
KLASSISKERN: 
BAYLINER 2855 
CIERA SUNBRIDGE 
 
En kaxig kabinbåt för fyra. USA-båten Bayliner 2855 Ciera 
Sunbridge fick hänga med nästan tre decennier på fabriksgolvet. 
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 E 
fterfrågan på Bayliner i Sverige 
nådde ett genombrott i slutet av 
80-talet.  Som efter båtmässan 
Allt för sjön 1989 då 139 Bayliner 
hade bokats: 

– Det var ett fantastiskt säljrekord. Det 
var ett stort sug efter Ciera-serien, med mo-
deller från 21 till 29 fot, där 2855 ingår, säger 
Thomas Sandberg. 

Han och Torbjörn Nilsson ägde då Force 
Marine, som var Bayliners återförsäljare  
i Stockholm. 

Kraftig marknadsföring i kombination 
med en svag dollar bidrog till köpsuget:

– Nypriset för Bayliner var drygt 30 pro-
cent lägre jämfört med motsvarande skan-
dinaviska motorbåtar. Jänkarna var skickli-
ga på att bygga skrov. Men kvaliteten inne 
var lite Ikea-varning, säger Thomas.   

Bayliner 2855 Ciera var populär, men su-
get efter lillasystern 2455 var större. Model-
lerna var då 2 av 20 olika Baylinermodeller. 
Force Marine anpassade båtarna för den 
svenska marknaden innan de skickades vi-
dare till kunderna. Det monterades bland 
annat vhf:er för svenska krav. Ett annat ex-
empel var att oskyddade batterier i Baylin-
ers motorrum kapslades in med plastlådor. 

Mellan 1983 och 1987 var Volvo Penta på 
260 hästkrafter standard i 2855, sedan OMC 
och Mercruiser. När Brunswick köpte Bayli-
ner 1994 bestyckades båtarna enbart med 
Mercruiser. Dieselmotorer fanns som alter-
nativ. År 2003 fick 2855 namnet 285SB. För-
ändringarna därefter blev bland annat ny 
rutdesign, blåa skrov som alternativ, dub-
belsäte för föraren och modernare pentry.  
Bayliner 2855/285SB tillverkades under 29 
år, fram till år 2012, och blev en av de största 
fullträffarna för Bayliner. 

Karlstadsfamiljen Rådman har ägt ett tio-

tal motorbåtar, som Crescent 
500, Ryds 600 GTS och Max-
um 2300 DC. Hösten 2010 föll 
valet på en Bayliner 2855, års-
modell 2002.

– Vi fastnade för utseendet. 
Modellen är rymlig för sin 
storlek, snabb, lättkörd och 
har många sov- och stuvplat-
ser. Kronan på verket är hen-
nes utmärkta skick, säger 
Fredrik Rådman på bryggan i Lillängsham-
nen, söder om Karlstad.   

Och det är nu, mitt i den tryckande svens-
ka högsommarvärmen och under en flagg-
blå himmel, som modellen kan briljera. 

– Bayliner 2855 är en idealisk kabinbåt för 
sol och bad för en familj som vi med två 
barn, säger Fredrik när vi kliver ombord. 

Soldäcket, alltså sittbrunnen, och även 
förarmiljön är till stor del öppna utan hela 
hamnkapellet. Det borde betyda att soffor 
och annan inredning slits fort av naturens 

element. Slitaget har till synes 
inte skett i Rådmans båt. Det 
är bländvitt. Och det är 
fräscht. På gränsen till fa-
briksnytt.

– Jag vaxar och polerar bå-
ten ofta. När jag vårdar vinyl-
sofforna använder jag vinyl-
rengöring. Om något går sön-
der är jag en snabbfixare. 
Därtill vinterförvaras båten 
inne, säger Fredrik.  

Sedan båtköpet har famil-
jen rustat båten med solpane-
ler, peke, tv-antenn, LED-tv, 
plotter och LED-lampor. Bå-
tens absorptionskylskåp 
slängdes ut för en ny ström-
snål kompressorkyl. Fredrik 
har också bytt tätning i drevet. 

Båtlivet på Vänern är livligt. Det lär finnas 
6 000 fritidsbåtar här. Jättesjön, där vattnet 
mot horisonten ser ut som ett hav, bjuder på 
22 000 öar. 

För familjen Rådman, Fredrik, sambon 
Ing-Marie och barnen Caroline 16, och An-
dreas, 22, gäller inte bara dagsturer. Varje 
sommar är familjen ute med båten minst 
två veckor i sträck. 

– Vi hittar ofta en egen ö för oss själva. Det 
är aldrig långt till mysiga gästhamnar och 
trevliga restauranger.

Bayliner 2855 Ciera Sunbridge

En kaxig kabinbåt för fyra. USA-båten 
Bayliner 2855 Ciera Sunbridge fick 
hänga med nästan tre decennier på  
fabriksgolvet. 

Bayliner 2855 Ciera sunbridge
Längd: 8,74 meter

Bredd: 3,20 meter

Djup: 0,60 meter

Vatten: 150 liter  

Bränsle: 380 liter  

Motor: Olika; Mercruiser, Volvo Penta,  

OMC; bensin/diesel

Kojplatser: 6 inkl. bäddbara soffor

Deplacement: 3 320 kg

Konstruktör: Bayliner

Varv: Bayliner, USA

Tillverkningsår: 1983–1993, 1994–2012

Antal tillverkade: 4 269 

Cirkapris begagnad: 210 000–395 000 kr

Fredriks tre tips 

1 
Kontrollera att 
styrtappen inte 

glappar och kan 
läcka in vatten. 

2 
Installera peke 
och kassettstege 

om det saknas. 

3 
Satsa på bra sol-
paneler som hål-

ler igång kylen.  

TExT OCh fOTO JohAn CooKe



  

   knockout 

»

Fredrik Rådman rattar 
familjens Bayliner 
2855 på Vänern, som 
brukar kallas Sveriges 
innanhav.
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 I 
nteriören i Bayliner 2855 har en typisk 
planlösning som amerikaner gillar.  I fö-
ren finns V-formade kojer som döljs av 

ett draperi. Heltäckningsmattor i beige ku-
lör täcker durken och moduldelarna.  Nå-
gon äkta träinredning finns inte. Här inne 
gäller plastmaterial i moduler och skåp. 
Tak, dörrar och delar av väggarna är klädda 
i vit vinyl.  

Konstruktören har lyckats få in mycket på 
en begränsad yta. Modellens breda över-
byggnad, smala skarndäck och höga fribord 
bidrar till den goda innevolymen för en 
29-fotare. Ståhöjden i salongen är cirka 1,90 
meter vid nedgångstrappan och utmed 
långpentryt på babordssidan, fram till V-ko-
jerna. På den vita pentrybänken finns ett in-
fällt tvålågigt el/spritkök och en fyrkantig 
diskho med duschhandtag. Pentrysektio-
nen täcks av ljust träfaner. Praktiska skjut-

luckor av svart akrylplast döljer familjens 
köksattiraljer i ett långskåp i pentrymodu-
len. 

På plussidan märks den upphöjda dinet-
ten på styrbordssidan. Runt dinettebordet 
kan fyra vuxna sitta på väl tilltagna dynor.  

– Dinettebordet kan fällas ned mellan 
sofforna och skapar därmed två extra sov-
platser, framhåller Fredrik.  

Mellan pentryt och V-kojerna föröver 
finns en förvaringsmodul med mikrovågs-
ugn som används då det finns landström. 
Kylskåpet öppnas vid mittgången och är pla-
cerat under dinettens aktersoffa. Bakom ak-
tersoffan ryms ett separat toautrymme som 
bjuder på ståhöjd, dusch och handfat. 

På andra sidan, bakom långpentryt, finns 
en stängbar kabin med dubbelkoj på tvären 
under sittbrunnen. Inne har man därmed 
lyckats klämma in sex stycken kojplatser. 

Väl värt att notera är ljusinsläppen från 
en uppsjö ventiler och glasluckor.  

I familjen Rådmans båt finns inga oan-
vända ytor. 

– Alla skrymslen i båten kommer till an-
vändning. Jag gillar att det finns gott om 
smarta utrymmen och stuvfack för att för-
vara saker, säger Fredrik och visar två olika 
förvaringsutrymmen som är integrerade i 
den höga nedgångstrappan. 

Ett annat exempel på ett praktiskt stuvut-
rymme är under durkmattan vid den upp-
höjda dinetten. 

Det man kan klaga på är att det saknas 
avställningsytor vid pentryt. Och heltäck-
ningsmattorna må öka mysfaktorn men är 
fuktkänsliga. Mattorna kan också lätt få 
fläckar om någon spiller dricka eller då 
kocken lagar mat.  

–  För att hålla heltäckningsmattorna i 
fräscht skick brukar jag våttvätta dem varje 
säsong, säger Fredrik. 

inne har man lyckats klämma in sex stycken kojplatser. 

Mycket på liten yta 
Interiör
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Bild för bild

1 Dottern Caroline och pappa fredrik trivs 

bäst vid dinettebordet. 

2 Midkabinens dubbelkoj är placerad på tvä-

ren under sittbrunnen.

3 Några svenska båtinredningsprylar i en 

amerikansk båt.  

4 I fören finns V-formade kojer som döljs av 

ett draperi. Taklucka och två små ventiler bi-

drar till mycket ljusinsläpp i kojutrymmet.

5 Ett separat toautrymme bjuder på ståhöjd, 

dusch och handfat.

6 Under den höga nedgångstrappans steg 

finns två smarta förvaringsutrymmen.  

7 Långpentryt i familjen Rådmans båt finns 

utmed babordssidan. I pentrymodulen ingår 

även en integrerad mikrovågsugn. »
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 O 
mbordstigning på Bayliner och  
andra USA-båtar är tänkt att ske från 
aktern. Då är det en enkel match att 

kliva på den integrerade badplattformen. 
Sedan tar man ett steg upp till soldäcket ge-
nom aktersargens öppningsbara dörr om 
styrbord.  

Att skicka ombord semesterpackning och 
matkassar från fören är förenat med krång-
el. Pulpit på fördäcket saknar passageöpp-
ning och stäven är hög. 

– Fast ibland är det en fördel att lägga till 
med fören i naturhamnar. Därför har jag 

monterat peke med kassettstege. Det skulle 
vara ännu bättre om det redan från början 
fanns ett längre integrerat peke, säger Fred-
rik.  

Färgsättningen präglas av bländvitt på 
moduler, soffor och förarstol. En av få kulör-
kontraster är den blåa heltäckningsmattan 
på soldäckets och förarutrymmets durk.  Sol 
och bad gäller ombord. På soldäckets ba-
bordsida finns två bastanta vinylsoffor. När 
det ovala bordet mellan sofforna plockas 
bort kan ryggstöden fällas ner för att bli en 
stor solbädd. 

Passagen till förarutrymmet sker mellan 
en av sofforna och förarstolen. Men passa-
gen känns trång.  Förarmiljön består av en 
bekväm stol och en formgjuten instrument-
panel. Runtomsikten för föraren är godtag-
bar. Gastplatsen intill förarplatsen består av 
en liten L-soffa.   

Nedgången till ruffen sker mellan förar-
stolen och L-soffan. Ett integrerat fotsteg i 
överbyggnaden framför L-soffan leder mig 
upp till fördäck via den öppningsbara vind-
rutan. Här kan hela det öppna fördäcket an-
vändas som solplats. Men skarndäcken ut-
med överbyggnaden är smala och är inte 
tänkta att promenera säkert på.  

Utmärkande för 2855 och andra kabinbå-
tar i Baylinerfamiljen är targabågen. Den 
höga bakåtlutande targabågen skapar ett 

Byggd för sol och bad
redan på bryggan ser Bayliner 2855 snabb ut. Den höga 
bakåtlutade targabågen i kombination med de välvda 
förarrutorna ger ett kaxigt intryck.   

Exteriör
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Bild för bild

1 Via den öppningsbara vindru-
tan kan man ta sig fram mellan 
förarsektionen och fördäcket.   
2 Förarplatsen har en formgju-
ten instrumentpanel. Runtom-
sikten får godkänt. 
3 Tuff design präglar exteri-
ören. 
4 Smart stuvutrymme för 
ankare och fendrar intill bad-
plattformen. Såväl sarg- som 
soffkanterna är utrustade med 
mugghållare.  
5 Här kan det öppna fördäcket 
användas som solplats.
6  Under huven. Fredriks båt är 
bestyckad med en Mercruiser 
MAG 350 på 300 hästkraf-
ter med Bravo III-drev. Intill 
motorn finns plats för att stuva 
undan sittbrunnsbordet.

2 3

4 5

6

»

kaxigt intryck. Men den har också en prak-
tisk funktion. Mellan targabågen, förarru-
torna och aktersargen monteras kapellet.   

Under durken brummar en bensinare 
med insprutning: Mercruiser 350 MAG på 
300 hästkrafter med Bravo III-drev.

– Planingströskeln är 17 knop och topp-
farten är 34 knop. I marschfarten 22 knop 
drar hon i normal sjö ungefär 1,6–1,8 liter 
per sjömil, säger Fredrik när vi glider ut från 
hemmahamnen. 

Skrovet är byggt i enkellaminat och har 
en 18 graders bottenvinkel. Den snäva bot-
tenvinkeln gör att båten klyver vågorna 
fint, anser Fredrik.   

På Vänern går hon lätt, tyst och mjukt, 
även i girarna. Men planingströskeln tende-
rar att vara lång.
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sea ray sundancer 268
Längd: 8,5 meter

Bredd: 2,59 meter

Deplacement: 2 800 kg

Vatten: 100 liter

Bränsle: 360 liter

Motorer: Varierar, t.ex. Mercruiser V8,  

330 hk

Toppfart: 34 knop

Kojplatser: 5–7

Tillverkare:  Sea Ray, Brunswick, USA 

Tillverkningsår: 1986–1989

Cirkapris begagnad: 160 000–295 000 kr

rinker 270 Fiesta
Längd: 9,26 meter

Bredd: 2,78 meter

Deplacement: 3 360 kg

Vatten: 124 liter

Bränsle: 378 liter

Motor: Mercruiser 250 hk 5.7L 

Toppfart:  32 knop

Kojplatser: 4 

Tillverkare:  Rinkerboats, USA

Tillverkningsår: 1999–2007

Cirkapris begagnad: 280 000 kr 

Wellcraft excel 26e 
Längd: 8,36 meter

Bredd: 2,59 meter

Deplacement: 2 268 kg

Vatten: 83 liter

Bränsle: 292 liter

Motor: Varierar, t.ex. VP-motor 5.7L V8, 

Mercruiser 5.7L

Toppfart: 33 knop

Kojplatser: 4

Tillverkare:  Wellcraft, USA

Tillverkningsår: 1994–

Cirkapris begagnad: 250 000 kr

ÓSkicket varierar kraftigtÓ 
 S 

teg ett när du är i köpartagen oavsett 
båtmärke är att låta en expert syna 
status på motor och drev. 

– För Bayliner gäller granskningen sär-
skilt de äldre årgångarna med OMC-moto-
rer och Cobradrev. Det kan bli en kalldusch. 
Varvskostnaden för ett motor- och drevbyte 
blir minst 150 000 kronor, säger Stephan 
Birke. 

På 90-talet började Bayliner bestyckas 
med Mercruiser. Motorerna håller bra kva-
litet om tidigare ägare normalkört och varit 
noga med service. I Stephans besiktningar 
av Bayliner upptäcker han ofta torra och 
spruckna bränsleslangar som måste bytas. 

– På grund av att 95-oktanig bensin nu-
mera innehåller tio procents etanol torkar 
slangarna fortare än tidigare. Dessutom 
ökar etanolblandningen risken för bränsle-
antändning, säger Stephan.  

I USA-båtar som Bayliner är batterierna i 
regel placerade i motorrummet. En gnista 
från ett oskyddat batteri kan antända ben-
sinångor. 

– Enligt CE-märkning måste vanliga ma-
rinbatterier i motorrummet stå i en speciell 
batterilåda med ventilation utifrån. Däre-
mot behöver AGM-batterier inte vara inne-
slutna i en låda, säger Stephan. 

Delar av Bayliners mindre goda rykte för-
tjänar man. Perfektionism i detaljer har inte 
varit Bayliners starka sida, i alla fall inte i de 
äldre modellerna.  

–  Vissa delar håller låg standard. Vanliga 
problem är rangliga vindrutor och rutläcka-
ge, säger han.   

Ett annan problem inne i ruffen är hel-
täckningsmattor som drar åt sig fukt och 
skapar jordslag. 

– Mattorna är limmade och oerhört svåra 
att få bort från durken då en grundstöt-
ningsskada ska lagas från insidan, säger 
Stephan.

Det är ofta stor skillnad på båtarnas skick, 
trots att de kan vara tillverkade samma år, 
menar han. 

– Många är privatimporterade. Vissa en-
tusiaster har gallrat fram välvårdade Bayli-

ner-exemplar i Florida. Andra kan ha köpt 
mycket billiga stormskadade båtar som har 
reparerats slarvigt, säger han.  

Som spekulant ska man syna dokumenta-
tion som kvitton, tull- och momshandling-
ar. Se också till att båten har CE-märkning. 

Köpare kan glädja sig åt att Bayliners 
skrov, uppbyggt i enkellaminat med botten-
stockar, håller hög kvalitet. 

Stephan anser att 2855:ans sjöegenskaper 
är bra. Modellen har en tämligen lång pla-
ningströskel. En köpare bör därför välja en 
starkare motor så planingströskeln blir kor-
tare och driften 
billigare, anser 
han. 

– De köpare som 
är noga med att 
söka efter ett fint 
och välskött exem-
plar med prima 
motor får oerhört 
mycket båt för 
pengarna.

Om man inte köper en Bayliner 2855, vad köper man då? 

Besiktningsmannen Stephan Birke om Bayliner 2855  
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