färger har fått. Rött hade i detta fallet 
inneburit att det varit en öppen process med giftiga ämnen och en grön hade inneburit att det 
varit en stängd process med måttligt farliga ämnen. 
Man testade vidare arbetsmiljö vid tillverkningen, där den också har fått en gul markering, 
vilket betyder att det är kemisk exponering eller tunga lyft eller ergonomiskt påfrestande 
ställningar. Röd Markering hade inneburit kemisk exponering med kända risker eller kemisk 
exponering med tunga lyft och/eller ergonomiskt påfrestande ställningar, grön markering hade 
inneburit att det inte hade funnits några kända risker alls.  
 
Vid bruksskedet, har den fått en grön markering med en *, vilket innebär att man är osäker på 
färgens skydd mot påväxt av alger, mögel och svamp. Den markeringen har dock alla färger 
fått då folksams senaste färg test, som denna rapport till viss del vilar på, inte är slutförd ännu. 
Det startade 2005 då man satte upp tre paneler var på tre olika slamfärger, en målad med 
Beckers och två av Bruksbalken. Man satte också upp tre paneler var på 42 andra färger. 
Panelerna sattes upp på fyra olika platser i Sverige, alla i 45 graders lutning. Av avläsningen 
gjord 2007 så kan man säga att slamfärgerna har klarat sig absolut bäst, dom har antagligen 
ingen eller bara antydan till påväxt, medan dom andra färgsorterna har minst lätt eller påtaglig 
på dom flesta ställena. Därför kan man sluta sig till att slamfärgerna troligen kommer att 
hamna på grön eller gul, vilket innebär, vid grön markering: låga emissioner, låg 
kemikalieanvändning vid skötsel, bra funktion och lättstädat eller vid gul markering: låga 
emissioner, kemikalie användning vid skötsel, bra funktion, inte så lättstädat. Vid röd 
markering så är det höga emissioner eller hög kemikalieanvändning vid skötsel eller dålig 
funktion och svårstädat. Man satte också upp lodräta paneler, men dom klarade sig inte alls 
lika bra, utan fick problem med mögel. Troligen så hann dom inte torka ordentligt.  
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Bruksbalkens grå slamfärg hade också så stora problem med flagning att den inte kunde 
rekommenderas, man använde dock inte samma färger på panelerna som i resten av testet, då 
Beckers tillverkningslicens dragits in sen man satte upp panelerna. Bruksbalken är ett mindre 
företag som inte fokuserar på färg tillverkning utan även tillverkar stall och häst boxar med 
mera. Deras färg användes inte heller i resterande test. 
    
Man kollade också Avfall - byggspill, där den fått en gul markering vilket betyder deponi 
ofarligt och energiutvinning. Grön markering hade inneburit återvinning och röd markering 
deponi ifrågasatt farligt kemiskt innehåll, farligt avfall. Alla färger har fått gul markering på 
detta utom Alkydoljefärger och linoljefärger, som fått röd markering. Vid testet av Avfall - 
uttjänt produkt, har den också fått en gul Markering liksom alla andra färger. Dessa 
markeringar betyder samma sak som vid Avfall – byggspill.  
Man tittade på kemikalieinspektionens begränsningsdatabas och PRIO guiden. Där den 
faktiskt fick en röd markering tillsammans med Alkydoljefärgen. Detta betyder ungefär att 
produkten innehåller ämnen upptagna i begränsningsdatabasen med angiven tidpunkt för 
utfasning och/eller VOC (lättflyktiga organiska föreningar) i en halt av minst 300g/l och eller 
ämnen som klassas som utfasningsämnen enligt PRIO-guiden. Vid gul markering så nämns 
inget om VOC och avvecklingen är bytt mot begränsning, vid grön markering är inga ämnen 
upptagna i begränsningsdatabasen och inga ämnen omfattas av PRIO guiden.  PRIO guiden 
har ersatt kemikalie inspektionens OBS-Lista och innehåller 4000 kemikalier, PRIO guiden är 
ett webbaserat verktyg. Begränsningsdatabasen bygger på Kemikalieinspektionens regler, 
natriumhydroxiden eller Natronlut som används vid bränningen av pigmenten står inte med på 
begränsningsdatabasens lista, inte heller på PRIO guiden eller på VOC. VOC eller lättflyktiga 
organiska föreningar ska begränsas i färger och lacker i två etapper, år 2007 och 2010. VOC 
släpps bland annat ut när man eldar i oljepannor och genom organiska lösningsmedel. VOC 
tillsammans med kväveoxider och solljus bildar ozon. Två av ämnena i Falurödfärg är dock 
med på PRIO guiden under ämnen som skall fasas ut, Kadmium och Bly. Det är dock i väldigt 
små mängder. Zink står med som ett prioriterat riskminskningsämne. Samma ämnen står med 
i begränsningsdatabasen, men i den nämns inget om utfasning, där står det i stället vilka regler 
som gäller vid hanteringen av kemikalierna. PRIO guiden och Begränsningsdata basen skall 
komplettera varandra. 
 
Man tittade på hälso- och miljöklassificering där den fick en gul markering, i detta fall innebär 
det att färgen innehåller ämnen som klassas som hälso- eller miljöfarliga. Vid röd markering 
gäller samma sak, men den skall även märkas med symbol som varnar för fara enligt 
Kemikalieinspektionens föreskrifter. Vid grön markering finns inga hälso- eller miljöfarliga 
ämnen. Man tittade på om det fanns miljömärkningskriterier framtagna, vilket det inte fanns 
för någon av färgerna. Inte heller någon av färgerna var miljömärkta.  
Folksams slutomdöme blev en gul markering, vilket alla färgerna fick utom Alkydoljefärgerna 
som fick en röd markering. Den gula markeringen innebär att färgen accepteras tills vidare, 
röd att den inte rekommenderas och grön att den rekommenderas.  
 
Om produkten innehåller ämnen som finns på utfasningslistan innebär det i stort att man 
måste påbörja en process för att byta ut ämnet. Om produkten har ämnen som står med i 
begränsningsdatabasen finns det information i databasen om vad begränsningen omfattar. 
Nyproducerade produkter skall så långt som möjligt vara fria från kadmium och bly senast 
2010. Dom två ämnena tillsammans med kvicksilver skall heller inte användas i någon 
produktionsprocess om inte företaget kan visa att miljö och hälsa inte riskeras. Redan 
producerade varor skall hanteras så att inte ämnena kan läcka ut i miljön. 
Och just kadmium och bly finns i Falurödfärg. 
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Blyhalten i procent 2004 räknades ut till genomsnittligen 0,2 %, totalt såldes det 6 miljoner 
liter i Sverige det året enligt dagens industri 2004-04-07. Det skulle ge totalt 12 ton bly 2004. 
mängden tungmetaller har dock minskat till <0,15 %. 
 
Slamfärgerna som testats var Gysinge centrum för byggnadsvårds slamfärg, som delvis 
tillverkats utanför norden, Kulturhantverkarnas slamfärg som är svensk, Hörle Bruks slamfärg 
som också är svensk och slutligen Stora Kopparbergs Bergslags AB: s Falurödfärg, som 
brukar kallas för den äkta Falurödfärg, som också är helt svensk tillverkad.  
 

Referenser Falurödfärgs miljöpåverkan enligt Folksams byggmiljöguide 
för 2006 
http://www.folksam.se/resurser/pdf/r0436.pdf - 2007-06-21 
http://www.sfk-smaaland-kvalitet.se/aktivitet_content.php?id=102 - 2007-06-13 
http://apps.kemi.se/begransningsdatabas/ - 2007-06-25  
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Miljo/Luft_och_klimat/ - 2007-06-24 
http://www.kemi.se/templates/Page____4006.aspx - 2007-06-25 
http://www.folksam.se/ByggaRenovera/index.htm - 2007-06-25 
http://www.bosajten.se/nyheter/visa.php?138 - 2007-06-25 
http://www.bruksbalken.se/index.html - 2007-06-25 
http://www.kemi.se/templates/PRIOframes____4045.aspx - 2007-06-25 
http://mainweb.hgo.se/inst/designok.nsf/0/519024893F2B1407C125700D002E18E4/$FILE/K
emikaliers_effekter_p%C3%A5%20_milj%C3%B6_och_h%C3%A4lsa.pdf?openelement - 
2007-06-19 
http://www.miljo.goteborg.se/Giftfri_milj%F6_v%E4gledning.pdf - 2007-06-25  
http://www.kemi.se/upload/Trycksaker/Pdf/Rapporter/Rapport%203_07_Bly%20i%20varor.p
df - 2007-06-25 
 

8.2 Falurödfärg miljöpåverkan 
Falu rödfärg innehåller en mindre mängd koppar och bly, som innebär att det har en negativ 
miljöpåverkan. Bindemedlet har däremot god biologisk nedbrytbarhet. Färger som skall lagras 
innehåller konserveringsmedel. 
 
Mängderna med tungmetallföreningar som t ex bly är oftast väldigt låga, i falurödfärg är 
halterna <0.15 %.  
Vid ned borstning av falurödfärg frigörs kiseldioxid, vilket kan orsaka silikos 
(stendammslunga). 
 
I färger som säljs färdigblandade, inte i pulverform. Tillsätts ofta biocider som skall hindra 
tillväxt av organismer, dessa är ofta allergiframkallande, men dom flesta har bytits ut mot 
mindre farliga ämnen. Äkta falurödfärg innehåller Proxel LV.  
 
I vissa slamfärger förekommer högre halter av linolja än i falurödfärg, ibland upp mot 20 %. 
Dom måste stabiliseras i vattenfasen med hjälp av höga halter av såpa eller tensider som 
fettalkoholetoxylat eller nonylfenoletoxylat, NFE vars nedbrytningsprodukt 4-nonylfenol 
klassas som miljöfarlig och allergiframkallande. Äkta falurödfärg innehåller inte dessa 
tensider och uppvisar därför en lägre miljöpåverkan än konkurrenterna på marknaden. 
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Referenser Falu rödfärg miljöpåverkan 
http://www.bygg.org/files/publikationer/Hallbaraval.pdf - 2007-06-13 
http://www.sveff.se/Branschinformation/Miljoguide_vid_val_av_byggnadsfarg.pdf - 2007-
06-20 
http://www.falurodfarg.com/upload/FR%20Milj%C3%B6redovisning%200405.pdf - 2007-
06-15 
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9. Diskussion 
 
Färgbranschen är en snårig djungel med tusentals valmöjligheter som alla är lika svåra att 
skilja åt. Alla fasadfärger har dock samma funktion, att skydda fasaden från väder och vind 
och ge huset ett vackert utseende, helst under en så lång period som möjligt utan behov av 
ommålning. Det gäller att hitta det som passar bäst för en själv och den fasad man skall måla. 
Idag är ju även miljöaspekten en viktig del i valet hos dom flesta, om inte annat så måste snart 
alla ta hänsyn till miljöaspekten i alla sina val, för framtidens skull.  
Jag anser att Falurödfärgs slamfärger bör fortsätta att vara en viktig del av framtidens 
färgbransch, till och med viktigare och större än idag. Detta baserar jag på flera olika orsaker, 
bland annat att den främst tillverkas av rester från den numera nedlagda kopparbrytningen, 
gruvvarpen kommer till nytta istället för att bara ligga och släppa ifrån sig sina gifter. 
Falurödfärgs slamfärger innehåller inte heller några giftiga lösningsmedel och bindemedel till 
skillnad från dom flesta andra färger. Varje år förbrukas totalt 140 miljoner liter målarfärg, 
vilket gör att färg är vår vanligaste kemikalie och alltså en stor och viktig komponent att ta 
hänsyn till i vardagen. Falurödfärg är alltså ett relativt bra val ur miljösynpunkt, enligt mig det 
bästa som finns för tillfället, i alla fall vad jag känner till.  
Fast givetvis kan man inte enbart se på saken enbart ur miljösynpunkt, man måste ju också 
titta på det resultat som man får vi användning, hur mycket arbete man tvingas lägga ner 
innan man har det färdiga resultatet, hur mycket underhåll som krävs, hur mycket arbete som 
krävs vid ommålning och vad det kostar att få det färdigt.  
 
Rent prismässigt ligger slamfärgerna rätt bra till, ingen färg oavsett tillverkare är ju billig i 
dagsläget, men att måla sin villa med slamfärg är likväl ett av dom minst dyraste alternativen. 
Slamfärger kräver inte heller några dyra förbehandlingar eller efterbehandlingar. Det räcker 
att stryka fasaden ett par gånger så är det klart sen.  
 
Det krävs inget tungt arbete som skrapning vid ommålning, det räcker med att borsta bort lösa 
pigment med en piassavakvast innan man stryker på ett nytt lager färg.  
En fasad som är målad enligt instruktionerna klarar sig i regel utan underhåll tills det är dags 
att måla om, fasaden till och med stöter bort smuts och damm.  
Arbetsbördan vid målning med slamfärger är inte heller den speciellt tung, det krävs bara två 
strykningar, inga förbehandlingar eller annat. Färgen kan dock smita vid spikskallar och 
kvistar. Slutresultatet blir i regel bra om man har målat på rätt sätt och vid rätt tidpunkt. Man 
får ett skyddande lager som låter träet andas och håller i åtta till femton år utan problem.  
Alltså är det en smidig och enkel färg att arbeta med som ger ett bra, klassiskt och enligt mig 
vackert resultat. Dessa villkor talar för att den kommer att fortsätta att produceras så länge 
som det finns råmaterial. Råmaterialet kommer ju inte heller att ta slut inom dom närmaste 
100 åren i den produktionstakt som dom har på tillverkningen för tillfället. Troligtvis kommer 
man även att hitta råmaterial på andra platser i världen när det tagit slut i Falun. 
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Framtiden för slamfärgen i allmänhet och Falurödfärgs slamfärg i synnerhet är dock inte 
enbart ljus, det finns ett antal mörka moln på slamfärgens himmel, främst är det problem med 
sitt ursprung i växthuseffekten, vilket på lång sikt ger Sverige ett fuktigare klimat vilket i sin 
tur påverkar bindemedlet byggt på mjöl och vatten som finns i färgen. Bindemedlet som 
behöver ha en torr period under och efter målningen för att få en bra funktion. Som jag bland 
annat skrev tidigare i arbetet så fick fasader målade med slamfärger 2001 stora problem med 
mögel, detta på grund av att just 2001 var ovanligt fuktigt vilket i sin tur ledde till att färgen 
inte hann torka. Vilket i sin tur ledde till att bindemedlet i praktiken kunde likställas med att 
man helt enkelt klätt in hela huset i gröt. Därför måste man göra ändringar på bindemedlet 
eller byta ut det helt och hållet om det fortsätter att bli varmare och fuktigare som förutspåtts.  
Det andra problemet är det jag nämnt längre upp i diskussionen, den begränsning som finns i 
råmaterialet, detta kommer dock troligtvis att lösas, antagligen av att det kommer nya 
produkter på marknaden, en förändring av produkten eller av nya fyndigheter av rätt 
gruvvarps sort, eller att färgbehovet helt enkelt upphör att existera, vilket ju är omöjligt att sia 
om.  
Trots dessa problem tycker jag att det främst ser ljust ut, jag tycker mig också se en ökning i 
användandet av slamfärger nu jämfört med tio, femton år sedan. Då såg man tillexempel 
knappt aldrig att man använde slamfärger på nybyggen, det förekom främst på byggnader ute 
på landsbygden. Idag förekommer slamfärger ofta i stadsbebyggelse, både på gamla och nya 
byggnader och inte bara på villor utan på alla möjliga och omöjliga ställen.   
Trenden med ökad användning av slamfärger kommer troligtvis att fortsätta ett bra tag till, jag 
tror till och med att den troligtvis kommer att växa sig starkare innan den avtar, om den 
överhuvudtaget avtar. Jag ser heller ingen anledning till att den kommer att göra så. 
 

Referenser till Diskussionen 
http://www.miljobussen.stockholm.se/templates/LeftMenuArticlePage.aspx?id=276 - 2007-
08-14 
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10. Slutsats 
 
Slutsatsen jag kan dra av detta arbete är att det är svårt att vet vad man bör välja för produkt, 
det finns många alternativ, ofta med liknande namn, dom lovar i regel även att produkterna 
skall klara samma saker som konkurrentens. Även om resultaten allt för ofta kan bli vitt 
skiljda. Tillverkarnas och grossisternas råd är inte sällan väldigt olika beroende på vem man 
frågar, ibland nästan tvärtemot varandra. Tester gjorda av bland annat försäkringsbolag och 
distributörer är ofta svårtolkade med flera olika resultat, även dom med motsägelsefulla svar. 
Jag har själv försökt att gå igenom i alla fall en sorts färg, slamfärgerna. Och få någon slags 
klarhet i den. Dom resultat jag fått pekar alla mot att slamfärger i allmänhet och Falurödfärgs 
slamfärger i synnerhet alla ger ett bra resultat, med en låg miljöpåverkan. Nästan allt pekar 
också på att slamfärgers användning kommer att fortsätta att öka. 
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11.2 Bilder 

Figur 1: Gammalt rödmålat torp  

Källa: http://www.blomsbyggnardsvard.se 
Bild hämtad: 2007-08-15 
 

 
Figur 2: Varphög utanför Falun 
Källa: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=18947   
Bild hämtad: 2007-07-25 
 
 
Figur 3: Färgpigment  
Källa: http://www.jarnriket.com/bergsman/ramdokument/21-061_roedfaerg.htm  
Bild hämtad: 2007-07-25 
 
 
Figur 4: Falu koppargruva  
Källa: http://www.nyteknik.se/art/20870 

Bild hämtad: 2007-07-25 
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