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Kortlægning og risikovurdering af kemika-
lier fra gaming udstyr 

 

Baggrund og formål 
E-sport og gaming er blevet en stor del af mange unges hverdag. Unge mennesker (10 til 22 år) sidder 
foran deres computer i mange timer dagligt og ofte i varme rum med begrænset udluftning. Her sidder 
de omringet af udstyr såsom headsets, gamingstole, mus, musemåtte, tastatur, computer og skærm. In-
den for gaming bliver der brugt meget elektronik, som potentielt kan indeholde problematisk kemi. Da 
elektronik kan være brandfarligt og kan fluktuere betydeligt i temperatur, forventes det, at der blandt 
andet bliver brugt flere forskellige flammehæmmere og stabilisatorer, som potentielt kan være skadelige 
for menneskers sundhed. Miljøstyrelsen har kendskab til, at flammehæmmere blandt andet bliver brugt 
i møbler1 og elektronik2.  
Det er sandsynligt, at forhold som høj temperatur, høj luftfugtighed og dårlig udluftning i højere grad 
vil have en effekt på frigivelsen af kemikalierne som ophobes i disse lokaler. Yderligere, kræver compu-
tere luftkøling, som vil give anledning til cirkulation af støv og partikler som kunne indeholde kemika-
lier. I takt med at udstyret bliver ældre, vil det være sandsynligt, at der er større belastning, som vil 
påvirke varmen i computeren, hvilket forventes at føre til en større afgivelse af problematiske stoffer. 
Dette vil også være tilfældet i forbindelse med ophobning af støv i computeren, hvor luftkølingen vil 
blive ringere og påvirke temperaturen i computeren, som igen forventes at lede til højere frigivelse af 
problematiske kemikalier.  
 
Miljøstyrelsen ønsker med dette projekt at få viden omkring afgivelse af kemikalier i gaming udstyr og 
vurdere hvorvidt de er problematiske.  Formålet er, at undersøge om der kunne være en sundhedsrisiko 
i forbindelse med kemikalier som bindes til støv, partikler eller frigives ved afgasning under realistiske 
brugsscenarier. Projektet skal ikke inkludere den potentielle risiko ved hudkontakt, da det vurderes at 
afgasning vil føre til den største sundhedsrisiko.   
 

Projektets indhold og gennemførsel 
Projektet opdeles i 4 faser. Efter hver fase skal der foreligge en delrapport, og i samarbejde med Miljø-
styrelsen tages der stilling til, hvordan de følgende faser skal gennemføres. Delrapporterne skal indgå i 
den endelige rapport. Konsulentens tilbud skal inkludere en beskrivelse af analyseplan, tidsplan og 
kvalitetssikring.  
 
Fase 1 – Kortlægning, Feltanalyser og udvælgelse af produkter 

                                                             
1 https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2014/03/978-87-93178-22-9.pdf 
2 https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2005/87-7614-825-4/pdf/87-7614-726-2.pdf  

https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2014/03/978-87-93178-22-9.pdf
https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2005/87-7614-825-4/pdf/87-7614-726-2.pdf
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Der ønskes en kortlægning af produkter og materialer i produkterne på markedet, herunder, hvilket 
udvalg der kan findes og hvordan produkterne varierer (dette kunne være kølingsmetoder, metaltyper 
og variationer i plastik og gummi). Med udgangspunkt i denne kortlægning, skal konsulenten vurdere, 
hvilke produkter som skal udtages til måling og om det giver mening at medtage både bærbare og sta-
tionære computere. Konsulenten skal også inkludere, hvilke potentielt skadelige kemikalier i forhold 
til fokusgruppen (10-22 år) som oftest vil kunne findes i de mest benyttede materialer.  
Kortlægningen skal bruges til at danne baggrund for udvælgelse af stoffer, som vil være relevante at 
inkludere. Konsulenten skal bidrage til udvælgelsen, ved at overveje sandsynligheden for tilstedevæ-
relse i bekymrende koncentrationer og den potentielle fare ved stofferne. Konsulenten udformer oplæg 
til afklaring med Miljøstyrelsen om, hvilke stoffer og hvilke eksponeringsscenarier, som det er rele-
vant, at projektet går videre med ift. analyseprogrammet mm. 
 
Der ønskes som minimum 10 feltanalyser der både kan foretages i private hjem, i internet caféer eller 
ved uddannelsesinstitutioner for e-sport, hvor en eller flere unge sidder sammen og spiller computer-
spil – konsulenten skal som minimum vælge 2 af de oplyste muligheder for feltanalyser. I feltanaly-
serne ønskes der måling af lufttemperatur, -fugtighed og evt. andre relevante parametre, samt måling 
af afgasning af relevante kemikalier, som bliver udvalgt efter aftale med Miljøstyrelsen. Yderligere øn-
skes der en måling af partikler og opsamling af støv, som indledende screenes for kemikalier, for i fase 
2 at lave kvantitative analyser af udvalgte kemikalier. Ved feltundersøgelserne skal der noteres oplys-
ninger som kan være relevante for koncentrationerne der bliver fundet, dette kan blandt andet være 
antal vinduer, udluftning, bygningens alder, hvor ofte der rengøres i værelset og gaming udstyrets al-
der. Feltanalyser skal senere bruges til at pege på, hvilke produkter/stoffer som er mest relevante at 
undersøge nærmere.  
 
Konsulenten skal på baggrund af kortlægningen og screeningen fra feltanalyserne, udarbejde et forslag 
til en bruttoliste med produkter som skal indkøbes og undersøges nærmere, samt hvilke kemikalier, de 
anbefaler at der undersøges for. I samarbejde med Miljøstyrelsen, besluttes indkøb af produkter til 
kvantitative analyser på enkeltprodukter i klimakammer i fase 2. Der må gerne medtages overvejelser i 
forbindelse med forskelle på produkttyper og ydeevne som kunne føre til større risiko fx høj ydeevne 
ved bærbar computer i forhold til høj ydeevne ved stationær computer.  
 
Produkterne indkøbes primært i danske butikker og hjemmesider samt en mindre del fra hjemmesider 
i EU og uden for EU såfremt det kan forventes, at nogle af produkterne ofte indkøbes uden for Dan-
mark. Fokus skal være på indkøb fra danske virksomheder. Miljøstyrelsen forventer at der indkøbes 
omkring 5 fulde gaming setups (mus, tastatur, 2 x skærm, computer, gaming stol og musemåtte).  
 
Konsulenten bedes udarbejde forslag til analyser og valg af relevante stoffer samt eksponeringsscena-
rier til brug for fastlæggelse af analyser i fase 2. Oplægget skal godkendes af Miljøstyrelsen, inden på-
begyndelsen af fase 2. 
 
Fase 2 – Analyser 
 
I fase 2 skal informationer fra feltundersøgelserne og kortlægningen bruges til at udpege produkter, 
som kunne have været årsagen til kemikaliefrigivelsen målt i feltanalyser. Udover de 5 fulde gaming 
sæt, kunne der købes flere produkter afhængig af budget, som skal analyseres i klimakammer under 
forventelige brugsscenarier (computere skal køre under belastning og ikke være slukket eller bare 
tændt). Produkterne skal undersøges i klimakammer enkeltvis, for at fastslå, hvilke produkter der kan 
være problematiske.  
Analyserne foretages i henhold til Miljøstyrelsens krav til kemiske analyser (se bilag 5). 
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Fase 3 – Farevurdering 
Der ønskes en gennemgang af fundne kemikalier og hvorvidt disse kan udgøre en fare for menneskers 
sundhed. På baggrund af denne gennemgang, skal de mest problematiske stoffer udvælges til mere 
grundig farevurdering. Farevurderingen skal så vidt muligt baseres på eksisterende farevurderinger, så 
vidt de stadig er relevante. Hvis ens virkningsmekanisme af stofferne bliver fundet, så skal dette med-
tages i den efterfølgende risikovurdering med henblik på vurdering af den samlede påvirkning. 
 
Fase 4 – Eksponerings- og risikovurdering 
På baggrund af de fundne resultater, ønskes der en vurdering af eksponeringen ved inhalation, som 
tager udgangspunkt i den potentielle risiko for stofferne. Der foretages risikovurdering af de enkelte 
produkter samt en vurdering af, om den samlede eksponering fra stoffer med sammenlignelig virk-
ningsmekanisme kan udgøre en risiko. 
I eksponerings- og risikovurderingen, skal der også tages højde for baggrundseksponering og eventu-
elle indirekte kilder, som er fundet i tidligere projekter.  
Eksponeringsvurderingen beregnes indledningsvist ud fra worst case scenarier, hvorefter en eventuel 
risiko kan fastlægges. Såfremt denne viser sig at udgøre en risiko, skal vurderingerne revurderes og 
forfines til mere realistiske scenarier. 
 

Forventet mål 
Vi forventer at resultaterne kan føre til ny viden, som giver indsigt i, hvilke potentielt skadelige kemi-
kalier, der benyttes i gaming udstyr og om disse kemikalier afgasses fra produkterne og vil kunne ud-
gøre en risiko for forbrugeren. Ved afgasning, forventes det yderligere, at få en indsigt i, hvordan høj 
temperatur og luftfugtighed vil påvirke frigivelsen, og hvordan dette i kombination med et lukket inde-
klima vil føre til en potentiel risiko for forbrugeren.  
Det forventes at undersøgelsen kan føre til anbefalinger til at mindske eksponeringen fra kemikalierne 
i gaming udstyr.  
 
Leverance 
Delrapporter: Efter hver fase skal der foreligge en delrapport, som skal indgå i slutrapporten. Delleve-
rancerne afleveres i henhold til tids- og aktivitetsplanen, som skal fremgå af tilbuddet.  
Slutrapport: Den endelige leverance består af en slutrapport, som afleveres på dansk og engelsk. 
Denne skrives i word-skabelonen til Miljøstyrelsens-publikationer, se link.  
I slutrapporten ønskes en endelig konklusion på resultaterne opnået i projektet.  
Bemærk, at sammenfatningen i rapporten maksimalt må fylde 3 A4 sider i Miljøstyrelsens skabelon. 
Skemaer over indkøbte produkter (bilag 6) indsendes særskilt sammen med rapporten til Miljøstyrel-
sen. Skemaet skal indeholde kontaktoplysninger for importør/producent og forhandleren. Desuden 
skal Miljøstyrelsen have adgang til samtlige resultater opnået i projektet. 
Den endelige rapport skal opsummeres i en projektartikel som afleveres hurtigst muligt efter afslut-
ningen af projektet. Projektartiklen skal udarbejdes på baggrund af bilag 7 og 8.  

Tidsrammen for projektet 
Projektet igangsættes i marts 2022. Tilbudsgiver skal udarbejde en realistisk tidsplan for projektets gen-
nemførsel, som godkendes af Miljøstyrelsen før projektstart. I tids- og aktivitetsplanen afsættes tid og 
ressourcer til, at Miljøstyrelsen kan kommentere på rapporten samt at indarbejde disse kommentarer i 
rapporten. Ligeledes afsættes tid til hjemkøb af forbrugerprodukter. Den endelige rapport (dvs. både 
den danske og engelske rapport) skal være klar til godkendelse primo oktober 2022. 

https://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/designguide-og-publikation/
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Økonomi 
Beløbsrammen for projektet er 900.000 kr.  
Der skal være et stort fokus på kemiske analyser, og det er Miljøstyrelsens vurdering, at 450.000 kr. af 
det samlede budget bør allokeres til Fase 2. Hvis der afviges fra dette i tilbuddet, skal der være begrun-
delse for afvigelsen og hvorfor det er mere relevant at bruge pengene til andre dele af projektet.  
 
Tilbuddet skal omfatte samtlige udgifter, som tilbudsgiver forventer dækket i forbindelse med projektets 
udførelse. Tilbudsgiver skal specificere hvilke udgifter, der er knyttet til de enkelte faser i projektet. Til-
budsgiver skal specificere samtlige udgifter på udlæg, timeforbrug og timesatser. Udgifterne faktureres 
som specificeret i tidsplanen. 
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