
DEN STORE DRØM  
SOM NU ER MULIG

Vi går vi forrest, når det gælder boliger der både er fuldt bæredygtige, fantastiske
og mulige nu. Vi starter salg og produktionen i Danmark, da vi fortrækker at
fremstille med lokale til lokale.
 
Blue Dome startede som boligdrøm for et par danske iværksætterfamilier.
Beboelsesbådene er siden udviklet henover en 4-årig periode i dialog med bl.a.
high-end ejendomsudviklere og danske skibsværfter, samt ingeniører og designere
der har arbejdet med bl.a. krydstogtskibe, BIGs Urban Rigger og Tesla Automotive.
 
 

Download print-venlig PDF af denne webside

https://bluedome.dk/
https://bluedome.dk/onewebmedia/BlueDome.dk220722.pdf


DESIGNET FOR DET GODE LIV,  
BYGGET TIL BÆREDYGTIGHED
 
 
Med Blue Dome kan vi nu præsentere et flydende hjem der giver langt mere glæde end selv de bedste
yachter, men er fleksibelt, selvforsynende, uafhængig af fossil energi og miljøbeskyttende - samt stadig er
sikker, smuk og yderst komfortabel.
 
Lyder dét som en umulig blanding af avanceret yacht, stor villa og smart elbil?
 
Så er du ret tæt på, for dét er faktisk virkeligheden med drømmehjemmet Blue Dome: Ingen bøvl, bureaukrati
eller forurening… bare frihed, fred og masser af lækkert design.



TOTAL FLEKSIBILITET
 
Blue Domes kuppel og dobbeltskroget under dækket er 3D-printet fra 100% genanvendt plexiglass (panserglas),
samt mindst 1" = 2,54 cm tykt og dermed stærkt nok til at måtte kaldes skudsikkert.
 
Dette materiale ældes ikke, kræver næsten ingen vedligeholdelse og kan fuldt recycles. Vi kan forme det som
du ønsker, og ridser fra f.eks. en anden båd eller mole kan pudses væk uden behov for værft eller lign..
 
Ved brug af glasklar plexiglas og folie kan alle overflader specialfarves og/eller tones elektronisk, inkl. udsigt til
himmel og havbund - eller installationer - efter den enkeltes præference.



SEJLADS
 
Blue Dome er af Søfartsstyrelsen anerkendt som et "fritidsfartøj". Beboelsesbåden er derfor ikke underlagt
husbådes og større skibes restriktioner, og dermed kan du flytte Blue Dome rundt efter eget ønske, uden
besætning eller uddannelse.
 
Uanset hvor du lægger Blue Dome i første omgang, har du altid friheden til at sejle til nye udsigter, uden at
skulle besvære dig med besætning - du må selv sejle Blue Dome.
 
Vi kan også nemt og uforstyrrende flytte dit Blue Dome for dig, når du ønsker det og mens du er i hjemmet, via
diskret skipper ombord eller fjernstyring fra vores central.
 
Er der ikke plads i bredden eller længden splitter Blue Dome sig op i enkelte moduler der aldrig er mere end 8m
i diameter, og som kan komme næsten overalt grundet deres dybgang på under 0,5m.



PLACERING
 
De hvide områder på kortet her er generelt gode at lægge et Blue Dome i langs danske kyster og breder, men
andre er ikke udelukket – og det meste åbent vand i indre danske farvande er naturligvis også hjemmevant
terræn for Blue Dome. Men almen sund fornuft og ikke mindst beskyttede områder gælder naturligvis stadig.
 
Blue Domes specialdesignede skrog med flad bund og variabel dybgang, samt automatisk balancering, gør at
bølger eller skrånende gulv aldrig vil genere dig mens Blue Dome ligger stille eller sejler i indre farvande.



EKSEMPLER PÅ PLANLØSNINGER
 
Blue Dome modulerne kan kombineres og indrettes stort set som du ønsker det, da næsten alt kan 3D printes,
og vi samarbejder desuden med mange kendte leverandører af både design, interiør og udstyr som leverer via
os eller direkte til vores kunder. Stort set alle materialer og farver kan leveres på ønske.
 
Hvert modul er ca. 7,5m i diameter og har ca. 45 m2 gulvplads. Et stort set uendeligt antal moduler kan
kombineres da de alle kan afkobles og sejle hver for sig til en ny placering. 
 
Den største sammenhængende ordre vi har set til dato er 12 moduler: Ca. 500 m2, 30m lang og 24m bred, inkl. 2
garager og en stald til et par heste samt et ekstra Utility modul til behandling af hestenes vand og affald.
 
Ønskes generelt større moduler er dette også muligt, op til 15m i diameter og ca. 100 m2 per modul som her kan
have to ekstra etager for op til 300 m2. Disse har dog større dybgang (1m+) og kan derfor placeres færre steder.
Eksempel på større modul kan ses her.
 
Skitsen nedenfor kan bruges til indledende planlægning af din egen Blue Dome.

https://bluedome.dk/onewebmedia/Blue_Dome_Brochure_v1.2.pdf


LILLE SOMMERHUSBÅD
 
Dette eksempel på Blue Dome er på blot 45 m2, man indeholder alle nødvendigheder og kan bebos hele året,
samt kan komme overalt: Perfekt til singler, par eller en lille familie, eller en kortere udflugt med en større familie.
 
Et stort køkken-alrum, lækkert soveværelse og toilet med karbad, altsammen med fantastisk udsigt men også
mulighed for 100% privatliv via elektronisk toning af kublens overflade i de enkelte værelser. På billederne
nedenfor er friskluft-lugen åben; dette kan styres manuelt eller lades automatisk afgøres af indeklima og vejr.
 
Solcellerne giver ca. 300 km sejlads i døgnet og de store batterier giver uafhængighed af strøm selv i de
overskyede danske vintermåneder, men manglen på Utiliy modul betyder at vand enten må udskiftes i havn
når de ca. 6000 liter er brugt, at afløbene holdes så rene at der kan udledes i havet og en lille ferskvandsenhed
levere drikke- og brugsvand, eller at man undertiden kobler op til en anden Blue Dome som har Utility modul.
 
Prisen afhænger af den endelige indretning og krav til sejlads, men er på linje med sammenligneligt
sommerhus - og som med alle Blue Dome der er ingen krav til registrering eller forsikring, og stort set intet
vedligehold. Ønsker man ikke selv at holde kublen ren, kan vi levere en Roomba-lignende robot dertil.



Anden vinkel på samme Blue Dome:



Castle At Sea
 
Herunder ses et eksempel på den pt. mest efterspurgte konfiguration af Blue Dome, kaldet "Castle At Sea": Alle
modulerne er samlet om en åben midte, der ofte bruges som havbad eller udeareal med helt eller delvist
udspændt katamaran-net over - i et enkelt tilfælde er hele midterarealet ønsket opspændt som trampolin.
 
Bemærk her ikke mindst vinterhaven, som både kan fungere som prydhave, urtehave, japansk vandhave eller
drivhus. Nogen vælger også at holde fugle, fisk eller andre dyr her, samt evt. have en lille naturpool deri. 
 
Garagen er placeret ved siden af Utility modulet for at kunne holde begge gulvs plexiglas rent på nemmeste vis.
Evt. gives alle tre indgangsmoduler rampe, om end der som sådan ikke er nogen grund til det på Utilitymodulet.
 
Ekstra moduler, f.eks. gæster eller hvis man ønsker at hjælpe andre via sit Utility modul, kan kobles til både i
garageenden og ved vinterhaven.
 
Sejlretningen i samlet konfiguration vil som regel være som positionslysene indikerer, grundet radarens
placering på Utility modulet som da helst skal have frit udsyn fremad.



Anden vinkel på samme Blue Dome:



Five And A Half
 
En alternativ mellemversion, hvor et udklappeligt midterdæk giver en stor terrasse udenfor.
 
Her fås utroligt meget bolig med relativt få moduler, og der er stadig god plads til en stor familie eller gæster.
 
Alt dette er dog bare eksempler - vi designer din Blue Dome ud fra præcis dine ønsker og behov.



Anden vinkel på samme Blue Dome:



UTILITY MODUL
 
De fleste tilvælger et Utility modul hvori al vand inkl. kemi og vask renses og recirkuleres (orange), så kun en
smule havvand skal afsaltes (blå), hvormed kun lidt mild brine udledes og en smule kemi lagres. Den
resterende biologiske muld varmebehandles og kan da genbruges til planter. I Utility modulet haves som regel
også vaskemaskine og tørretumbler samt lign. (hvid), og gulvet holdes derfor også ofte i praktisk plexiglas.
 
Alt ikke-biologisk affald, f.eks. glas, metal og plast, reduceres til en lille mængde aske ved varmebehandling
uden luft (orange). Ønsker man ikke at sortere til genbrug (som mange kommuner i dag desværre uanset
sender samlet til forbrænding) kan Blue Dome reducere en gennemsnitlig families forbrug til en håndterlig
mængde slagge og glas som årligt kan afleveres i specielle dunke på genbrugspladsen.
 
Utility modulet indeholder som regel også radar til sejlads og kommunikationsudstyr: Fra simpelt men effektivt
4G mobilt internet og fjernsyns-parabol, til satellitkommunikation inkl. f.eks. Starlink højhastigheds-
internetforbindelse overalt på kloden. Desuden gives Utility modulet ofte ekstra kraftige (men dermed
uigennemsigtige - ikke i vist her) solceller.
 
På billedet nedenfor ses også de to fuldautomatiske ankre - bemærk jf. positionslysene at ankrene sidder
bagpå, men dette gør for Blue Dome ingen forskel da Blue Dome kan sejle i enhver retning. Positionslysene er
derfor også er en LED stribe der automatisk viser korrekt belysning ved sejlads, opankring, bugsering, mm., og
kan ses på 5 sømils afstand uden at lysene generer inde i samme Blue Dome eller de tilstødende moduler. 



FANTASTISK SIKKERHED UNDER DÆK
 
Blue Domes skrog er dobbelt, med de nederste 9 skotter indeholdende ballastvand, afløbsvand og rent vand,
mens de øverste 9 skotter indeholder rør, kabler, batterier (grøn), ankerhejs, computersystemer mm.
 
Alt fra rør og gulvvarme til batterier og computere har mindst dobbelt redundans (f.eks. har hver Blue Dome
otte seperate batterier), dvs. at selv hvis et eller flere systemer bliver beskadiget kan Blue Dome fungere fint -
og selv ved tab af to af de udenbords thrusters/skruer beholdes halv kraft og fuld manøvredygtighed.
 
De totalt 18 skotter betyder at Blue Dome skal tage skade til over halvdelen af skibets plexiglas for at være i
problemer, og selv med 6 skotter eller blot kublen tæt (dørene forsegler vandtæt) synker den ikke. Grundet sin
store styrke relativt til vægten betyder dette at selv en supertankers påsejling ikke sænker Blue Dome. 
 
Dækket, inkl. overliggende gulv, er lavet således at hver af de 9 sektioner kan åbnes ovenfra, eller tilgås fra
tilstådende sektion hvis vægge eller tungt udstyr forhindrer direkte åbning. Opbevaring er også muligt heri.



VIL DU VIDE MERE?
 
ELLER HAVE EN PRIVAT
INTRODUKTION?
 
 
Send os en kort besked om din interesse i Blue Dome og/eller
hvad du ønsker at opleve under introduktionen, så vender vi
tilbage til dig med tid og sted så snart dette er muligt.

 

 

 

Send

Navn *

E-mail *

Besked *

7172 2909

info@BlueDome.dk

Blue Dome, Lundtoftevej 135, 2800 Kongens Lyngby
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