
FIBOR och Stockholms stadsmuseum välkomnar till seminariet: 
 
Den komplexa fasaden  
– goda råd och nya rön vid renovering 
 
Den 21 november bjuder FIBOR och Stockholms stadsmuseum gemensamt in till ett 
heldagsseminarium om renovering av fasader av puts och sten. 
 
Byggbranschen förändas snabbt, nya material och metoder lanseras. Under dagen försöker vi 
besvara några av de frågor man kan ställas inför som förvaltare och fastighetsägare. 
 
Vad bör man tänka på inför en fasadrenovering? Kan man använda kalkputs och kalkfärg 
idag? Vad innebär hydrofobering? Hur gör man med klottret? Kan man åtgärda en vittrande 
kalksten? 
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FÖRETAG INOM BYGGNADSVÅRD OCH RESTAURERING 
- branschorganisationen för auktoriseradebyggnadsvårdsföretag 

       
www.stadsmuseum.stockholm.se  

Seminariet vänder sig till 
bostadsrättsföreningar, 
fastighetsägare, förvaltare 
och företag verksamma 
inom byggnadsvård. 



Preliminärt program med reservation för ändringar 
 
08:30 Kaffe och registrering 
 
09:00 Inledning 
Stockholms stadsmuseums chef, Stadsantikvarie, Ann-Charlotte Backlund hälsar välkommen. 
 
Den komplexa fasaden  
Konservator Marie Klingspor Rotstein, Stenkonservatorn Skanska, visar att fasader ofta kan bestå av många 
olika material som gips, dekorativ puts, gjutjärn, tegel och sten.  
 
Puts som fasadmaterial  
Lektor Kenneth Sandin, Lunds tekniska högskola, beskriver olika putsbruk och putskvalitéer samt 
olika putsunderlag. 
  
Kalkputs – en säker fasad. Det är ju en långtidstestad lösning..... 
Byggkonsult Ingmar Holmström, Husdoktorn, beskriver kalkputsfasadernas egenskaper. 
 
Antikvariska aspekter på fasadrenovering 
Byggnadsantkikvarie Elisabet Wannberg, Stockholms stadsmuseum. 
 
11:20 Visning av utställningen "Om huset själv får välja - att renovera flerfamiljshus byggda 1880-1975" 
 
12:00 - 13:15 Lunch på Stadsmuseet 
 
Kalkfärg 90 – så funkar den 
Byggkonsult Knut Åkesson, ECS Teknik AB, berättar om hur Kalkfärg 90 har kommit till och hur den 
används. 
 
Moderna ytbehandlingar och putssystem 
Lektor Kenneth Sandin talar om hydrofobering, puts på isolering samt biologisk påväxt på olika 
putser och putssystem. 
 
Sten i fasad, tål den vad som helst?  
Fil. Dr. Malin Myrin, Stenkonservatorn Skanska, talar om sten i fasader. Vilka stensorter har använts 
och hur åldras de? Hur går man till väga vid en renovering?  
 
15:00 Kaffe 
 
15:30 - 16:30 Frågor och diskussion. Summering av dagen. 
 
Under dagen finns Claes Mård, Husrestauratören Bygg & Måleri AB, på plats och visar prov på olika 
putstyper. 
 
 
PRAKTISK INFORMATION 
Datum: Onsdagen den 21 november 2007, kl. 8:30 - 16:30 
Plats:  Tessinsalen, Stockholms stadsmuseum, Slussen 
Kostnad:  1 295 kr exkl. moms, lunch och fika under dagen ingår. 
Anmälan:  Senast den 14 november till FIBOR på info@fibor.org (ange på anmälan om du 
 önskar specialkost) 
 
För mer information kontakta gärna: 
Malin Myrin malin.myrin@skanska.se  
Fredrika Mellander Rönn fredrika.mellander.ronn@stadsmuseum.stockholm.se 
 




