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TesT i OckelbO B18 AL CC

Robust med körglädje och kultfaktor. 
Aluminiumåterfödda Ockelbo lanserar nu 
B18 AL CC, en flirt med både familjen och 
skärgårdspendlaren.

Modern 
klassiker

TexT AnnA sAndgren FoTo MAx cArlgren
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OckelbO B18 AL CCTesT i 

 u Fören har ett karakteristiskt uttryck med den orange 
listen och det trubbnosiga utseendet.

 u Akterspegeln är hög om du ska ta dig upp ur vattnet. En 
smart räddningsstege går att fälla ned på babordssidan.

 u Förbrunnen är rymlig och går att få ännu större om du 
väljer att montera konsolen längre akterut.

 u Förarplatsen är avskalad och rutan erbjuder bra vindskydd.

F
ör drygt två år sedan lyckades Ockelbo Boats ruska 
liv i klassikern B16 genom att börja bygga den i 
aluminium. Förutom tillverkningsmaterial, en något 
rundare för – som visserligen vägs upp av ett kanti-

gare helhetsintryck – är den pånyttfödda legendbåten sin 
föregångare lik. Den första båten konstruerades redan 
1967 av Bengt O Allskog, på Sveriges då största varv, 
Ockelbobåtar. Goda sjöegenskaper och hög stryktålighet 
lockade skärgårdsbor och fiskare på jakt efter en pris-
värd slit- och slängbåt. Kundkretsen har sedan dess varit 
trogen. Idag är det gänget bakom Anytec som äger till-
verkningsrättigheterna. Det är även på deras varv i Riga 
som Ockelbo byggs. Nästan 50 år senare står fortfarande 
funktion och trygghet i fokus. Aluminiumversionen av 
Ockelbo är en båt som passar lika bra för avkoppling 
och fiske som för äventyr bland vågorna, under förut-
sättning att du bryr dig mer om slittålighet, säkerhet och 
en underhållsfri båt, än om mjuk kosmetik. 

Uppföljaren till B16 AL, Ockelbo B18 AL lanserades 
i vårvintras. Nu kommer modellen med tillägget CC, det 
vill säga centerkonsol. Det är ett smart grepp. För här 
ryms hela familjeflocken bak i sittbrunnen. Vår testbåt är 
försedd med en rejäl mittpulpet, där förare och en pas-
sagerare sitter skyddade bakom den numera stora vind-
rutan. Bakom pulpeten finns en aktersoffa med plats för 
minst tre personer. Skrovformen är alltså densamma som 
på B16/B16 AL, fast två fot längre. Dessutom har hel-
heten vässats till och båten gjorts mer praktisk även för 
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B18 är utrustad med ekolodsfäste som går att fälla 
upp, något som underlättar vid körning i is. Jag gillar 
att man har lärt sig av 16-fotaren och kapat räcket som 
löpte längs hela relingen och runt aktern. På B18 finns 
numera plats att kliva i och ur båten vid den aktre delen 
av relingen, något som underlättar vid tilläggning långsi-
des. Dessutom är steget föredömligt halkskyddat. 

På B16 klagade vi något över att vindrutan var för snålt 
tilltagen och vi fick stå ut med både vind och vattenstänk. 
På B18 är rutan stor och väldimensionerad. Ratt och 
 reglage sitter lättåtkomliga och föraren har gott om plats 
för benen. Dynan i aktersoffan är tillval, ett klokt tillval. 
Den är dessutom snygg, precis som de få, väl utvalda detal-
jerna, som den Ockelbo-typiska orange randen som löper 
längs den rejäla relingslisten i mjukgjord PVC. De två pas-
sagerarfåtöljerna är även de snygga och hyfsat  bekväma. 
På vår testbåt sitter en prototyp, men de ska bytas ut mot 
dämpade stolar framöver. En fördel med stolsbytet, utöver 
komforten, är att de kommer vara högre vilket gör att du 
som förare och passagerare också kommer upp ytterligare 
en bit från durken. Nu sitter man lågt, i mitt tycke för lågt.

Förskeppet klyver små, vassa 
vågor väl. Jag Får däremot en 
hel del Flygturer i högre vågor

längre turer och med fler passagerare ombord. Här finns 
upp till nio rymliga stuvfack som sväljer rejält med pack-
ning. Dubbla stuvfack i för samt i badplattformar. Även 
framför styrpulpeten finns en snyggt svetsad, stationär 
förvaringsbox, som även fungerar som en extra sittplats 
och går att få med dyna. En bred plattform med hajfena 
i stäven underlättar ombord- och avstigning. Däcksytor 
är försedda med durkplåt, räcken och förtöjningspollare 
är tillverkade av aluminium. Överlag är allt dimensio-
nerat för att användas, både i privat och yrkesmässig 
trafik. Skrovet är byggt i aluminium med kölförstyvning, 
tvärgående spant och längsgående förstyvningar. Tjock-
leken i bottenplåtarna är fyra millimeter och friborden är 
tre millimeter. 

Nytt för B18 AL CC är att den har utrustats med en 
större fast bränsletank på 90 liter, mot tidigare 60 liter, 
något som lär  uppskattas av de som pendlar eller ofta 
använder sin båt och värde sätter färre turer till macken. 
Båten har en elektrisk läns pump med automatisk ni-
våbrytare. Den har även ett  självlänssystem. 
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OckelbO B18 AL CCTesT i 

Bygget är gediget.  
OmBOrd finns få detaljer 
sOm kan gå sönder

 u Centerkonsolen ger gott om plats att gå 
från förbrunn till akter.

 u Dynan i aktersoffan är ett tillval som du 
bör bocka för vid beställningen.

 u Dubbla stuvfack i fören gör att du får 
plats med både tampar och fendrar.
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Jag är 174 centimeter och känner mig liten när jag 
slår mig ner i stolen och har delvis svårt att få en full-
god sikt. Bättre då att stå upp och luta sig mot dynan i 
uppfällt läge, eller att stå upp helt. Det går även att flytta 
pulpeten akteröver, skippa stolarna och istället sitta i sof-
fan och köra. Fördelen är att du då får ett större lastdäck 
föröver, nackdelarna att det blir mindre plats för passa-
gerare i den mer skyddade aktre delen av båten, samt att 
förarpositionen inte är lika bekväm. 

Bygget är gediget. Ombord finns få detaljer som kan 
gå sönder. Att erbjuda det nödvändigaste som standard 
och hålla tillbehörslistan kort är ett sätt att behålla 
ett modest pris med tanke på vilken båt du får för 
 pengarna. Ett annat sätt att påverka prisbilden positivt  
är att kapa mellanleden i återförsäljarprocessen. 

Stilla vid bryggan ligger båten stabilt i sjön. Fyra 
personer kan stå på ena kanten utan att båten tenderar 
att tippa. Det beror delvis på att bottenvinkeln är rela-
tivt flack, vilket också märks vid körning i grövre sjö. 
Vi hade turen att fånga en av höstens blåsigaste dagar 
och fick en hel del flygturer ute på Askrikefjärden. Med 
Evinrudes E-tec HO på 90 hästar och den klassiska 

måsvingebotten med sitt breda slag och djupare V nära 
kölen  planar vi upp snabbt. Förskeppet klyver små, vas-
sa vågor väl. Jag får däremot en hel del flygturer i högre 
vågor. En anledning till det är att förskeppet är lätt. Men 
det blir aldrig obehagligt, snarare känner jag mig trygg 
och båten uppmuntrar till busfärder. Jag kan lugnt fort-
sätta hålla 30 knop i den allt grövre sjön. Skrovet har 
dock en tendens att suga fast i tajta svängar, vilket kan 
vara obehagligt för den ovana. Som mest kommer vi un-
der testdagen upp i 39 knop. Bränsleförbrukningen ligger 
då på 41 liter i timmen. Lämplig marschfart ligger runt 
25-30 knop, då är förbrukningen cirka 22 liter i timmen. 

B18 AL CC lär få många anhängare inte bara med  
tanke på det breda användningsområdet, utan också för 
prislappen. Priset för båten i det utförande vi testar, men 
med 75 hästar, är 260 000 kronor. Då ingår de dämpade 
stolarna och pulpetskyddet. Dynsatsen i soffan och kapell 
tillkommer. B18 AL CC är både smart och stilig i all sin 
avskalade plåtenkelhet. Eller som skådisen och Ockelbofan-
tasten Micke Nykvist väljer att kalla Ockelbo B18 AL CC: 
”Snygg; en blandning mellan brödrost och racerbåt.”  n 

OckelbO 
B18 AL CC

Fakta 
Längd 5,40 meter
Bredd 2,20 meter
Vikt 520 kilo (utan motor)
BränsLe 90 liter
rek motor 60-90 hk
Pris 260 000 kronor  
med 75 hk

testkörningen
Last 2 personer
Motor evinrude e-tec ho 
90 hk
MaxFart 39 knop

outsPätt
en snygg blivande klassiker 
med stort användningsom-
råde för den som har koll. 

Värt att notera

+ trygg

+ oöm

+ stuvutrymmen

- ingen extra flärd

kontakt
ockelboboats.se

 u Knapar av svetsade rör ger ett robust intryck. Låsöglan är 
lätt åtkomlig på ovansidan av relingen.

 u Slå en knut på tampen och häng fast fendrarna i det 
nyckelhålsformade hålet. Enkelt och snyggt.


