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1. Indledning 

 

Klimaforandringer og medfølgende højere vandstande vil øge ef-

terspørgslen og nødvendigheden af en tilpasningsfleksibel over-

svømmelsessikring, der enkelt, omkostningseffektivt og bruger-

venligt kan beskytte bygninger mod skader i forbindelse med 

oversvømmelser. DOMODOM stormflodssikringen er udviklet til at 

opfylde dette behov. 

1.1 Baggrund 
Forskerkonsortiet CRES (Center for Regional Changes in the Earth System), der består af DMI, 

Geus, DTU, Københavns Universitet, DHI og Aarhus Universitet, har arbejdet med tal fra FN's 

klimapanel, IPCC, og kommet frem til at vandstanden i havene omkring Danmark frem til år 

2100 vil stige med mellem 70 og 80 centimeter. Det betyder, at Danmark er blandt de fem lande 

i EU, som vil komme til at stå med de største skadesomkostninger ved havvandsstigninger i for-

hold til bruttonationalproduktet (Naturstyrelsen/CRES 2014).  

 

Ifølge CRES rapporten medfører klimaforandringerne, at en vandstand i København på 1,7 me-

ter over normalstanden, som i dag forekommer hvert 500. år, vil komme til at forekomme flere 

gange om året. Til sammenligning fik stormen Bodil vandet til at stige til 1,68 over normalstan-

den. Ligeledes forventes vandstande på mere end fire meter over normalen i Esbjerg, som tidli-

gere blev vurderet til at indtræffe hvert 100. år, at komme til at forekomme hvert femte år i 2100 

(Naturstyrelsen/CRES 2014). 

 

I den europæiske region er mere en 3,4 millioner mennesker blevet ramt af oversvømmelser de 

sidste 10 år med en anslået økonomisk omkostning på 52 milliarder Euro (EC 2014). Over-

svømmelserne skyldes dels stormflod men også ekstrem regn. Således havde Serbien i maj 

2014 de værste oversvømmelser i 130 år med anslåede omkostninger på 1,5 milliarder Euro. I 

Bosnien mistede op til 39 procent af befolkningen deres hjem i de samme oversvømmelser. 

Også det sydøstlige England blev ramt i sommeren 2014 og i 2015 er specielt den amerikanske 

østkyst blevet ramt.  

 

Løsninger til sikring af ejendomme mod vandskader ved oversvømmelser er, som følge af 

ovenstående fakta, meget interessante både ud fra et samfundsmæssigt såvel som en privat-

økonomisk synsvinkel. Udfordringerne med forhøjet vandstand er allerede meget aktuelt i dag 

og vil kun blive endnu mere aktuelt i de kommende år. 

 

Der er i dag udviklet forskellige produkter til sikring af ejendomme i forbindelse med oversvøm-

melser. Der er i disse tilfælde tale om ofte store offentligt finansierede ”dige-produkter” og/eller 

ofte svært applicerbare produkter specialdesignet til den enkelte bygningsejer.  

 

Der findes således ikke, i dag, et brugervenligt, effektivt og omkostningseffektivt produkt, som 

den enkelte ejer kan bruge til beskyttelse af sin ejendom. DOMODOM produktet vil ændre dette 

vilkår og give den enkelte husejer mulighed for at beskytte sin ejendom med en stormflodssik-

ring, som er brugervenlig, effektiv og omkostningseffektiv. 
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Hovedformålet med DOMODOM projektet har været at udvikle et produkt, der enkelt, bruger-

venligt og omkostningseffektivt kan dække og beskytte bygninger i forbindelse med oversvøm-

melser.  

DOMODOM løsningen skal være anvendelig til såvel sikring af villaer, etage eller række-ejen-

domme i udsatte områder og måske beskyttelse mod overløb fra vådområder (back-water).  

 

DOMODOM stormflodssikringen er baseret på udvikling af en vandtæt membran/dug, der 

monteres på/ved ejendommen og ved stigende vandstand automatisk rulles ud og ”pakker” 

huset ind.  

 

I en gennemførlighedsundersøgelse, DOMODOM Fase I med støtte fra MUDP, blev et helt nyt 

adaptivt koncept for en oversvømmelsessikring udviklet og proof-of-concept testet for de en-

kelte elementer i løsningen.  

 

I dette MUDP projekt, fase ǀǀ, er DOMODOM stormflodssikringen blevet videreudviklet og alle 

delene blevet samlet i en eksperimentel prototype, der er testet og verificeret under kontrolle-

rede forhold. 

 

Projektet har indeholdt følgende aktiviteter: 

 

 Prototype design 

 Akkvisition 

 Fremstilling af eksperimentel samlet DOMODOM stormflodssikring prototype 

 Funktionstest og verificering DOMODOM stormflodssikring prototype 
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2. Prototype design 

DOMODOM stormflodssikringen er opbygget af en række simple 

enkeltelementer som sammensat giver en komplet stormflodssik-

ring, som opfylder kravene til at være enkel, brugervenlig og om-

kostningseffektiv. De fleste af delelementerne anvendes allerede 

inden for byggeindustrien, f.eks. Tyvek membranen som anvendes 

som dampspærre i tage/huse. 

2.1 Delelementer i en DOMODOM stormflodssikring 
En DOMODOM stormflodssikring er opbygget ved: 

 

1. En kasse/rende produceret i plast og nedgravet i jorden i en afstand på omkring 1,5-2,5 

meter fra huset/bygningen. 

 

2. Kassen graves ned i højde med omkringliggende areal og fikseres med jordspyd af jern. 

 

3. I kassen/renden er Tyvek-membranen fra Dupont, model 1060b, sammenrullet og fikseret 

til kassen/renden vha. lim, tape eller en snaplås. 

 

4. Kassen/renden er lukket med et plastlåg til beskyttelse af stormflodssikringen, således 

stormflodssikringen er lukket inde, når den ikke er i brug. 

 

5. I bunden af kassen er, under Tyvek-membranen, placeret en PE rørfolie med bredde 250 

mm. Rørfolien er samlet i enderne således den er lukket hele vejen rundt om huset/bygnin-

gen.  

 

6. I PE-rørfolien er inkorporeret en ventil med tilhørende tilslutningsslange, så rør-folien kan 

blæses op og løfte låget på kassen,og løfter(aktiverer)selve Domodom dugen ud af kassen. 

 

7. Tilslutningsslagen er koblet til en gasflaske placeret på egnet og afskærmet placering. 

 

8. I enden af Tyvek-membranen er inkorporeret flydeelementer i form af lette og stiveplastrør 

af PET og flexslanger i givne dimensioner (Ø110-160mm) afhængig af bygningsformen 

(indvendige hjørner, udvendige hjørner, længder etc.).  

 

Ved forhøjet vandstand er princippet for udrulning og beskyttelse af hus/bygning: 

 

 Ved forhøjet vandstand aktiveres gasflasken, således at der lukkes luft ind i PE-rørfo-

lien. 

 PE-rørfolien i bunden af kassen/renden pustes op, hvormed den sammenrullede Tyvek-

membran samtidig løftes op i kassen. 

 Som følge af trykket fra PE-rør folien og trykket fra Tyvek-membranen løftes låget på 

kassen af. 

 Tyvek-membran løftes nu helt op af kassen vha. trykket fra PE rørfolien og ruller mod 

huset/bygningen,som følge af det stigende vandtryk. 
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 De inkorporerede lette plastrør i membrankanten og flexslanger i hjørnerne, funge-

rende som flydeelementer, sikrer en kontrolleret udrulning og løfter Tyvek-membranen 

op af bygningen, når Tyvek-membranen rammer gavlene på bygningen/huset. 

 

2.2 Detaljering af hovedelementer 
 

2.2.1 Kasse/plastrende til opbevaring af stormflodssikring  

Opbevaring af stormflodssikringen er i en kasse/plastrende i dimensionen 170mm X 170mm X 

170 mm med en godstykkelse på 5 mm: 

 

Plastrenden planlægges produceret i et stift PVC-materiale, eller alternative PE-materiale for 

forbering af vedhæftningsevner ved anvendelse af lim til fiksering af Tyvek membranen i 

bunden af kassen. 

 

2.2.2 Fiksering af tyvek-membran i kasse/rende 

Den sammenrullede Tyvek-membran fikseres i kassen med enten lim, dobbeltklæbende tap 

eller en snaplås. Eksempel på snaplås kan ses af nedenstående håndskitse: 

 

 

Snaplås som løsning kræver et spor i kassen/renden hvilket er enkelt at producere ved ekstru-

dering. Ligeledes vil listen som fikserer membranen i låsen kunne ekstruderes. 

Som alternativt til snaplås er 3M super 77 spraylim fra 3M identificeret som en mulig fiksering-

slim af Tyvek-membranen til kassen/renden, ligesom 3M har dobbeltklæbende tapes som an-

vendes til Tyvek-membraner inden for bygningsindustrien. 
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2.2.3 Tyvek-membran 

I forhold til vandtæthed og mekaniske egenskaber er Tyvek-membran type 1060B valgt i tidli-

gere fase af DOMODOM projektet. 

 

Ved samling af Tyvek-membran mod Tyvek-membran i enderne, er 3M super 77 spraylim fra 

3M (bilag 1) en samlingsmulighed, ligesom forsøg med impulssvejsning hos Unigreen, se ne-

denstående billede, har vist sig at være en mulighed. 

 

 

 

Ligeledes er dobbeltklæbende tapes fra 3M en mulighed og anvendes altså allerede i dag til at 

samle Tyvek membraner. 

 

2.2.4 Flydelementer i form af lette plastrør og flexslange 

Som flydeelementer anvendes lette plastrør. Ud fra PET folier er nedenstående PET-rør produ-

ceret på Teknologisk Institut. Der har ikke været muligt endnu at identificere en leverandør i til 

små volumener, som skulle anvendes til funktionstesten, hvorfor rørene på simpel vis blev pro-

duceret selv ved foldning og limning. 

 

 

 

I forbindelse med hjørner anvendes flexslanger i standardstørrelser Ø110-160mm. Nøjagtig an-

tal, dimension og nødvendighed af flexslanger er case afhængig. 

 

 

2.3 Stykliste til en samlet DOMODOM stormflodssikring 
Nedenstående er givet et eksempel på en stykliste til en DOMODOM stormflodssikring til en 

bygning/hus med en omkreds på 60 meter. 
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2.3.1 Kostpris og montering 

Til udregning af kostpris på en DOMODOM stormflodssikring er indhentet priser på de enkelte 

elementer i styklisten, samt lavet et estimat for produktion/samling af de enkelte elementer til 

en samlet DOMODOM stormflodssikring. Ud fra dette er en DOMODOM stormflodssikring ud-

regnet og estimeret til en kostpris på ≈ 250 DKK/m.  

 

En kostpris på 250 DKK/m betyder, at et hus på 120 m2 med en DOMODOM stormflodssikring 

placeret 1,5 meter fra huset, svarende til 56 meter DOMODOM stormflodssikring, vil have en 

samlet kostpris på ≈ 14.000 DKK. 

 

Oveni kostprisen haves en omkostning i forbindelse med montering af DOMODOM stormflods-

sikringen. Prisen for montering vil afhænge af forholdende omkring huset, da montering i f.eks. 

græs/jord vil være lettere en montering i beton/sten.  

 

Prisestimatet for montering af en DOMODOM stormflodssikringen er 150-250 DKK/m under 

normale forhold. 

 

Dette betyder altså, at en DOMODOM stormflodssikring inklusiv montering vil koste 22.400-

28.000 DKK.  

 

3. Akkvisition 

DOMODOM stormflodssikringen består i hovedelementer af en 

Tyvek membran, en plastrende med låg til opbevaring af membra-

nen, samt slanger til hhv. at holde membranen oppe, samt udløse 

membranen automatisk ved oversvømmelser ved hjælp af tryk-

luft.  

Work-step Description Antal 

10 Plastrende, lige stykke, 5 meter 9 

10 Plastrende, hjørnestykke 22,5⁰, 1 meter 16 

10 PE rørfolie, oppustelig 60 meter 1 

20 Ventil 2 

20 Tilslutningsslange, 15 meter 1 

20 Gasflaske 1 

30 3M Super 77 lim 1 

30 3M dobbeltklæbende tape 1 

30 Tyvek-membran type 1060b, 60m x 3,05m 1 

30 Let plastrør/flexslange, Ø 150, længde 3 meter 15 

40 Let plastrør/flexslange, Ø 150, længde 2 meter 8 

30 Samling/lin, 3,05m 1 

40 Jernspyd til fiksering af kasse 16 

40 Plastlåg til rende, lige stykke 5 meter 9 

40 Plastlåg til rende, hjørne stykke 1 meter 16 
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3.1 Tyvek membran 
Tyvek membranen til stormflodssikringen er type 1060B produceret af Dupont.  

I Danmark forhandles Tyvek-membranen af Isola A/S. Membranen anvendes allerede i bygge-

industrien, hvor den er almindelig anvendt til undertage. Membranen har gennem hele DOMO-

DOM projektet vist sig at være egnet til formålet. Teknisk datablad fremgår af bilag 1.1. 

 

3.2 Plastrende og låg 
SP extrusion er identifceret som leverandør af plastrende og låg til en DOMODOM stormflods-

sikring. Plastrenden (/kassen) er til demonstrationsforsøget kantbuksvejset, men ved fremadret-

tede store volumener vil ekstrudering anvendes, hvilket vil give lave kostpriser på elementerne. 

Emnerne anvendt til demonstrationstesten er produceret ud fra ekstruderede PVC plader i 5 

mm godstykkelse, men vil også kunne produceres i PE-materiale, således bedre vedhæftning 

sikres ved anvendelse af lim og tape i løsningen. Af bilag 1.2 fremgår princip, design og plast-

render anvendt i demonstrationstesten. 

 

3.3 Slange til udløsning af stormflodssikringen 
Til udløsning af stormflodssikringen placeres en simpel PE rør-folie i kassen under Tyvek-mem-

branen. Denne bliver pustet op med trykluft, når stormflodssikringen skal udløses. En simpel 

PE rør-folie i godstykkelse 100 micron og bredde 250mm er anvendeligt til formålet. Rør folien 

kan købes som standardvare hos Rajapack, hvilket fremgår af datablad på bilag 1.3  

 

3.4 Slange/flydelement til at holde membranen oppe 
De stive og lette plastrør er produceret af PET folie er produceret på Teknologisk Institut ved 

simpel bukning og tapning/limning. PET folier kan købes som standardvare og er derfor let til-

gængelige. De stive opdriftsrør til DOMODOM forsøget blev bøjet af en folie med en PET-folie 

med bredde 435 mm og tykkelse 350 µm. Folien er en Mylar fra DuPont™ Teijin Films oriente-

ret i maskinretningen og leveret af Synflex A/S, Lejrvej 3, 3500 Værløse.  

 

Der skabes typisk 15-20 mm overlap ved bøjning af folien, hvilket svarer til 132-133 mm diame-

ter af røret. Der blev brugt en 12 mm bred dobbeltklæbende tape af typen 3M™ High Perfor-

mance Double Coated Tape 9088FL, hvorefter, den blev lukket med en 50 mm TESA 4591 

glasfibervæv tape. Billeder af løsningen og anvendte materiale til fremstilling af PET rør/flyde-

elementet fremgår af bilag 1.4. 

 

3.5 Tape 
3M har specialtapes som anvendes til vedhæftning af material lig Tyvek-membraner. Disse ta-

pes anvendes allerede til formålet inden for byggeindustrien, datablade fremgår af bilag 1.5. 

 

3.6 Lim 
3M Scotch-Weld super 77 lim anvendes til liming af Tyvek-membraner og kan anvendes til lim-

ning af Tyvek mod Tyvek, eller Tyvek til plastrende/kasse. Datablad fremgår af bilag 1.6. 

 

3.7 Jordspyd 
Der anvendes simple jordspyd i jern til fiksering af plastrenden/kassen. Disse jordspyd er stan-

dard byggevarer og let tilgængelige. 

 

3.8 Trykflaske og tilbehør 
Der anvendes en almindelig anvendt trykflaske i en størrelse som udvælges ud fra volumen af 

den anvendte PE rør folie i den givne DOMODOM stormflodssikring. 

Ved automatisk udløsning kan der f.eks. udnyttes en prisbillig vandsensor fra KEMO Electronic 

”Water Switch 9-12V, M158” (www.kemo-electronic.de). 

 

http://www.kemo-electronic.de/
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Det simpleste system kan baseres på kuldioxid trykflasker. 1 kg CO2 fylder 500 L ved 25 °C, 1 

bar tryk. Den oppustelige slange har ca. et volumen på 20 L/m. Det vil kræve ca. 4 kg CO2 pr. 

100 m DOMODOM. Priser på kulsyre er 150 DKK/ 4kg + 640 DKK. pr flaske (skafte.dk). 

Kassen skal derfor kunne lukkes op ved et tryk på 1 bar. 

 

Løsningen med en kulsyre (CO2) flaske kan indeholde delelementerne: 

1. Brønd til kulsyreflaske (cementrør med låg) 

2. Reduktionsventil – ca. 950 DKK kan eventuel udelukkes. 

3. Tabletsystem til udløsning *(kan også udløses manuelt med hane) 

4. Slanger og ventiler 

5. Kulsyreflaske, 4 kg 

6. Vandsensor 

7. Serviceintervaller – slanger, ventiler, sensor 

 

*En automatisk løsning kan også tænkes designet ud fra samme princip som redningsveste, 

der automatisk oppustes ved kontakt med vand og virker ved en udløsermekanisme, der invol-

verer en vandopløselig tablet. En reference er http://www.sailingproshop.com/li-

fejacket.aspx?dsktp=1 

 

  

http://www.sailingproshop.com/lifejacket.aspx?dsktp=1
http://www.sailingproshop.com/lifejacket.aspx?dsktp=1
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4.  Fremstilling 

Fremstillingen af prototypen er udført hos Teknologisk Institut i 
Høje Taastrup, samt på sitet hvor demonstrationstesten er udført.  
 

4.1 Billeder fra fremstilling af prototypen 
I nedenstående er vist en række billeder som viser processen ved fremstilling af prototypen. 

Selve opbygningen af prototypen, og samling af de enkelte elementer er beskrevet i afsnit 2, 

Prototype design. 

 

1) På Teknologisk Institut opstilles DOMODOM stormflodssikringen. Stive og lette PET 

rør anvendes til at holde Tyvek membranen oppe. Fleksible slanger anvendes i hjør-

nerne til sikring af korrekt oprulning. Tyvek-membranen ligges ud og rulles efterføl-

gende op omkring flexrør og PET-rør. 
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2) Plastrenden/kassen lægges ud og samles som den ønskes i demonstrationstesten 

 

 

3) Etablering af ”bygningen” og set uppet på demonstrations-sitet, indeholdende en 

masser træpaller, træbjælker og presseninger. 

 

 

 



 

 14   Miljøstyrelsen / DOMODOM – beskyttelse af ejendomme mod skader som følge af oversvømmelser – en samlet løsning  

 

 

 

4) PE-rør folien monteres på demonstrations-sitet i bunden af plastrenden/kassen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Miljøstyrelsen / DOMODOM – beskyttelse af ejendomme mod skader som følge af oversvømmelser – en samlet løsning  15 

5) Hele løsningen samles omkring test sitet og DOMODOM stormflodssikringen ligger 

nu i plastrenden med låg og er klar til at blive udløst ved forhøjet vandstand. 
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5. Funktions- og 
demonstrationstest 

Som afslutning på denne fase af DOMODOM projektet er lavet 

funktions- og demonstrationstest for eftervisning af den samlede 

DOMODOM stormflodssikring i en test svarende til ”real-life”. Det 

vil sige en test som afspejler scenariet for oversvømmelse af en 

bygning som følge af forhøjet vandstand. DOMODOM stormflods-

sikringen er ved denne test eftervist at fungere efter hensigten. 

5.1 Billeder fra demonstrationstest 

Den afsluttende funktions- og demonstrationstest er dokumenteret ved nedenstående billede 

serie. 

1) Ved anvendelse af træpaller og træbjælker bygges på sitet en bygning svarende til et 

rektangulær hus. DOMODOM stormflodssikringen ligges i plastrenderne rundt om byg-

ningen og låget placeret oven på renden/kassen. I afstand fra bygningen haves paller 

og presseninger som anvendes til at skabe en oversvømmelse omkring bygningen. 

Testopstillingen fremgår af nedenstående billede. 

 

 

2) Til at eftervise en oversvømmelse pumpes vand ind i testopstillingen (oven på den 

grønne pressening). Det giver øget vandstand, hvorefter DOMODOM stormflodssikrin-

gen skubbes ud fra kassen/renden ved aktivering af trykflasken som fylder luft i rørfo-

lien, som efterfølgende skubber låget af og får DOMODOM stormflodssikringen skub-

bet op af kassen. AF nedenstående billede kan ses hvorledes rør-folien er pustet op 

og har løftet stormflodssikringen op af kassen. 
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3) Ved øget vandstand holdes Tyvek-membranen oppe af den lette PET rør folie inkor-

poreret i Tyvek-membranen, som skubbes ind mod bygningen. 

 

 

 

4) Når DOMODOM stormflodsikringen rammer bygningen løfter den sig op af gavlen 

ved hjælp af den lette PET rør-folie. Dette fremgår af nedenstående billede. 

        

 

5) DOMODOM stormflodssikringen fortsætter yderligere op af bygningen, efterhånden 

som vandstanden stiger yderligere, og fungerer helt efter hensigten med DOMODOM 

konceptet. Ved nedenstående billede holder DOMODOM stormflodssikringen vandet 

tilbage ved en forhøjet vandstand på 70 cm. 
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Som det fremgår af nedenstående billede, så var demonstrationsforsøget et stort set up, både i 

forhold til en bygning svarende til et hus, samt i forhold til mandskab til at udføre forsøget. 

 

 

 

En video som optager og efterviser hele det succesfulde demonstrationsforsøg kan deles, så-

fremt der haves interesse herfor (fylder 170 mb). 
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6. Kommercialisering 

6.1 De primære kunder og markeder 
De kommercielle muligheder for DOMODOM vurderes primært at være indenfor det private 

marked, rettet mod ejere af enkeltstående huse og sommerhuse.  

 

Under DOMODOM I udarbejdede vi en rapport om de mulige kommercielle markeder DK, UK 

og Tyskland. Alle tre vurderedes som relevante. I forbindelse med DOMODOM II har vi kunnet 

estimere pris. Kostprisen incl montering – foreløbigt anslået til omkring 250kr pr m - egner sig i 

første omgang til Nordeuropa og Nordamerika. Yderligere kommercialisering vil kunne bringe 

prisen ned, hvorefter også mindre velstående markeder kan adresseres. I første omgang vil vi 

udforske Danmark, hvor vi kan identificere potentielle købere næsten på individniveau. Marke-

det er i sig selv ikke stort nok til at bære en egentlig kommerciel produktion af DOMODOM, 

men vil være attraktivt som springbræt for de videre internationale markeder.   

 

Det offentlige marked kan på sigt være relevant, evt som tilskudsgiver til private købere – som 

allerede er en mulighed i England – men også som selvstændige købere til offentligt ejede 

bygninger. Mulighed for at indgå samarbejder med kommuner, der er særligt udsatte skal ud-

forskes. Halvoffentlige forsyningsselskaber kan også være relevante i forhold til samarbejde 

og finansiering af afgrænsede udviklingsprojekter. 

 

Forsikringsselskaberne vurderes ikke umiddelbart som værende aftagere/formidlere, men 

dette skal udforskes videre i de næste faser af DOMODOM. 

 

 

6.2 Forretningsmodel 
Forretningsmodellen antages at basere sig på køb, incl installation af DOMODOM, hvortil der 

tilknyttes en serviceaftale med regelmæssige checks af tilstand og funktionsdygtighed, samt 

udskiftning efter brug. 

 

Der vil være knyttet en række produkt- og forbrugerbeskyttelseskrav til et produkt som DOMO-

DOM. Vi vurderer, at en serviceaftale vil imødekomme krav om funktionsdygtigheden af  

DOMODOM, selv efter længere tids inaktivitet. På samme måde som redningsveste og red-

ningsbåde skal testes regelmæssigt, køber man en serviceaftale som en del af DOMODOM-

pakken. 

 

Som nævnt vurderes prisen pr m at ligge på ca 250 kr.afhængig af monteringsforhold Dertil 

kommer en serviceaftale, der formodentlig kan ligge i forskellige kategorier, men hvor basis-

pakken indeholder et årligt check samt udskiftning af DOMODOM efter brug. Prisen på dette 

er endnu ikke estimeret.  

 

 

6.3 Forretningspartnere 
Vi har haft en række uformelle møder med potentielle samarbejdspartnere og interessenter. 

Da vi endnu ikke har fået patent – eller anden beskyttelse er vi dog ikke gået særligt langt i 

diskussioner eller forhandlinger. Dette vil komme efter vi har sendt patentansøgning ind, hvil-

ket er i proces fra start 2017. Vi har identificeret mulige samarbejdspartnere indenfor 3 seg-

menter. 

 

1. Servicepartnere 
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Mulige samarbejdspartnere kan være sikkerhedsfirmaer så som G4 og Falck, der specielt på 

servicedelen vi kunne indgå med eksisterende bemanding og drift. Dette vil også kunne gælde 

for større byggeservice- eller facilitymanagement-firmaer.  

 

2. Firmaer indenfor oversvømmelsesbeskyttelse 

 

Vi har identificeret og haft møder på bestyrelsesniveau med et par firmaer, der også arbejder 

indenfor oversvømmelsesbeskyttelse, men med offentlige kunder og produkter rettet mod fæl-

les beskyttelse. Et muligt match med komplementære produkter vil blive undersøgt nærmere 

efter patentansøgning er afsendt. 

 

3. Producenter 

 

Vi har været i kontakt med et par muligt relevante producenter, specielt indenfor byggeelemen-

ter. Producenter af redningsbåde- og veste kan også være relevante. 

 

Som nævnt vil vi gå videre med at udforske videre samarbejder efter patentansøgning er ind-

sendt.  

 

6.4 Næste skridt 
Efter at have succesfuldt udviklet og testet en prototype er vi nu klar til at søge patentbeskyt-

telse. Dette skal også sikre, at vi kan gå i mere direkte forhandlinger med mulige samarbejds-

partnere om den videre udvikling og kommercialisering af DOMODOM.  

Firmaet Speciallæge Peter Blyme ApS vil fortsætte dette arbejde. Den externe ingeniør, der har 

været tilknyttet både DOMODOM I og II vil fortsætte i samarbejdet. Hvis muligheder og rele-

vans opstår vil vi også fortsætte samarbejdet med TI og DHI. 

 

De næste skridt vil således være 

1) Patentansøgning 

2) Afsøgning af mulige samarbejdspartnere og igennem dette, 

3) Afsøgning af mest effektive kommercialiserings- og produktionsmuligheder 

4) Videreudvikling af prototype til egentligt kommercielt produkt 
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7. Konklusion 

DOMODOM projektet har i en stor demonstrationstest eftervist, at der er udviklet en løsning 

der kan monteres rundt om en bygning og ved stigende vandstand automatisk rulles ud og 

”pakker” huset ind. Der er i projektet eftervist, at enkle og simple hovedelementer i form af en 

Tyvek-membran, et flydeelement (PET rørfolie), fleksible slanger, samt en kasse til opbeva-

ring, kan produceres og samles til en total stormflodssikring, som er tilpasningsfleksibel, enkel, 

omkostningseffektiv og brugervenlig. Nedenstående billede illustrerer, hvorledes en DOMO-

DOM stormflodssikring fremadrettet kan beskytte huse mod oversvømmelser. 

 

 

 

De kommercielle muligheder for DOMODOM vurderes primært at være indenfor det private 

marked, rettet mod ejere af enkeltstående huse og sommerhuse. Prisen – foreløbigt anslået til 

omkring 250kr pr m -  egner sig i første omgang til Nordeuropa og Nordamerika. Yderligere 

kommercialisering vil kunne bringe prisen ned, hvorefter også mindre velstående markeder 

kan adresseres.  

 

Det offentlige marked kan på sigt være relevant, evt som tilskudsgiver til private købere – som 

allerede er en mulighed i England – men også som selvstændige købere til offentligt ejede 

bygninger.  

 

Forsikringsselskaberne vurderes ikke umiddelbart som værende aftagere/formidlere, men 

dette skal udforskes videre i de næste faser af DOMODOM. 

 

Forretningsmodellen antages at basere sig på køb, incl installation af DOMODOM, hvortil der 

tilknyttes en serviceaftale med regelmæssige checks af tilstand og funktionsdygtighed, samt 

udskiftning efter brug. 

 

Mulige samarbejdspartnere kan være servicepartnere, firmaer indenfor oversvømmelsesbe-

skyttelse eller producenter. Videre samarbejder vil blive udforsket i de næste faser af DOMO-

DOM, hvor patentansøgning er næste umiddelbare skridt.  
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Bilag 1. Elementer anvendt i 
en DOMODOM løsning 

Bilag 1.1 Tyvek membran type 1060b fra Dupont 
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Bilag 1.2 Design og plastrender anvendt i demonstrationsforsøget 

 

Princip med en plastrende 1,5 meter fra huset hele vejen rundt til placering/opbevaring af 

DOMODOM stormflodssikringen.

 

 

Billede af plastrenderne produceret hos SP extrusion og anvendt i demonstrationstesten. 
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Indkøbsordre på plastrenderne i PVC produceret hos SP extrusion og anvendt i 

demonstrationstesten. 
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Bilag 1.3 PE rørfolie i 100 micron godstykkelse i 250 mm bredde 
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Bilag 1.4 PET-film og tapes anvendt til design af rør/flydelement 

 

PET mylar film anvendt til design. 

 

 

Tapes anvendt til at samle PET-film til et rør/flydeelement. 
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Billede af designede PET rør/flydelementer produceret ud fra ovenstående råvarer. 
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Bilag 1.5 Tape til en DOMODOM stormflodssikring 
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Bilag 1.6 Lim til en DOMODOM stormflodssikring 

 

 





  

 

Miljøstyrelsen 

Haraldsgade 53 

2100 København Ø 

 

www.mst.dk 

 

 

Domodom beskyttelse af ejendomme mod skader som følge af oversvømmelser 

– en samlet løsning 

Klimaforandringer og medfølgende højere vandstande vil øge efterspørgslen og nød-

vendigheden af en tilpasningsfleksibel oversvømmelsessikring, der enkelt, omkost-

ningseffektivt og brugervenligt kan beskytte bygninger mod skader i forbindelse med 

oversvømmelser. DOMODOM stormflodssikringen er udviklet til at opfylde dette behov. 

 

Dette er slutrapporten for MUDP projektet DOMODOM, hvis hovedformål har været at 

udvikle et produkt, der enkelt, brugervenligt og omkostningseffektivt kan dække og be-

skytte bygninger i forbindelse med oversvømmelser. DOMODOM stormflodssikringen 

er baseret på udvikling af en vandtæt membran/dug, der monteres på/ved ejendom-

men og ved stigende vandstand automatisk rulles ud og ”pakker” huset ind.  

 

Projektet har indeholdt aktiviteterne: 

 

Prototype design 

Akkvisition 

Fremstilling af eksperimentel samlet DOMODOM stormflodssikring prototype 

Funktionstest og verificering DOMODOM stormflodssikring prototype 

 


