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DEN STORE DRØM SOM NU ER MULIG 

Der er mange planer for grøn omstilling i verden. Nogle har visioner for at 

det hele bliver bedre i 2050 hvis vi sparer alle steder, men i Blue Home har 

vi en ambition om at gøre en forskel med det samme her og nu – derfor går 

vi forrest, når det gælder boliger der er både bæredygtige og fantastiske. 

Således kan vi nu præsentere et flydende hjem der giver langt mere glæde 
end selv de bedste yachter, men er selvforsynende, uafhængig af fossil 

energi og miljøbeskyttende - samt stadig er sikker, smuk og yderst komfor-

tabel. Dertil kommer et godt indeklima, for personlig sundhed og velvære. 

Blue Dome er lige under 15 meter i længden og er dermed af Søfartsstyrel-
sen anerkendt som et "fritidsfartøj". Beboelsesbåden er derfor ikke under-

lagt husbådes og større skibes restriktioner, så kan benyttes langt mere frit. 

Blue Dome er en bolig du kan flytte rundt på efter eget ønske uden besæt-

ning eller uddannelse, de kan placeres langs kyster eller i havne med udsig-
ten i top, og helt uden skade på miljøet. Et specialindrettet hjem med mas-

ser af plads, i lækre materialer og med en minimal omkostning til løbende 

vedligehold. 

Lyder dét som en umulig blanding af avanceret yacht, stor villa og dyr 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. 

Blue Dome startede som boligdrøm for et par danske iværksætterfamilier, og er siden udviklet henover en 4-årig 
periode med en lang række samarbejdspartnere, herunder high-end ejendomsudviklere og danske skibsværfter, 

samt ingeniører og designere der har arbejdet med bl.a. krydstogtskibe, BIGs Urban Rigger og Tesla Automotive.  
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ANDERLEDES OG KOMFORTABEL PÅ SAMME TID 

Hvem har ikke drømt om det frie og søde liv på en beboelsesbåd? – et sted hvor du er ude og samtidig hjemme.  

Et sted hvor du kan nyde udsigten til vand, natur og by, med fuld frihed til om du vil sidde indenfor uden skvulp i 

vinen mens stormen pisker havet op omkring dig eller nyde livet i solen med en bog på den halvåbne tagterrasse. 

Samtidig har du altid friheden til at sejle til nye udsigter, uden at skulle besvære dig med besætning. 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 

eller fjernstyring fra central.  

Blue Domes specialdesignede skrog med flad bund og variabel dybgang, samt et 
automatisk balanceringssystem, gør at bølger eller skrånende gulv aldrig vil ge-

nere dig mens Blue Dome ligger stille eller sejler i indre farvande. Og kun ocea-
nerne er udenfor rækkevidde, hvis du kan acceptere en vis bølgegang på langfart 

over åbent hav. 

Blue Dome kræver ikke løbende vedligeholdelse, brændstof eller slamsugning, så 

du har altid din misundelsesværdige båd klar til brug når og hvor det passer dig. 

Blue Dome er desuden godt beskyttet mod kollisioner, indbrud og cybertrusler. 

Beboelsesbåden her er i den absolutte luksusklasse, og vi hjælper dig gerne med 
den helt rigtige indretning og dit personlige design, såvel indvendigt som på yder-

siden – og vi kan opdele Blue Dome i så mange som fire adskilte boliger (Blue Dome Full, Twin, Trio og Quad; se 

eksempel på Twin på side 12) med trapper, elevator og/eller ramper mellem etagerne efter dit ønske. 

Da hele skroget kan folieres, beklædes og sættes med specialvinduer, samt alle gennemsigtige overflader tones 

elektronisk fra de mobile styreenheder eller din smartphone, kan du for en stor del selv bestemme hvor meget ud-

sigt og indsigt du ønsker hvor, samt hvilket udtryk ydersiden af dit nye bæredygtige prestige-hjem skal give.  

Det er så fantastisk, at man kunne tro, at man befandt sig i drømmeland, selvom det ’bare’ er moderne teknologi.  
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Her eksempel på Blue Dome opbygning til én familie, totalt 250 m2 beboelse på stue og 1. sal, 77 m2 tag- 
terrasse/vinterhave (kan udvides til 154 m2 som i Blue Dome Twin på side 12) og 100 m2 kælder m. pool og 

sauna. Garagens gulv kan for den del sænkes, for at agere stor elevator til kælderen og smøregrav til bil/båd. 
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PLANTEGNINGER FOR BLUE DOME FULL 

 

 

                                2. sal                                                                          1. sal 
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HUSBÅD VS. BEBOELSESBÅD 

De fleste, der drømmer om at bo på vandet, finder for sent ud af at der er stor for-

skel på en ”husbåd” og en ”beboelsesbåd”. 

I Danmark er husbåd og beboelsesbåd to meget forskellige koncepter, både praktisk, 

juridisk og finansielt, selvom du kan bo på begge typer både.  

Den afgørende forskel ligger i, om den båd du har valgt at bo på, selv kan sejle fra 
kajpladsen eller ej. Hvis din flydende bolig er en pram eller ikke kan sejle selv på 

åbent vand, bliver den i store træk ligestillet med et hus, og hvis den kan sejle selv 

over større stræk uden hjælp, anses den for at være et fartøj.  

Bådens status har bl.a. betydning for, hvilke havne du kan ligge i, hvilke forsikringer 

du skal have og kan få, og hvilke krav der stilles f.eks. hvad angår spildevand. 

Blue Dome boliger er beboelsesbåde der falder under lovgivningen for fritidsfartøjer.  

En Blue Dome beboelsesbåd kan derfor ligge hvor end en båd eller et skib af samme 

størrelse må ligge, såvel i havn som for anker på åbent vand eller fortøjet ved bådebro, rastebøje eller lign.. 
 

Er du tilfreds med at gå i land via en robåd eller tender (en lille motorbåd, som kan være i garagen eller hænge 
som redningsbåd over garagen) behøver du principielt ingen havn eller bådebro. Nogle af vores kunder benytter en 

amfibisk bil for den mest totale frihed, men de fleste bruger vores specielle 10 meter rampe til at nå ind til land. 

Da Blue Dome beboelsesbåden er 100% selvforsynende er der heller ingen krav om tilslutning af el, vand eller 
kloak, og du er således fri til at placere dig midlertidigt eller permanent hvor end et skib af samme størrelse må 

ankre op i samme periode. Men du kan også ligge komfortabelt med landgang til f.eks. strand eller et andet skib.  

Eller mere simpelt: Blue Dome er en beboelsesbåd af lovgivningstypen ”fritidsfartøj”, hvilket stiller dig utroligt frit. 

Hvad er en husbåd? 

Husbåde er flydende en-
heder, der ligger fastfor-

tøjet i en havn, og som 
anvendes til privat bebo-

else eller erhverv.  
 

For at kunne betegnes 
som husbåd skal anven-

delsen være af perma-
nent karakter. 

 

- Søfartsstyrelsen 
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Mulig placering i 

Odenses indre 
havn, ved Tysk-

landkaj, med ud-

sigt til skov. 

Rampen er her fol-
det på midten (som 

vist på forsidebille-

det), så den kun 
rækker 5m og der-

med fylder mindre.  

Dette bruges hvor 

der ikke er meget 
plads på kaj/dige, 

samt til (som her) 
over dagen at 

kompensere for 
væsentlig forskel i 

vandstanden pga. 

tidevand eller vind.  
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HVOR KAN JEG PLACERE MIN BEBOELSESBÅD 

Husbåde er blevet populære de senere år. Der er kamp om de traditionelle pladser i 

havnene, og kommer kun langsomt flere pladser til, hvilket ofte skræmmer potentielle 

ejere væk – og husbåde i Blue Dome størrelsen har kun meget få danske havne husbå-

depladser til, og de få som findes er ofte reserveret i flere generationer frem.  

Med Blue Dome har du ikke denne bekymring, da vores beboelsesbåd er fuldt selvfor-
synende og derfor ikke behøver nogen husbådplads, da dit avancerede luksushjem blot 

kan ligge for anker, fortøje til en bådebro eller ligge ved en af de mange kajpladser 
uden infrastruktur – evt. blot ved strand eller dige. Eller endog på åbent vand, hvis du 

har tender eller amfibiemodificeret bil der kan tage dig det sidste stykke ind til land. 

Vores specielle 10 meter lange og 4 meter brede udfoldelige landgangsrampe gør at 

selv høje moler, skiftende tidevandshøjder eller behov for at række ind over bølgebry-
der hverken forhindrer dig eller din bil i at komme ombord. Og samme rampe med wi-

respil kan trække en tender, motorbåd, vandscooter eller amfibiebil ind i garagen, di-

rekte fra vandoverfladen selv ved væsentlig søgang. 

Pga. ballastsystemet har Blue Dome variabel dybgang, der ved begrænset søgang kan reduceres til ca. 1 meter 
(afhængigt af vægten af møblement, bil/båd i garagen og lign.). Vores beboelsesbåd kan dermed lægges i mange 

fjorde og vige, hvor skibe af samme størrelse normalt ikke kan komme, samt i små havne blot de er brede nok. 

Den stærke bund betyder også at Blue Dome om nødvendigt kan lades hvile på havbunden ved lavvande, således 
at de 1 meter vandstand kun er påkrævet for at flytte Blue Dome ved højvande – en sådan placering på havbun-

den kræver dog bl.a. i danske farvande specialtilladelse fra Kystdirektoratet, hvilket vi gerne hjælper med. 

Du skal stadig søge om tilladelse til at placere din beboelsesbåd hos ejeren af den havn eller det areal, hvor du 

ønsker at slå dig ned, eller hvis du vil ankre op i mere end 3 mdr. samme sted på åbent vand ud for danske kyster 
(lign. gælder i de fleste lande hvortil Blue Dome kan sejle eller transporteres). Det vil som oftest være kommunen 

og Kystdirektoratet, der skal søges om tilladelse – og det hjælper vi dig selvfølgelig også meget gerne med.  
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Du skal naturligvis være reali-
stisk i din søgen efter egnede 

steder at placere dit Blue Dome.  

Der er ingen pointe i at søge om 

tilladelse til at placere din bebo-
elsesbåd et sted, der allerede 

anvendes eller er øremærket til 

specielle formål, f.eks. militær.  

Fredede områder er ikke altid 
udelukkede, men det kan være 

svært at få tilladelse, om end 

Blue Domes bæredygtighed  
giver nye muligheder – også her 

hjælper vi dig gerne med kom-
munikation med myndighe-

derne, men vi kan naturligvis 

ikke garantere resultatet.  

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 far-

vande er naturligvis også hjem-

mevant terræn for Blue Dome.   
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DEN SELVFORSYNENDE BEBOELSESBÅD  

Ideen til Blue Dome opstod da vi ønskede en flydende bolig med mest mulig frihed og mest mulig bæredygtighed, 

hvilket viste sig ofte at være modsætninger på traditionelle fartøjer, såvel husbåde som sejldrevne yachter.  

De store husbåde, såvel som yachter, kræver endvidere kaptajnsuddannelse og/eller besætning ved sejlads, og 

selv i dag er ingen af dem selvforsynende med andet end i bedste fald strøm via solceller og vand via afsaltning.  

Fra Tesla ved vi at solceller kan indlejres næsten usynligt i store dele af konstrukti-
onen, inkl. gennemsigtige overflader, så selv regnvejrsdage giver energi nok til al 

forbrug. Et forbrug som i forvejen er lavt grundet isolering og effektive systemer.  

Oplagret energi i batterier (grønne) giver brugsstrøm og pæn rækkevidde ved sej-

lads med marchhastighed på 11 knob (ca. 20 km/t), samt mulighed for ved opan-

kring at oplade en elbil eller en eldrevet tender (en lille motorbåd) på et par timer.  

Da Blue Dome er rund, samt både fremdrevet og styret af to eldrevne skruer, er 
manøvredygtigheden perfekt, med mulighed for at vende på stedet. Med fast kraf-

tig fender hele vejen rundt og intet ror, samt med store skruer kraftige nok til at 

skære garn og lign., er seriøse skader usandsynlige. Ridser kan pudses væk. 

Fra moderne krydstogtskibe ved vi at al vand inkl. kemi og vask kan recirkuleres og renses (orange), så kun en 
smule havvand skal afsaltes (blå) for at erstatte det fordampede/tabte, hvormed kun lidt mild brine udledes og en 

smule kemi lagres. Den resterende biologiske muld varmebehandles og kan da genbruges i have eller urtepotter. 

Fra krydstogtskibene ved vi også at al ikke-biologisk affald, f.eks. glas, metal og plast, kan reduceres til en lille 
mængde aske ved varmebehandling uden luft (orange). Ønsker man ikke at sortere til genbrug (som mange kom-

muner 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. 

Med Blue Dome skal du dermed stort set aldrig tænke på dit forbrug – men blot nyde det bæredygtige liv ombord. 
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MATERIALER, VEDLIGEHOLD OG BEKLÆDNING 

Uanset hvilken type beboelsesbåd du står for at skulle anskaffe, bør du først og 

fremmest sikre dig, at båden er bygget i materialer med stor modstandskraft i 

forhold til de salte bølger, den friske vind samt til tider en bagende sol. 

Igennem tiderne har mange forskellige materialer været brugt til skibe, 

herunder træ, stål, aluminium, beton, glasfiber – der alle har hver især deres 
udfordringer. Stål og beton har i mange år været anset som det bedste 

materiale til husbåde, men det kræver megen vedligehold samt vil med brug på 

havet før eller siden erodere bort, eller lide af metaltræthed og derfor kollapse.  

I vores stræben efter at minimere vedligehold, maksimere levetiden og samtidig 
holde et stramt design, begyndte vi at undersøge velafprøvede alternativer. Ifht. holdbarhed klarede glasfiber sig 

umiddelbart bedst, men er med sin epoxy hverken bæredygtig eller genbrugelig. Desuden skulle materialet for en 

del være gennemsigtigt samt kunne folieres, lakeres og forskalles med f.eks. træ for en lækker finish. 

Vi blev da opmærksomme på en række småbåde og kajakker bygget i Plexiglas®, et stærkt, let og vedlige-

holdelsesfrit materiale, som holder sig flot uanset alderen, kan pudses perfekt op ved mindre skader og folieres. 

Det gulnede ’plexiglas’, som ofte ses på billige skibe og motorcykler, er reelt Lexan – en del af samme plast-

materialegruppe ofte kaldet ’plexiglass’, men ikke dét avancerede Plexiglas® fra Tyskland som vi anvender. 

Vores Plexiglas® (i Danmark undertiden kaldet ”panserglas”) får aldrig farveskader, er 30 gange stærkere end 

hærdet glas og har næsten samme høje modstand mod ridser, samt har en bæreevne per kg tæt på ståls. 

Moderne plexiglas fremstilles med et langt mindre CO2 aftryk end de traditionelle bådmaterialer - og da Plexiglas® 

ikke naturligt nedbrydes skaber det ikke mikroplast. Plexiglas® er derimod fuldt genanvendeligt igen og igen, uden 

downcycling. En yderligere fordel er at Plexiglas® kan 3D printes, og dermed også sparer meget under byggeriet. 

Vores Blue Dome består derfor af 90% Plexiglas®, som er vedligeholdelsesfrit og giver næsten uendelig levetid. 
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FORM OG UDTRYK 

Med Plexiglas® som materiale, kom muligheden for at udforme beboelsesbåden helt anderledes. 

For at få det størst mulige grundareal – og stadig ikke have dimensioner over de 15m for fritidsfartøjer – var en 

cirkel et åbenlyst valg til skroget, og overbygningen måtte følge samme form for at give mest muligt boligareal.  

Dette brede skrog med flad bund viste sig også at være bølgedæmpende.  

Med et cirkulært grundplan der stabilt kunne fordeles på høj kælder og 2 etager 
med 2,5m til loftet, kom et ønske om muligheden for store åbne rum – helst uden 

indflydelse fra havgus og vind. Da det klare Plexiglas®-skrog ikke spærrer for 

udsigten, var det åbenlyst at lukke båden helt af, men bevare den herlige udsigt.  

Dermed gives mange nye muligheder, både for køkken-alrum med udsigt til åben 

himmel, adgang til havet fra garagen og flere indendørs haver hvis det ønskes. 

Med inspiration fra den berømte arkitekt Buckminster Fullers kuppel, og det 
faktum at kuglen er den stærkeste geometriske form, samt har høj isoleringsgard 

og lav vindpåvirkning grundet minimal overflade, blev dette resultatet.  

Herved blev der sparet vægt samt gjort optimalt udnyttelse af tyngdepunktet i 

konstruktionen, hvilket muliggjorde en tagetage under kuplens top – og hermed 

fremkom den skønne 70-140 m2 taghave på toppen.  

Da plexiglasset er så stærkt og let, og beboelsesbåden så stabil, kan kuplen 

desuden åbnes op til 180 grader ud til det fri i godt vejr, men stadig lukkes helt 

og nydes uden søsyge eller træk mens orkanen pisker havet op omkring dig.  

Vi byder velkommen i vores smukke og sikre Blue Dome, uanset vejret. 
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Blue Dome Twin er et eksempel på design til to familier, f.eks. forældre og voksent barn, søskende, vennepar, 
udlejer + lejer, domicil til to forskellige virksomheder, café og indehaver, etc. – mulighederne er mange. Kælderen 

og tagterrassen samt midterelevatoren deles (på ønske kan tagterrassen opdeles ligesom boligarealet), men fra de 
to hoveddøre i garagen er al boligareal separat. Med lav stue (højre) fås 165 m2 boligareal, med høj stue 120 m2. 
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PLANTEGNINGER FOR BLUE DOME TWIN 

 

 

                               2. sal                                                                          1. sal 
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                                Stue                                                                         Kælder 
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