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Læs denne case og besvar spørgsmålene i samarbejde med resten af gruppen. 
 
 

Du er arbejdsmiljøkoordinator B på 
byggepladsen. Et mindre malerfirma er 
ved at spartle og male i fællesområderne 

i en 4.000 m2
 stor bygning, hvoraf en del 

er i 2 plan.  
Du har ved overdragelse af PSS fra 
arbejdsmiljøkoordinator P ikke fået 
oplysninger om afgrænsning af 
malearbejdet.  
Påføringsmetode og produktvalg er ikke 
beskrevet i projektmaterialet/PSS. 
Malermesteren er sjældent på pladsen, 
men en af svendene fungerer som 
kontaktperson og deltager i 
sikkerhedsmøderne.  
Der arbejder tømrer, elektriker, VVS og 
elevatormontører i bygningen. 
Opgaven udføres i hovedentreprise. 
 
 

 

Case 1 
 
Der skal spartles og males vægge og 
lofter indendørs i hele bygningen, dvs. 
store haller og mindre arbejdsrum. 
Spartel- og malearbejde udføres med 
sprøjtepistol. Malerne benytter 
støvmaske med ventil.  
De er ved at spartle et stort lagerrum 
samt male gange og kontorer på plan 1. 
Der er aerosoler i luften som også virker 
fugtig. Der er en tydelig lugt af maling.  
 
Produkter: 
Spartelmassen, DYRUP Sprøjtespartel 
medium, MAL kode 00-1 
Vægmaling, DYRUP Væg Ekstra 
Dækkende 10, MAL kode 00-1 
 
 

 
 

 Du opdager ved besøg på pladsen, at der kan være et problem, hvad gør du? 

 

 

 

 

 



 
Case  Malerarbejde  
 

Case 1 Malearbejde-v1  

Case 2 
 
Efter du blev opmærksom på problemet med spartling og maling af loft og vægge, har du 
gennemgået risiciene i alle maleprocesser med malerfirmaet. Et af punkterne som I har 
gennemgået, handler om overfladebehandling af gulvene i bygningen, som starter op om 6 
uger. Du har på baggrund af arbejdsbeskrivelser fra maleren, som selv skal udføre arbejdet, 
koordineret arbejdet, så det er afgrænset fra andre opgaver i bygningen. Du har desuden haft 
møde med hovedentreprenørens byggeleder for at få substitueret til et andet produkt, uden 
held. Der er ingen opbakning til at ændre på produktvalget fra projektledelsen eller bygherre. 
  
Aftalen er: Afgrænsning og sikkerhedsforanstaltninger, udføres efter en revideret tidsplan.  
Produktet påføres med spartel og rulle. Reglerne omkring arbejde med epoxy skal følges, 
herunder krav om uddannelse, ventilation, personlige værnemidler, skiltning, velfærdsforhold 
m.v. Detaljerne om afgrænsning af områderne aftales på sikkerhedsmøder og ugentlige tool-
box møder, sammen med de andre entreprenører på pladsen.  
 
Fem uger senere bliver du ringet op af 
Arbejdstilsynet, som har stoppet arbejdet. De har 
konstateret, et problem med blanding og påføring af 
epoxy gulvmaling!  
Der er andre håndværkere i området og malerne 
benytter ikke de nødvendige personlige værnemidler. 
 
Maling:  

Jotun Super 2K Epoxy gulvmaling  
Påføringsmetode: Rulle og pensel 
MAL kode 4-5 
 
 
 
 

 Arbejdet udføres af en underentreprenør du ikke kender, hvad gør du? 

 
 
 
 
 
 

 

 


