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Hver gang det dukker opp en norsk-
produsert båt, jubler vi. Det er noe 
eget med det nære. Så patriotiske må 

vi få lov til å være. Ekstra hyggelig er det 
å oppleve at produktet holder mål og kan 
konkurrere med det meste i sin klasse.

STORE PÅ EVENT-RIB
Stormway har bygget raske daycruisere og 
skjærgårdsjeeper med vekslende hell. Pro-
duksjonen av båter ved Glommas bredd er 
forlengst avviklet, men entusiastene Rino 
Berntsen og Kim Kullerud forsto at navnet 
hadde livets rett. Gjennom Sarpsborg-sel-
skapet Skandinavia Marine, kjøpte Rino 
former og rettigheter. Likevel dreide den 
nye forretningsidéen seg om nyutvikling av 
mer tidsriktige båter. RIB har for eksempel 
aldri vært et begrep i gamle Stormway. Nå er 
nettopp RIB-en en vesentlig del av båtpro-
duksjonen i det nedlagte gartneriet i Sarps-
borg. Det økonomiske fundamentet ligger i 
byggingen av et stort antall 30-fots RIB-er 
som Fred.Olsen har med på sine cruiseskip 
for å tilby passasjerene utflukter. 

VIDEREUTVIKLET SKROG
Dermed har ikke veien vært lang til byg-
ging av fritidsbåter i samme materiale. Den 
nye 925 RIB har samme skrog som Fred.
Olsen-båtene, mens vår testbåt, en 760 RIB, 
også er en nyutvikling, men med et snev av 
den gamle F 23 i skrogformen. Når det er 
sagt, har dette skroget vært gjennom om-
fattende forbedringer, ikke minst med helt 
nyutviklede steglister og har blitt et skrog 
som godt tåler 60 knops fart og er ekstremt 
kontrollerbart. 

På hekken henger det en 300 hester 
Evinrude E-Tec G2. Den bidrar til en 
toppfart på 60 knop. Uansett fartsområde 

FART: Stødig og 
lett å kontrollere, 
selv i hastigheter 

opp mot 60 knop.

BARE NAVNET ER VIDEREFØRT FRA GAMLE 
STORMWAY. DEN NYE 760 RIB KAN MÅLE SEG 

MED DE ALLER BESTE – BÅDE I KVALITET, FART OG 
EGENSKAPER. NOEN DETALJER GJENSTÅR.

TEKST: AMUND RICH. LØKEN  
FOTO: ANDERS ROMBERG OG  AMUND RICH. LØKEN 
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NY GENERASJON: Stormways nye RIB-serie 
er så langt fra de gamle båtene med samme 
navn.

og etter vår smak tøff styrekonsoll. Den gir 
fin beskyttelse når sjø og vind pisker rundt 
ørene. Riktig plassert foran rattet har vi en 
12 tommeres Simrad kartplotter som også 
tjener som digitalt display for knop og tur-
tall. Evinrude har sitt eget digitale display 
for motorinformasjon. Dette er også lett syn-
lig og godt plassert på dashbordet. 

NOEN DETALJER MANGLER
Det vi derimot savner, er en plass til å set-
te fra seg koppen og colaboksen. Det må 
ordnes, for det kan jo tenkes familien vil 
være med på en hyggelig tur en gang iblant. 
Kanskje bør den også få et vanntett «han-
skerom» for oppbevaring av mobiltelefon 
og lommebok. Det ville dessuten vært en 
utmerket plass for et USB-uttak. Det er 
rikelig med plass til alt dette i den flotte 
konsollen.

FINE STUVEROM OG  
GRIPEHÅNDTAK 
Fronten på styrekonsollen tjener som rygg-
støtte til en liten sittebenk. Her er det gode 
gripehåndtak på begge sider. Benken er 
hengslet i bakkant, slik at den kan løftes opp 
og gi adgang til et stort og godt stuverom. 
Her inne er batteriene plassert. Vi savnet 
noen kroker og stropper for tjoring av bag 
og vesker. 

Oppbevaringsrom er det også under det 
opphøyde trinnet i baugen. Dette trinnet er 
stort og godt når en skal inn og ut av båten, 
men fremstår som upraktisk glatt med sin 
gelcoatfinish. Her savnet vi en gummiert 
matte med antisklimønster. Det bør være en 
smal sak å få til. Det samme med toppen av 
pongtongene her i baugen. På en så dyr og 
fin båt bør det være en «plattform», et trinn 
som gjør det trygt og enkelt å entre båten. 

RYDDIG: Ryddig og 
enkel innredning, 
med Permateek 
dørk. Liten bade-
plattform.

HÅNDTAK: Passa-
sjerne på benk foran 
konsollen har både 
godt gripehåndtak og 
koppholdere.

er båten kattemyk i sjøen, støysvak og helt 
uten vibrasjoner og skranglelyder. Kanskje 
opplever vi en liten nervøs tendens når 
knopsmåleren passerer 56–57 knop, men alt 
skjer med god margin med tanke på sikkerhet 
og yttergrenser.

GJENNOMFØRT NORSKPRODUSERT
De nye Stormway-båtene er norskpro-
duserte fra innerst til ytterst, med unntak 
av Hypalon-tubene som kommer fra den 
anerkjente britiske produsenten Henshaw, 
som også sender eget mannskap over fra 
England for montasje.

Selv en Stormway i denne klassen er in-
gen billig fornøyelse, men likevel ligger de 
langt under de argeste konkurrentene. Vår 
760, med det meste fra utstyrslista som stan-
dard, passerer såvidt 900.000 kroner.

Båten er utstyrt med en praktisk, romslig 
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GODE STOLER: 
Stormways 760 RIB 
har et sporty uttrykk. 
Gode stoler og fin 
sofa, og benk med 
godt gripetak foran 
konsollen.

KOPPHOLDERE:  
Vi savnet kopphol-
dere og et lite “han-
skerom” til mobilte-
lefon og lommebok 
på dashbordet. Det 
er rikelig med plass 
til det.

SLANK: Dette er en slank og rank båt som inn-
byr til fart. Savner sklimatte på baugkassen og 
“plattform” på pongtongen i baugen for tryggere 
adkomst. Båten fremstår litt naken i baugen.

FAKTA: STORMWAY 760 RIB
CE-KATEGORI: B

PRODUKSJONSLAND: Norge
LENGDE I METER: 7,60
BREDDE I METER: 2,40

INNVENDIG BREDDE I METER: 1,50
VEKT TØRR BÅT I KILO: 650

DRIVSTOFF I LITER: 150
MAKS ANTALL PERSONER: 7

MOTOREFFEKT FRA-TIL I HK: 150-300
MOTOR I TESTBÅT: Evinrude E-Tec 300 G2

TOPPFART I TEST I KNOP: 60
PRIS TESTBÅT I KRONER: 900.000

OPPLYSNINGER: Stormway.no

Kanskje med en integrert rulle for dreggen? 
Visuelt vil det heve førsteinntrykket.

Permateek dørk er standard. Båten er 
utstyrt med en liten badeplattform på hver 
side av motoren. 12 volts uttak og putesett er 
blant standardutrustningen. Vi savnet solide 
pullere for enklere fortøyning på innsiden 
av pongtongene.

KONKLUSJON
Den nye Stormway 760 RIB representerer en 
helt ny generasjon, som bare har navnet med 
seg fra fortiden. Her er det brukt kvalitets-
materaler fra innerst til ytterst. Produsenten 
har ikke gitt seg med testing og utprøving før 
sjøegenskapene var på plass 100 prosent. Når 
først navnet Stormway skulle binges videre, 
kunne det neppe skje på en bedre måte enn 
dette. Vi lar oss imponere over den produkt-
utviklingen som her er gjennomført.

300 HK: Med Evinru-
des E-Tec 300 G2 på 
hekken gjør Storm-
way-RIB-en 60 knop.

RYDDIG: Stormway 760 RIB har et minimalistisk 
dashbord, med plotter med digitale instrument-
funksjoner og Evinrudes display med motorinfo. 
Vi savner koppholdere og "hanskerom".


