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 S
t o r l e k s m ä s s i g t 
hör de sex test-
bilarna hemma i 
mellanklassen men 
prismässigt ligger 
de nära större bi-

lar som Volvo V70 och Audi A6. 
Tillverkarna motiverar det högre 
priset med att bilarna inte bara 
är vanliga kombibilar, de tillför 
också en extra dimension – sport-
kombins.  

För Volvo är det viktigt att lyck-
as sälja in V60 på marknaden för 
tjänstebilar. Upp mot 70 procent 
av alla nya bilar i den här klassen 
säljs i Sverige till företag, då få 
privatpersoner är beredda att lägga 
300 000 kronor på en bil. Frågan 
för dagen är alltså: har V60 vad 
som krävs för att locka de kräsna 
tjänstebilskunderna?

Uppskruvat formspråk

Volvo V60 är inte byggd som en 
traditionell Volvokombi. Praktisk 
funktionalitet har tonats ned och 
formspråket skruvats upp. Volvos 
kärnvärde säkerheten har man 
emellertid inte kompromissat 
med. V60 har bland annat ”City 
Safety” som standard, ett säker-
hetssystem som varnar och i sista 
hand automatiskt bromsar, om 
man är på väg att köra in i fram-
förvarande. 

Som tillval finns också ny teknik 
som automatiskt bromsar om en 
fotgängare är på väg att kliva ut 
framför bilen. 

Liksom majoriteten av världens 
biltillverkare kämpar Volvo för att 
få lägga ”premium” till sitt visit-
kort. Anledningen till detta sta-
vas ekonomi. Dyrare bilar = större 
marginaler = högre vinster. Men 
framgång är inget självklart i den 
här klassen då motståndet är syn-
nerligen hårt. Bland konkurren-
terna hittar vi bland andra Audi 
A4 Avant, elegant och hyllad tysk 
som kombinerar status med kör-
glädje. Testbilen är i fyrhjulsdrivet 
Quattro-utförande. Lite orättvist 
måhända men tyvärr den enda 
variant som fanns tillgänglig för 
utlåning hos generalagenten vid 
vårt test.  

Främsta vapnet

Vi hade tänkt att Bayerische 
Motoren Werke skulle represen-
teras av den 184 hästkrafter starka 
320d Touring. När ingen sådan 
gick att uppbringa, fick istället 
BMW:s färger försvaras av den 41 
hk svagare 318d. Vi trodde att BMW 
skulle konkurrera med körglädje 
och prestanda men den kom istäl-
let att utmana med ekonomi och 
miljöhänsyn som främsta vapen.       

Från Mazda hämtar vi modellen 
6 Sport Kombi, en udda fågel bland 
dessa statustyngda märken men 
som fullutrustad inte kostar mer 

Volvo V60 är mellanklasskombin som med säkerhet och 
sportighet ska lyfta Volvo på biltillverkarnas exklusivitets-
trappa. Men har V60 vad som krävs för att hävda sig i bil-
tillverkarnas finrum? Vi har ställt Hisingens hopp mot fem 
tuffa konkurrenter. 
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Volvo 
V60

Körkänsla
●●●●●
Ekonomi
●●●●❍ 
Komfort
●●●●●
Säkerhet
Ej testad

Miljö
●●●●❍

Motor: 5 cyl turbodiesel.  
1 984 cm3/ 163 hk/ 400 Nm.
Bränsleförbrukning deklarerad/
test: 5,5 liter/5,8 liter/100 km.

Grundpris: 290 000 kr.

Saab 9-3X 1,9 TTiD  
180 Aut

Körkänsla
●●❍❍❍
Ekonomi
●●●❍❍ 
Komfort
●●●❍❍
Säkerhet
●●●●●
Miljö
●●●❍❍

Motor: 4 cyl turbodiesel.  
1 910 cm3/ 180 hk/ 400 Nm.
Bränsleförbrukning deklarerad/
test: 6,0 liter/6,2 liter/100 km.

Grundpris:  302 900 kr.  
Med automatlåda: 319 800 kr.

Förarmiljön tillhör fortfarande 
marknadens bästa.

Saab 9-3X TTiD är överstark. 
Framvagnen har svårt att få ned 
kraften i marken. 

City safety bromsar automatiskt.  

Bagageutrymmet är trångt. 

+

–

Mazda6 2,2 DE Sport 
Kombi

Körkänsla
●●●●●
Ekonomi
●●●❍❍ 
Komfort
●●❍❍❍
Säkerhet
●●●●●
Miljö
●●●●❍

Motor: 4 cyl turbodiesel.  
2 184 cm3/ 180 hk/ 400 Nm.
Bränsleförbrukning deklarerad/
test: 5,4 liter/5,8 liter/100 km.

Grundpris:  290 900 kr.  

Växellådan tillhör marknadens 
skönaste. 

Instrumentbelysning i grälla färger. 
Ergonomi som ett tivoli.

Audi A4 Avant 2,0 TDI 170 
Quattro

Körkänsla
●●●●●
Ekonomi
●●●❍❍ 
Komfort
●●●●❍
Säkerhet
●●●●●
Miljö
●●●●❍

Motor: 4 cyl turbodiesel.  
1 928 cm3/170 hk/350 Nm.
Bränsleförbrukning deklarerad/
test: 5,7 liter/5,6 liter/100 km .

Grundpris:  319 700 kr.  

Vändbart lastgolv är smart då man 
har smutsigt bagage.

Dubbla kassetter för insynsskydd 
och lastnät är opraktiskt.

BMW 318d  
Touring

Körkänsla
●●●●❍
Ekonomi
●●●●● 
Komfort
●●●●❍
Säkerhet
●●●●●
Miljö
●●●●●

Motor: 4 cyl turbodiesel.  
1 995 cm3/ 143 hk/ 300 Nm.
Bränsleförbrukning deklarerad/
test: 4,5 liter/5,0 liter/100 km.

Grundpris:  304 000 kr.  

Låg förbrukning gör BMW sällsynt 
på macken.

Trångt baksäte.

5 snabba.
Mercedes C220 CDI  
Kombi Aut

Körkänsla
●●●●●
Ekonomi
●●❍❍❍
Komfort
●●●●●
Säkerhet
●●●●●
Miljö
●●●●❍

Motor: 4 cyl turbodiesel. 2 143 cm3/ 
170 hk/ 400 Nm.
Bränsleförbrukning deklarerad/
test: 6,0 liter/5,7 liter/100 km.

Grundpris:  363 900 kr.  
Med automatlåda: 383 800 kr

Praktisk lastlåda under golvet.

Kombinationsspaken för vindru-
tetorkare och blinkers är en udda 
fågel.

+

–

än en naken Volvo V60. Och en titt 
ned i prestandabladet avslöjar att 
Mazda inte har några planer att bli 
på efterkälken under denna resa.

Vad ”Premium” är kan diskute-
ras i evinnerlighet. Titta gärna in 
på Vi Bilägares hemsida. Där pågår 
debatten så gott som konstant.

Mercedes C-klass är dyrast i säll-
skapet och blandar högt och lågt. 
I inredningen finns några ganska 
plastiga detaljer som inte känns 
som de hör hemma i en bil för 
närmare 400 000 kronor. Å andra 
sidan bågnade dörrspegeln rejält 
på de flesta bilarna när vi tryckte 
fast våra testdekaler. På Mercedes 
rörde sig inte plåten en endaste 
millimeter och det kändes som om 
vi klistrade Vi Bilägare på själva 
urberget. Så känns premium!       

Motorn från Fiat

Saab är fortfarande en stor spe-
lare i tjänstebilsklassen och från 
Trollhättan kommer denna gång 
9-3X 1,9 TTiD. X-et innebär höjd 
kaross och lätt skogsmulledesign 
i form av skärmbreddare i svart 
plast. Trots utseendet är inte 
Saaben någon terrängbil. Med die-
selmotor går den överhuvudtaget 
inte att få med fyrhjulsdrift. 

Saabs diesel kommer från Fiat, 
ett faktum som ibland får folk att 
le i mjugg. Detta är helt opåkal-
lat då Fiat tillhör de ledande till-
verkarna i världen när det gäller 
dieselmotorer. 

Det var Fiat och Magneti Marelli 
som stod för det mesta av utveck-
lingsarbetet när Common Rail- in-
sprutningen skulle anpassas till 
personbilar. Men Fiats finanser 
var i bedrövligt skick i mitten av 
1990-talet och tekniken såldes till 
Bosch. Italienarna lyckades dock 
bli först på marknaden med com-
mon rail när Alfa Romeo 156 1,9 
JTD presenterades 1997, ett halvår 
före närmaste konkurrent.    

Faktum är att det är denna ur-
motor som sitter i Saab, även om 
den modifierats kraftigt genom 
åren av såväl Fiats som Saabs mo-
tortekniker. Motorns ålder avslö-
jas dock av den hårda tonen på 
tomgång. ”Det är nästan så jag 
skäms vid rödljusen för att bilen 
väsnas så”, noterar en förare i test-
protokollet. Det värsta oväsendet 
tystnar när man kommer upp i 
fart men motorbrummet är alltid 
närvarande i Saab. 

För stark motor

Motorn är stark, till och med för 
stark. Den lämnar 400 Nm redan 
vid 1 800 v/min och framvag-
nen har uppenbara problem att 
få ned all denna kraft i marken. 
Vid kraftigt gaspådrag i samband 
med styrutslag blir bilen instabil. 
Vi trodde först att det berodde på 
för lite luft i däcken men såväl 

däcktryck som hjulvinklar visade 
sig vara korrekt. 

I vårt undanmanöverprov, där 
vi kör fyra snabba svängar runt ett 
fingerat hinder, bjöd Saab på rena 
skräckresan. Framhjulen styrde 
in, bakvagnen släppte, bilen stud-
sade i sidled och ett tag kändes det 
som om den var på väg att välta. 
Beteendet närmast chockade oss 
då vi tidigare vant oss vid att Saab 
alltid rullat exemplariskt genom 
vår konbana. 

Betydligt stadigare

Vi bytte däck och ersatte 
Continental Viking Contact 5 
med ett av de bästa däcken i Vi 
Bilägares senaste test av dubbfria 
vinterdäck, Nokian Hakkapelitta 
R. Efter bytet blev Saaben betydligt 
stadigare men bilen hade fortfa-
rande en tendens att slingra sig 
vid gaspådrag och bakvagnen var 
väldigt snabb med att kasta ut. 
X-modellen är höjd 20 mm jämfört 
med vanliga 9-3 och fjädringen 
mjukare. Det verkar som om den 
chassitrimningen inte varit gynn-
sam för köregenskaperna.  

Audi och Mazda gick tryggt och 
stabilt genom provet. Med sti-
gande hastighet blev de mer och 
mer understyrda innan de vid ca 
70 km/tim gled ur banan. Även 
bakhjulsdrivna BMW betedde sig 
ytterst godmodigt, trots att vi kör 
på regnvåt asfalt med mjuka frik-
tionsdäck. ESP-systemet höll hela 
tiden bakvagnen under kontroll 
och vid 70 km/tim, blev även BMW 
alltför understyrd för att klara de 
skarpa svängarna.

Förväntningarna på den nya 
Volvon var höga och glädjande 
nog höll den hela vägen. Redan 
vid ca 65 km/tim kändes det tydligt 
hur antisladdsystemet gick in och 
börjar bromsa men utan dramatik 
och utan att störa styrningen. Bilen 
följde lätt och ledigt rattens utslag. 
Volvo V60 klarade hela 75 km/tim i 
vårt undanmanöverprov, vilket är 
ett mycket gott resultat! 

Perfekt inställt

Så var då Mercedes C klass kvar. 
Testlaget tog plats och testchef 
Sterner styrde den fullastade bilen 
mot de två röda plastkoner som 
markerade ingången i vår bana. 
Helt odramatiskt rann vi genom 
svängarna. I bilen tittade alla för-
vånat på varandra. 

– Va, har du sänkt farten? 
– Nej, svarade Marianne, jag bör-

jade på 65 som med de andra! Men 
nu höjer vi!

Antisladdsystemet är perfekt in-
ställt i bakhjulsdrivna C-klass. Det 
griper in och bromsar resolut men 
utan att störa Mercedes snabba 
styrning. I 70 km/tim beter sig bi-
len precis lika bra som tidigare. Vi 
höjer till 75 och Mercedeskombin 

+

–
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går fortfarande helt odramatiskt 
mellan konerna. Först vid 79 km/
tim får tysken se sig besegrad och 
understyr ut ur banan. Ett exem-
plariskt och väldigt trafiksäkert 
beteende och med tanke på att 
vi körde provet på fuktig asfalt 
med dubbfria vinterdäck, blir det 
denna gång en stor guldstjärna till 
Mercedes. 

Hänger med de flesta

Men körsäker är inte detsamma 
som underhållande och det sist-
nämnda kravet ställs också på en 
sportkombi. Mercedes fokuserar 
på komfort. Testbilen är utrustad 
med en silkesmjukt växlande fem-
stegad automatlåda som jobbar i 
lycklig harmoni med den tysta, 
snåla och vridstarka dieselmotorn. 
”Gubbil”, väste några av testlagets 
medlemmar mellan tänderna men 
det är lite orättvist. Ställ om au-
tomatlådan till sportläget och 
den här bilen hänger av de flesta 
konkurrenterna. Men det känns 
aldrig ansträngt eller som om det 
går särskilt fort. Mercedes höjer 
avmätt ett ögonbryn, tolererar 
förarens tilltag och levererar det 
som önskas.  

Mazda6 representerar en an-
nan skola. Sportstolarna ingår i 
utrustningen och tar ett stadigt 
tag runt midjan så snart man sätter 
sig i förarstolen. Den lilla köttiga 
växelspaken känns som om den 
vore kopplad dikt till växellådan 
och den starka dieselmotorn drar 
hejdlöst från tomgång till varvtals-
stoppet med en glädje man sällan 
upplever i en diesel. Styrningen är 
snabb, fjädringen hård, vägljudet 
öronbedövande och körglädjen 
på topp. Det är först när man tit-
tar i den inre backspegeln och ser 
hur baksäte och bagageutrymmet 
breder ut sig bakom sig som man 
förstår att man rattar en 4,8 meters 
familjekombi. 

Drar minst bränsle

143 starka dieselhästar gör natur-
ligtvis inte BMW:n undermoto-
riserad. I detta gäng är emellertid 
konkurrenterna ovanligt pigga. 
Vid omkörningar behöver BMW:n 
en nedväxling och lite extra fritt 
utrymme för att komma förbi. Å 
andra sidan drar den minst bräns-
le, både enligt deklarationen och 
vid verklig körning. När vägen blir 
krokigare får BMW kontakt med 
klungan igen. BMW är smidig att 
köra och med en styrning som hela 
tiden kommunicerar med föraren 
och berättar om väglaget, däcken 
och kontakten däremellan, blir det 
aldrig tråkigt bakom ratten.  

Den Saab vi lånade är utrus-
tad med en 6-stegs automatlåda 
som inte växlar lika mjukt som 
Mercedeslådan men är snabb att 
växla ned och utrustad med padd-

 Audi A4 Avant BMW 318d Mazda 6 Mercedes Saab 9-3X Volvo
 2,0 TDI kombi 2,2 DE C 220 1,9 TTID V60 D3
 170 Quattro  Sport Kombi CDI Kombi
Grundpris, kr 319 700 304 000 290 900 363 900 302 900 290 000
Testbilens pris, kr 445 100 382 700 296 300 430 250 327 300 414 400
Förmånsvärde kr/år 50 000 47 700 46 600 58 800 47 500 46 500
Förmånsvärde kr/mån 
netto vid 50 % marginalskatt 2 083 1 988 1 942 2 450 1 979 1 937  
Skatt kr/år 3 685 0/20791 3 165 4 252 4 583  3 213
Försäkring kr/år2) 4 363 4 560  4 672  5 157  4 846  4 227
Servicekostnad 
t.o.m 6 000 mil, kr  8 527 0  7 993 7 230 10 366 11 766
Serviceintervall, mil 2 200 mil 3) 2 000  3) 3 000  3 000
 i genomsnitt3)

Garantier, år4) 2/3/12/Ja5) 2/3/12/5  3/3/12/3  2/3/30/30 2/3/10/1 2/3/12/3
Milkostnad, kr6) 47,60 41,10 45,30  50,40 46,80  43,70
1) miljöbil, skattebefriad i fem år. 2) vid 1 500 mil/år i stad typ Västerås. 3) Serviceindikator. 4) nybilsgaranti/vagnska-
da/rostskydd/vägassistans. 5) Audi mobilitetsgaranti gäller fram till nästa servicetillfälle. 6) vid 1 500 mil/år under tre 
år enligt Vi Bilägares kalkyl.

ekonomi

BMWAudi

>

Förarplatsen får högt betyg för 
tydliga instrument och lättan-
vända reglage. Dessutom har man 
fått till en skön och dyr känsla i 
knappar och rattar. 

Två sitter bekvämt i Audis baksäte. Krokar i bagageutrymmets sidor håller kassar på 
plats. 

LED-slingan i Audis strålkastare 
har blivit ett signum.

Mittarmstödet bak innehåller 
dubbla mugghållare.

Sportstolar med justerbart lår-
stöd kostar 7 200 kr extra. Öppningsbar bakruta är en 

praktisk finess i BMW. 

Krokarna i bagageutrymmet sitter 
för lågt för att göra nytta. 

BMW är 
smalast 
av test-
bilarna 
men två 
sitter fint 
i baksä-
tet. 

Mugghållaren klarar också små 
pet-flaskor.

Stopp/start -system minimerar 
tomgångskörning och pressar 
bränsleförbrukningen.

BMW har fått till en 
fin känsla i plasten. 
Instrumenten är bra 
men flera testförare 
har svårt att komma 
överens med mitt-
konsolens knappar. 
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 Audi A4 Avant BMW 318d Mazda 6 Mercedes Saab 9-3X Volvo
 2,0 TDI kombi 2,2 DE C 220 1,9 TTID V60 D3
 170 Quattro  Sport Kombi CDI Kombi
Strålkastare  4 9281)  8 9701)  4 0931)  8 1631) 3 4621) 3 800
Bakljus 1 751  1 825  2 145 2 088 3 295 1 765
Stötfångare fram  3 839  4 520  5 053 5 125  4 751  5 200
Framskärm  2 165  2 340  1 978  3 275 2 657  2 700
Bromsbelägg fram  1 205  1 675  1 286 930 880  995
Bromsskivor fram  1 845  2 320   1 908 2 008 2 452  2 040
Fälg  3 243  3 105   2 631 2 338 3 664  750
Komplett koppling  4 035  3 655  4 560 aut 3 418  3 500
Avgassystem utan kat 6 508  6 800  4 619  6 513 9 352  6 390
Katalysator med DPF 11 723   15 125  29 419 16 238 17 256  6 250
TOTALT  41 242  50 335  57 692 46 678 51 187  33 390
1) Xenon.
Volvo är överlägset billigast när det gäller priset på reservdelar. Mazda skulle ha kommit mycket bättre ut i jämförelsen 
om det inte vore för den extremt dyra katalysatorn. Man kan argumentera att det är en orättvis jämförelse då katalysa-
torn/partikelfiltret är en del som sällan går sönder.

reservdelspriser

lar på ratten med vilka det går att 
växla manuellt. Även på slingriga 
småvägar plågas man av Saabs 
känslighet för gaspådrag. Det gäl-
ler att styra först och ladda på med 
gasen sedan. Dessutom känns det 
lite som om man sitter ovanpå bi-
len och kör. Vi tog det lite lugnare 
bakom ratten i Saab.  

Går som tåget

Den Audi vi fick till vårt test är 
utrustad med sänkt sportchassi. 
Det må inverka negativt på kom-
forten men är ingen nackdel när 
det kommer till köregenskaperna. 
På slingrande smala asfaltsvägar 
går Audin som tåget med en lätthet 
och följsamhet som gör det svårt 
att förstå att bilen väger nästan 1,8 
ton! Även Audi har en väldigt fin 
motor som drar kraftfullt från låga 
varv och dessutom går tyst. Den 
6-växlade lådan har tydliga, rejäla 
lägen och är extremt lätthanterlig. 

Det kan vi tyvärr inte säga om 
lådan i Volvo. Otydlig, oprecis, 
”som ett slappt handslag”- cite-
rar vi ur testlagets protokoll. Inte 
nog med att känslan fattas, det 
blir faktiskt också en och annan 
felväxling med Volvon. Motorn 
morrar sportigt men karaktären 
är i grunden mer snäll än sportig. 
Vridmomentkurvan är platt och 
över 3 000 varv lönar det sig knap-
past att gå.  Vägegenskaperna är 
utmärkta. Volvon följer vigt vägen 
och känns stadig i alla väder.  

Köregenskaper och prestanda i 
all ära men de flesta vardagar be-
står ändå av annat än acceleration 
och snabba undanmanövrar. 

Minst bagageutrymme

Trots att Volvon är högre än de 
andra bilarna, är bagageutrymmet 
minst. Dessutom är lucköppning-
en liten och i lastutrymmet sak-
nas krokar, fack, finesser och vettig 
belysning. Baksätets ryggstöd går 
däremot att fälla i tre sektioner 
och även passagerarstolens rygg-
stöd går att fälla fram, vilket gör 
det möjligt att lasta riktigt långa 
föremål.

BMW har näst minst bagage-
volym men mer praktiskt inrett 
lastutrymme och öppningsbar 
bakruta som extra finess. Audi, 
Mercedes och Saab har alla hyfsat 
rymliga, genomtänkta och flexibla 
bagageutrymmen. 

För den som behöver ett rejält 
bagageutrymme är Mazda6 över-
lägsen i sällskapet. Inte nog med 
att utrymmet är störst, baksätet 
är dessutom enkelt att fälla via två 
små handtag bekvämt placerade i 
bagageutrymmet. När ryggstödet 
fälls, glider sittdynan ned och läm-
nar en helt plan yta där hela 1,7 m3 
bagage går in! Insynsskyddet är 
fastsatt i bakluckan så det följer 
med upp när luckan öppnas.  >

MercedesMazda

Bagageutrymmet är bäst i test. Lastvolymen är störst, både med och 
utan baksätet nedfällt. Baksätet fälls enkelt med ett reglage strax inn-
anför luckan. Det går att fälla upp en lucka i golvet som håller bagaget 
på plats och insynsskyddet är fäst i bakluckan och följer automatiskt 
med upp när man öppnar. 

Färddatorns display är knepigt 
placerad längst till höger på pa-
nelen. 

Mazda har i 
grunden det 
bredaste bak-
sätet och ben-
utrymmet är 
generöst. 

Instrumenten är svårlästa men 
reglagen lätta att använda, även 
om känslan i en del knappar är i 
plastigaste laget. Stereo är också 
scvårläst.

Xenonstrålkastare är standard. 
De ger bra halvljus men riktigt 
dåligt helljus.  

Bakluckan i Mercedes har krokar 
där man kan hänga rocken medan 
man lastar.

En enkel plastlucka döljer en radio-
skala av klassiskt snitt.

I baksätet 
åker två 
riktigt 
bekvämt. 
Fjädringen 
trollar ef-
fektivt bort 
små ojämn-
heter från 
vägen.

Batteriet sitter dolt i bagageut-
rymmet så startkablarna kopp-
las till särskilda nödstartspoler 

i motorrummet. 

Tillsammans med Volvo är 
Mercedes tystast i testet. 

Mercedes instrumentering är 
bra men reglagen kräver till-
vänjning. 

BiXenonljus av högsta klass är ex-
tra utrustning för 9 800 kr.
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Se flera ljustester på 
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Audi

BMW

Mazda

Mercedes

Saab

Volvo

 Audi BMW  Mazda MB Saab Volvo
 halvljus    A4 318 6 C220 9-3X V60

Betyg 5 4 4 5 4 5
Längd, 3 lux, m 119 83 81 120 106 98
Bredd, 3 lux , m 25 21 25 25 24 25
Bländrisk Hög Accept. hög hög hög hög

 
  helljus    

Betyg 2 2 1 5 4 4
Längd, 3 lux, m 181 180 139 246 244 226
Bredd, 3 lux 150  m 16 15 0 44 28 28

Belysnings-  >15  7  3  1
skala lux lux lux lux
Angivna räckvidder för hel- och halvljus baseras på 3 lux, den belysningsstyrka som krävs 
för att med säkerhet upptäcka objekt på vägen. 

Mätområden halvljus: Skissen visar de 
olika sektorer där mätningarna görs. 
Fjärrområdet  och asymmetrisektorn 
utgör de mest kritiska synfälten vid 
mörkerkörning. Starkt ljus här, liksom i 
sidoområdena, har hög prioritet. Stark 
belysning av närområdet kan däremot 
blända föraren. Vid bländningspunkten 
mäts styrkan på obehagsbländingen för 
mötande.

Bländningspunkt   Asymmetrisektor

Sido- 
område

Fjärr- 
område

När- 
område

Omdöme: Det totalt sett bästa ljuset har Mercedes som får 
högsta betyg på både hel- och halvljus. Volvo tar en hedrande 
andra plats, Saab tar tredjeplatsen med mycket bra resultat, 
därefter placerar sig Audi och BMW, båda med överbetyg på 
halvljuset men bara godkänt heljus. Sist hamnar Mazda som 
också har bra halvljus men inte godkänt helljus.

5 = utmärkt
4 = mycket bra
3 = bra
2 = godkänt
1 = underkänt

ViB betyg.

ljustest.

0-m 50-m 100-m 150-m 200-m 250-m 300-m0-m 50-m 100-m 150-m

Audi

BMW

Mazda

Mercedes

Saab

Volvo

Baksätet är däremot sämre och 
fungerar egentligen bara för två. 
Benutrymmet är mycket generöst 
men baksätets ryggstöd är så kraf-
tigt skålat att de på ytterplatserna 
tvingar sitta lätt vridna in mot 
mitten. Inte heller mittplatsen 
fungerar särskilt bra då korta pas-
sagerare får säkerhetsbältet över 
halsen på ett otäckt sätt. 

Bästa baksätet

Istället kniper Saab titeln ”Bästa 
Baksätet” tack vare hyfsat benut-
rymme, rejält stoppad dyna och 
gott om plats för huvud och ax-
lar. Även Mercedes fungerar för 
tre under kortare turer medan i 
Audi, BMW och Volvo bör inte 
baksätespassagerarna vara fler än 
två för att trivas. I BMW är det 
den inre bredden som inte räcker 
till medan Volvo har snålt med 
benutrymme och de insvängda si-
dorutorna gör att det blir ont om 
plats för huvudet för passagerarna 
på ytterplatserna. Audi ger bättre 
plats för benen men känns trång i 
sidled och det är trångt för huvu-
det för passagerare av medellängd 
och däröver.      

Majoriteten av dessa bilar kom-
mer under sina första år att rulla 
som tjänstebilar. För dess förare 
kommer det att bli en hel del långa 
tjänsteresor genom Sverige med 
många timmar bakom ratten. Då 
ställs det höga krav på förarmiljö 
och komfort. 

Mercedes platta framstolar 
bevisar verkligen sitt värde på 
långresan. Kroppen känns fräsch 
även efter en heldag bakom rat-
ten. Såväl korta som långa sitter 
bra i Mercedes, fjädringskomfor-
ten är hög och bullernivån låg. 
Instrumenten är tydliga men 
Mercedes envisas med sitt udda 
arrangemang för spakarna runt 
ratten. Måhända är det smidigt 
när man väl lärt sig men innan 
dess kommer många att försöka 
blinka med farthållaren och förgä-
ves treva efter reglaget för vindru-
tetorkarna på höger sida om ratten. 

Nästan lika skön

Volvo är lika tyst och har nästan 
lika skön fjädring som Mercedes 
men kortare förare har svårare att 
hitta en bra körställning, trots 
allsköns inställningsmöjligheter. 
När föraren åkt fram tillräckligt 
långt med stolen för att nå ned 
med kopplingen, har hon ratten i 
magen och måste vinkla högerar-
men obekvämt bakåt för att lägga 
i tvåan, fyran och sexans växel. 
Instrumenten är tydliga och de 
flesta reglagen fungerar bra men 
vi gillar inte ansamlingen av små 
knappar på mittkonsolen. 

Saab är känslig för grov asfalt 
men är i övrigt komfortabel på 
långfärd. I högre farter märks inte 

kupébuller, dB(A)
 Audi A4 Avant BMW 318d Mazda 6 Mercedes Saab 9-3X Volvo
 2,0 TDI kombi 2,2 DE C 220 1,9 TTID V60 D3
 170 Quattro  Sport Kombi CDI Kombi
 Fin/grov asfalt
50 km/tim 62/63 60/65 62/67 60/65 60/66 58/64
70 km/tim 63/67 63/67 64/69 61/67 63/69 60/66
90 km/tim 66/69 66/70 66/71 63/69 65/72 63/69
110 km/tim 68/72 67/72 69/73 67/71 67/73 66/71

Testbilarna rullade på dubbfria vinterdäck som vi erfarenhetsmässigt vet är lite tystare än sommardäck, speciellt på grov 
asfalt. Man kan förvänta sig att de två bilar som påverkas mest av väglagets beskaffenhet, Mazda och Saab, kommer att 
bli än bullrigare med sommardäck. Ljudmätaren bekräftade i övrigt vad våra öron redan sagt oss – tystats åker man i Volvo 
och Mercedes. 

krocktest
Audi, Mazda och Mercedes är krocktestade enligt Euro-NCAPs nyaste reglemente. BMW testa-
des år 2005 och Saab redan 2002. Detta är fem säkra bilar men Audi har ett litet övertag. A4 
får högst poäng för skyddet av både barn och vuxna. Dessutom har Audi det bästa pisksnärts-
skyddet av de tre som testats enligt trafiksäkerhetsorganisationens senaste provupplägg. 
Volvo V60 har ännu inte krockats av Euro-NCAP.

 Audi A4 Avant BMW 318d Mazda 6 Mercedes Saab 9-3X
 2,0 TDI kombi 2,2 DE C 220 1,9 TTID
 170 Quattro  Sport Kombi CDI Kombi
TOTALBETYG HHHHH HHHHH HHHHH HHHHH HHHHH

Vuxenskydd  93 % 35 poäng 77 % 82 % 33 poäng
Poäng frontprov (max 16) - 16 - - 13
Poäng sidokrock (max 18) - 15 - - 16
Poäng bältespåminnare (max 3)  - 2 -  - 2
Barnsäkerhet  84 % HHHH 81 % 70 % -
Fotgängarskydd  39 %  H 49 % 30 % H

Säkerhetssystem  71 % - 71 % 86 % -
Pisksnärtsskydd  Bra -  Tveksamt Tveksamt -

FOTNOT: Procentsatserna visar hur nära idealresultatet, 100 procent, som bilarna kom i Euro 
NCAP-testets olika delmoment.

De fullständiga krockresultaten hittar du på www.euroncap.com>

Saab

Saabs baksäte är det enda i testet där tre vuxna får 
plats. Benutrymmet är dock något begränsat. 

Mugghållaren är i sig ett litet  
tekniskt underverk.

Bagage-
utrymmet 
är inte 
störst men 
lättanvänt 
och golvet 
kan fällas 
upp så det 
håller min-
dre väskor 
och kassar 
på plats. 

Tändningsnyckel på golvet är  
ytterligare ett sätt att sticka ut.

Här spårar vi flyg-DNA.

Förarmiljön tillhör fortfa-
rande marknadens bästa. 
Tydligt och enkelt har varit 
ledstjärnan. 

Saab har, liksom de övriga delta-
garna i testet, strålkastarrengö-
ring i form av högtrycksspoling. 
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 Audi A4 Avant BMW Mazda6 Mercedes Saab 9-3X Volvo D3
 2,0 TDI 318d 2,2 DE C 220 1,9 TTID V60
 170 Quattro kombi Sport Kombi CDI Kombi

Säkerhet
Bälten:
Försträckare fr/b ja/nej ja/nej ja/nej ja/ja ja/nej ja/ja
Kraftbegränsare fr/b ja/nej ja/nej ja/nej ja/ja ja/nej ja/nej
Påminnare fr/b ja/nej ja/nej ja/ja ja/ja ja/nej ja/ja
Krockkuddar:
Fram vä/hö  ja/ja1)  ja/ja2) ja/ja3) ja/ja1) ja/ja1) ja/ja5)

Sidor fr/b ja/4 200 kr ja/nej ja/nej ja/ 3 950 ja/nej ja/nej
Knä förare nej nej nej ja nej  nej
Sidogardiner fr/b  ja/ja ja/ja ja/ja ja/ja ja/ja ja/ja
Körsäkerhet:
ABS-bromsar ja ja ja ja ja  ja
Aktiva strålkastare 4 300+xenon 4 100 ja 14 4004) 11 9004) 7 0004)

Antisladdsystem ja ja ja ja ja ja
Antispinnsystem ja ja ja ja ja ja
Avåkningsvarnare 6 200 nej nej nej nej  70006)

Kamera f döda vinkeln 6 700 nej ja nej nej  5 800
Mörkerkamera nej nej nej nej nej nej
Pre Safe-system nej nej nej 3 800 nej ja
Trötthetsvarnare nej nej nej nej nej 7 0006)

Övrigt:
Aktivt pisksnärtsskydd  ja ja ja ja ja  ja
Automatisk nivåreglering  nej nej nej 8 050 nej 4 600
Isofixfästen för barnstol ja 900 ja ja ja
Integrerade bälteskuddar  nej nej nej nej nej  2 700
Punkteringssäkra däck nej ja nej nej nej  ja
Strålkastarrengöring ja ja ja ja ja  ja
Xenonstrålkastare 9 500 7 500 ja 9 800 5 900  7 0004)

Yttertemperaturmätare  ja ja ja ja ja ja
1) går att stänga av med nyckel. 2) går att stänga av med nyckel med tillvalet isofixfästen fram à 900 kr. 3) 
kopplas ur på verkstad. 4) aktiva strålkastare inkl Xenon. 5) nyckelavstängning kostar 600 kr. 6) avåknings-
varnare och trötthetsvarnare i paket.

Komfort/Nytta
Adaptiv farthållare 15 700 nej nej nej nej 19 000
Aut klimatanläggning ja 7 500 ja ja ja ja
Automatlåda  nej 21 700 nej 19 900 16 900  17 900
Backningskamera  15 0001) nej nej nej nej 8 000
Baksäte fällbart/delbart ja/ja ja/ja ja/ja ja/ja ja/ja  ja/ja
DVD-system baksäte nej nej nej nej nej 14 900
Elbackspeglar ja ja ja ja ja ja
Elfönsterhissar fr/b ja/ja ja/ja ja/ja ja/ja ja/ja ja/ja
Eljusterbart förarsäte 7 900 5 600 9 9002) 4) 6 900 8 000
Elmanövrerad baklucka 6 000 nej nej 4 500 nej  nej
Eluttag 230V 1 600  nej nej nej nej  nej
Elvärmd ratt  nej 2 000 nej nej nej  nej
Elvärmd vindruta  nej nej nej nej nej  nej
Elvärmda spolarmunstycken  nej nej nej nej nej 550
Elvärmt baksäte 2 600 nej nej nej nej  2 500
Fabrisksmonterad drag 7 100 9 200 nej 8 950 2 885  8 190
Fabriksmonterat larm  5 500 5 000 ja 4 600 4 900 ja
Farthållare 3 300 2 700 ja ja 4 8005) 3 875
Fjärrstyrt centrallås  ja ja ja ja ja  ja
Färddator  3 000 ja ja ja 4 8005) la
Genomlastn.lucka baksäte  2 400 2 000 nej nej ja nej
Ljudanläggning m CD ja 2 500 ja ja ja ja
Luftkonditionering ja ja ja ja ja  ja
Läderklädsel 21 800 19 100 9 9002) 19 500 9 000  10 000
Läderratt  ja ja ja 2 4507) ja 1 650
Lättmetallfälgar  ja ja ja ja ja från 6 000
Metalliclack 8 900 8 500 5 400 8 850 7 500 7 000
Minne i framstolar 14 800 12 500 9 9002) 13 500 14 900 45 0008)

MP3-anslutning 3 000 1 000 ja 2 300 nej ja
Navigationssystem 25 500 23 000 9 900 14 900 23 800 9 000
Nyckelfritt lås/start-syst.  7 500 nej  ja 8 650  nej 7 000
Parkeringsvärmare 17 300 13 900 nej nej ja  3 500
P-sensorer  4 900/ 4 700/  nej/ 3 9006/ 5 000/
bak/fr+bak  9 500 7 600 ja 8 050 nej  8 000
Regnsensor  ja 1 400 ja nej 39006) 1 300
Reservhjul  nöd nej nej nej 400 (nöd)  nej
Solskyddsgardiner bak 1 400 nej nej 2 900 nej 1 300
Ställbar ratt höjd/längd ja/ja ja/ja ja/ja ja/ja ja/ja ja/ja
Ställbart chassi 17 100 nej nej 10 900 nej 16 000
Taklucka  16 4002) 14 7003) nej 11 900 (glas) 10 900 10 000
    /19 9003) (glas) (glas)
Ventilation i framstolar  10 700 nej nej nej nej nej
1) endast i kombination med navigationssystem. 2) El-manövrerade framstolar med minne på förarsidan 
inkl läderklädsel. 3) panoramaglastak. 4) Elektrisk manövrering av ryggstöd och sitthöjd är standard. 5) 
Farthållare och färddator i paket. 6) P-sensor bak och regnsensor i paket. 7) Ratt och växelspak i läderutfö-
rande. 8) I utrustningspaketet Summum.

utrustning chassiets problem att hantera den 
starka motorn och de flesta sitter 
bra i Saab. Inredningens finish kan 
diskuteras men förarmiljöns funk-
tion är det ingen som ifrågasätter. 
Dessutom är den gröna instru-
mentbelysningen väldigt vilsam.    

Audi har en utmärkt förarplats 
med bra instrument och reglare 
samt generösa justeringsmöjlig-
heter för stol och ratt. Vi upplevde 
testbilens sportchassi (pris 3 200 
kr) som mindre stötigt än vi befa-
rat. Möjligen förbättras komforten 
av de mjuka friktionsdäcken. Vi 
tror dock att Audi blir ännu bekvä-
mare med fjädring och stötdämpa-
re i originalutförande. Motorljud 
och vindbrus är väl dämpat.  

Överraskande bråkig

BMW:s motor är överraskande 
bråkig. Vibrationer känns i ratt 
och växelspak och motorns dova 
morrande ligger ständigt i bak-
grunden. 

Vissa bilar, som Volvo och 
Mercedes, filtrerar bort det mesta 
av världen utanför kupén för att 
göra tillvaron så tyst, lugn och 
komfortabel som möjligt. 

BMW är förarens bil, byggd för 
att förmedla information om allt 
som händer. Vissa tilltalas av detta 
medan andra, företrädesvis passa-
gerare, mest tycker BMW:n är obe-
kväm. Testbilen är extrautrustad 
med sköna sportstolar (pris 6 200 
kr) med bland annat uppblåsbart 
sidostöd och justerbart lårstöd 
men ryggstödslutningen regleras 
med en opraktisk och inexakt spak. 
Instrumenteringen är bra men reg-
lagen har vissa brister. 

Många goda sidor

Slutligen har vi Mazdan. En 
bil med många goda sidor men 
långfärdskomforten hör inte dit. 
Bilen är både stötig och bullrig. 
Framstolarnas komfort får god-
känt men vi har svårt att hitta rätt 
bland alla knappar på mittkonso-
len. Färddatorn är ganska avigt 
placerad längst till höger på pane-
len och man får välja om den ska 
visa klockan eller någon annan in-
fo. Majoriteten av testlaget gillade 
inte heller instrumentbelysningen 
i regnbågens alla färger.  

Ekonomigenomgången visar att 
detta är sex dyra bilar. Ingen av 
dem går enligt våra beräkningar 
att köra för mindre än 41,10 kr 
per mil. Billigast är BMW vars 
milkostnad ligger 2,60 kr lägre 
än tvåan Volvo V60. Men detta är 
räknat på bilar i grundutförande. 
Standardutrustningen inkluderar 
egentligen allt nödvändigt men 
lägger man på allsköns godis, sti-
ger priset snabbt med undantag för 
Mazda som redan från början har 
en nästan komplett utrustnings-
lista.                                                        ✦
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Om tjänstebilsinnehavaren använder 
sin förmånsbil i tjänsten och själv 
betalar bränslet, får han dra av 6,50 
kr/mil för diesel och 9,50 kr/mil för 
andra bränslen. Den som kör på diesel 
gör därmed med dagens dieselpriser 
en vinst, om han lyckas hålla förbruk-
ningen under 0,55 l/mil. Av testbilarna 
var det bara BMW som klarade den 
uppgiften. Audi och Mercedes över-
raskade genom att underskrida den 
deklarerade förbrukningen. Visserligen 
bygger våra mätningar övervägande 

på landsvägs-
körning med 
begränsad 
stadstrafik och 
få kallstarter 
men det är ändå 
ett gott resultat.   

 Audi A4 Avant BMW 318d Mazda6 Mercedes Saab 9-3X Volvo
 2,0 TDI kombi 2,2 DE C 220 1,9 TTID V60 D3
 170 Quattro  Sport Kombi CDI Kombi
Bränsletank, liter 64 61 64 66 58 68
CO2-utsläpp, g/km*2 149 150 143 159 158 144

Testbilarna var utrustade med automatlåda.  Det genomsnittliga CO2-utsläppet för all nya personbilar som 
såldes i Sverige under 2009 ligger officiellt på 165 g/km.

test    Kombi: Audi/BMW/Mazda/Mercedes/Saab/Volvo

Volvo

Instrumenten är tydliga och lättavlästa men vi gillar inte ansamlingen 
av små knappar på mittkonsolen. För att exempelvis under körning 
hitta elbakrutan, krävs att man tar blicken från vägen en lång stund.

Som tillval 
finns modern 

teknik som 
gör att man 
till exempel 

via bluetooth 
kan spela upp 
musik från sin 

mobil genom 
bilstereon.      

Baksätet räcker 
för två men 
de får inte 
vara alltför stor-
växta. Såväl 
takhöjd som 
benutrymme är 
begränsade. 

Nej, Volvos manuella växellådan 
föll inte testlaget på läppen. 
”Som ett slappt handslag” cite-
rar vi ur ett protokoll. 

Volvos xenonljus är näst bäst 
i vårt test. De kostar 7 000 kr 
extra. 

Designavdelningen 
har jobbat hårt 

med nya V60

>



MERCEDES. Senaste generationen C-klass har bra 
rostskydd men Mercedes har snålat in på efterbe-
handlingen jämfört med bilarna i serien vi tidigare 
rostskyddstestat. Motorhuven är inte längre behand-
lad inuti och man har minskat på behandlingen av 
underredet. Det 
skyddas i och för 
sig också av stora 
plastsköldar. Dörrar 
och baklucka är invändigt behandlad med rostskydds-
medel och skarvarna är väl tätade. Framskärmarna 
är i aluminium och i bakskärmarna ligger en plastfilm 
som fuktskydd mellan stålplåten och innerskärmar-
nas filtliknande material. Stänklappar saknas vilket 
gör att de utstickande skärmbreddarna bak på sikt 
riskerar att blästras av stensprut från framhjulen.   

SAAB. De bakre dörrbladen saknar tätning i framkant 
och slitskyddet undertill är varken heltäckande eller 
tillräckligt tjockt. De för 9-3X specifika plastsköldarna 
på karossen kan i bästa fall skydda mot slag och 
blästringsskador men riskerar att samla smuts när 
de med åren rör 
sig i förhållande till 
karossen. Plastsköl-
darna kan också 
förhindra att underliggande rost upptäcks. Bra är 
att motorhuv och baklucka är i aluminium, samt att 
balksystemet under bilen är ordentligt sprutade med 
rostskyddsmedel. 

VOLVO. Volvo V60 har ungefär samma rostskydd som 
S60 och det är ganska bra. Motorhuven är av alumi-
nium. Det sitter bra och täckande innerskärmare i 
alla hjulhus. Baklucka och dörrar har tätats noga och i 
dörrarna finns ett lager vax. Under bilen sitter sköldar 
av plast och där 
de inte täcker har 
plåten fått ett över-
drag av slitskydd. 
Undertill finner Vi Bilägares rostexpert en mängd 
skarvar som helt saknar tätning och en plåtficka som 
kommer att fyllas med våt lort. Det är sparsamt med 
vax i balkar och sparklådor. Bilen är skyddad precis 
där det behövs, inte mer. Några stänklappar har inte 
Volvo kostat på. Det kan innebära risk för rostangrepp 
vid bakskärmarna, där sprut från framhjulen blästrar 
en plåtkant. Testbilen hade redan blästringsmärken i 
lacken på sparklådorna. 

rostskydd.
Bilarna är besiktade av Rostskydds-Metoder AB. 
AUDI. Karosskarvar är väl tätade och bilen är kon-
struerad för att motstå rost. Motorhuv, baklucka och 
dörrar är rost-
skyddsbehandlade 
invändigt. Under 
bottenplattan finns 
inget slitskydd. Istället täcks stora delar av underredet 
av plastsköldar. Att stänklappar saknas är en nackdel. 
Skärmkanterna har en bra konstruktion som inte ger 
rosten fäste men både främre och bakre innerskär-
marna är gjorda i ett filtliknande material som kan dra 
åt sig fukt. Bränsletanken är av plast, den bakre delen 
av avgassystemet är rostfri samt stora delar av hjul-
upphängningen är i aluminium.  

BMW. Huv, dörrar och baklucka är ordentligt tätade 
och invändigt behandlade med vax. Bilens underrede 
skyddas av plastsköldar och galvaniserade plåtar 
men under dem finns endast grundlack och ingen 
underredsbehandling. De flesta plåtskarvar har för-
seglats med kraftiga 
limsträngar och 
balksystemet är väl 
behandlat. Delar av 
framvagnen är gjorda av aluminium och bakvagnens 
länkar är kraftigt galvaniserade. Bränsletanken är av 
plast och upphängd i rostfria stålband. Avgasrören är 
rostfria – dock inte ljuddämparna. Bilen saknar stänk-
lappar och innerskärmarna bak är gjorda av pressad 
textil som med tiden kan bli fuktiga. Skärmkanterna 
bak är vikta på ett gammalmodigt vis som lagrar lort. 
De behöver spolas rena regelbundet om rosten ska 
hålla sig borta.

MAZDA. Karossen är i stålplåt och saknar stänklap-
par. I främre hjulhusen sitter innerskärmar i plast 
medan de bakre har klätts med ett filtliknande och 
fuktsamlande material. Framskärmarna har en 
modern och väl ventilerad konstruktion. De bakre 
skärmarna är 
sämre med en invikt 
kant där smuts och 
fukt samlas. Motor-
huv, dörrar och baklucka är invändigt behandlade 
men med ojämnt resultat. Bränsletanken är i stålplåt 
och bottenplattan saknar slitskydd och täcks bara 
delvis av plastsköldar. De flesta karosskarvarna har 
tätats men det finns också flera skarvar utan tätning 
där rosten på sikt får fäste. Under sparklådorna löper 
en plåtskarv som ligger illa utsatt mitt i sprutet från 
framhjulen med framtida rostrisk som följd.     
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acceleration/bromsar
 Audi A4 Avant BMW 318d Mazda6 Mercedes Saab 9-3X Volvo
 2,0 TDI kombi 2,2 DE C 220 1,9 TTID V60 D3
 170 Quattro  Sport Kombi CDI Kombi
0–100 km/tim 8,9 s–149 m 10,2 s–174 9,0 s– 42 m 9,0 s–156 m  9,2 s–146 m  10,3 s–170 m 
0–400 m 16,5 s–138 km/tim 17,3 s–130 km/tim 16,6 s–142 km/tim 16,1 s–141 km/tim 16,8 s–137 km/tim 17,5 s–130 km/tim 
Segdragning 70–110 km/tim
3:ans växel 5,2 s–133 m  6,2 s–158 m  4,5 s–114 m 5,3 s–136 m  5,4 s–139 m  6,2 s–161 m
4:an  6,3 s–159 m  7,5 s–188 m  5,7 s–144 m  Aut Aut 6,5 s–163 m 
5:an  8,1 s – 202 m  10,5 s – 261 m  7,9 s – 197 m  Aut  Aut  9,2 s–231 m 
6:an  11,7 s–288 m  15,6 s–384 m 10,9 s–264 m  Aut  Aut  13,7 s – 334 m

Ingen av testbilarna var riktigt så snabb som fabrikanten anger. Minst skilde det 
för Saab och mest för Volvo och BMW. Väglaget kan ha påverkat, speciellt för 
Volvo som kördes när banan var ganska våt. Den motorstarka Mazdan accelererar 
snabbast vid omkörningar men Audi A4 är nästan hack i häl. Att BMW med sin 

svagare motor är långsammast är inte konstigt, men Volvo är förvånansvärt slö på 
växlarna. Motorn brölar mer än den drar, verkar det som.
Mercedes och Saab var utrustade med automatlåda
Bromsar: Mätning var ej möjlig på grund av väglaget.

 Audi A4 Avant BMW 318d Mazda6 Mercedes Saab 9-3X Volvo
 2,0 TDI kombi 2,2 DE C 220 1,9 TTID V60 D3
 170 Quattro  Sport Kombi CDI Kombi
Längd, cm  470  453  479  460  469 463
Bredd, cm 183  182  180 177  180 186
Höjd, cm 144  142  144 146  153 148
Axelavstånd, cm  281  276  272  276  268  278
Spårvidd fr/b, cm 156/155  154/154  156/156  154/154  152/151  159/158
Tjänstevikt, kg 1 755  1 580  1 575  1 675  1 640  1 614
Maxlast, kg  415  540  570 530  460 566
Taklast, kg  90  75  100 100  100 75
Släpvikt, kg  1 600  1 600  1 600  1 800  1 600 1 600
Bagagevolym 
min/max (VDA), l  490/1 430  460/1 385  519/1 751  485/ 1 500 477/ 1 331  430/ 1 241

mått & vikt

Se upp för  
brytpunkten
Bilpriser Förmånsvärde Ökning
 kr per månad jämfört
 vid 50% med lägre
 marginalskatt nivå
100 000 1 033
150 000 1 270 + 237 kr
200 000 1 508 + 238 kr
250 000 1 745 + 237 kr
300 000 1 983 + 238 kr
318 000 BRYTPUNKT
350 000 2 366 + 383 kr
400 000 2 833 + 467 kr
450 000 3 300 + 467 kr
500 000 3 766 + 466 kr

Skattesystemets konstruktion gör att 
förmånsvärdet ökar snabbare när bilen är 
dyrare än 7,5 prisbasbelopp. För 2010 inne-
bär det en brytpunkt vid 318 000 kronor. 
Förmånsvärdet beräknas utefter följande 
formel: 31,7 % av ett prisbasbelopp + 
förmånsgrundande pris X 75 % av stads-
låneräntan + 9 % av förmånsgrundande 
pris upp till 7,5 prisbasbelopp + 20 % av 
förmånsgrundande pris över 7,5 prisbas-
belopp.   

Bland här testade bilar nådde BMW den 
bästa rankingen i senaste AutoIndex, 
där bilägarna själva sätter betyg på sitt 
bilinnehav. BMW rankades tvåa totalt 

bland 22 märken, Audi femma, Mercedes sexa, Volvo sjua, 
Mazda nia och Saab tia. Undersökningen gjordes i januari-
februari 2010.
 De fyra delenkäterna som ligger till grund för totalresul-
taten gav följande ranking:
Bilkvalitet, egenskaper, ekonomi: 2. BMW, 5. Audi, 6. 
Mercedes, 7. Volvo, 9. Mazda, 10. Saab.
Återförsäljare: 2. BMW, 6. Audi och Mazda, 8. Volvo, 11. 
Saab, 12. Mercedes
Verkstad: 3. BMW, 5. Mazda, 9. Saab, 16. Volvo, 17. Audi.
Lojalitet: 2. BMW, 5. Mercedes, 6. Audi, 7. Volvo, 11. 
Mazda, 14. Saab 
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Audis bagage är prak-
tiskt lådformat och 
djupt men ganska 
smalt. Vändbar golv-
matta kostar 1 300 kr 
extra. 

BMW har näst minst 
bagagevolym men är 
lättlastad och har bra 
belysning. Väskkrokar 
och öppningsbar bak-
ruta är standard.

Här får hela semester-
bagaget plats. Mazda6 
bjuder på en klass 
större bagageutrym-
me än de andra. Den 
är lättlastad och när 
baksätet fälls bildas 
en helt plan lastyta. 

Mercedes erbjuder ett 
rymligt och praktiskt, 
lådformat bagage-
utrymme. Praktiska 
krokar, nätfack och 
förvaringsmöjligheter 
ingår. 

Saab har ett väl 
utformat bagage-
utrymme men last-
tröskeln är hög, 65 
cm. Genomlastnings-
lucka är standard 
och golvet kan fällas 
upp för att hålla 
väskor och kassar på 
plats. 

Volvo har det minsta bagageutrym-
met och lika hög lasttröskel som 
Saab, 65 cm. Utrymmet är dåligt 
upplyst, här finns inga krokar eller 
några anordningar för att hålla fast 
kassar. Bra är däremot att baksäte 
är tredelat och att även passage-
rarstolen går att fälla, vilket gör att 
263 cm långa föremål (eller perso-
ner) får plats. 

Volvo

Saab

MercedesAudi

BMW

Mazda

44 ✦ VI BILÄGARE NR 18  21 DECEMBER 2010

>



fler tester: www.vibilagare.se

1/2011 I BUTIK NU!1/2011 I BUTIK NU!

BARA ROLIGA BILAR • PROV • A-TEST • REPLAY • KÖPGUIDE • KLASSIKER • BILFOLK

DEN ALLVARSAMMA LEKEN 69 SEK FINLAND 7,90 EURO NORGE 79 NOK 

1.11   U
T

G
Å

V
A

 3
2

4
 S

E
D

A
N

 19
8

2

11.11

HUKA ER, ITALIENARE OCH TYSKAR!CORVETTE CORVETTE ZR1

BENTLEY CONTINENTAL GT
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TEST.TEST.TEST.

Läcker kalender 

2011 på köpet!

BUGATTI VEYRON

Morgan Aero 
Korsningen 
mellan förrgår 
och i morgon!

GUIDE: Förarkurserna 

som gör dig VASSARE 

BAKOM RATTEN! 

BEGAGNAT: MITSUBISHI EVO IX 

MICHELINS NYA SPORTDÄCK TESTAT 

LAMBORGHINIS NYA V12 

KLASSIKER: ISO GRIFO

Super Sport 

knäcker allt …

c_auto_001_0111   1

2010-11-25   11.28

PROV BENTLEY 
CONTINENTAL GT
En nyuppsträckt Bentley 
med skarpare pressveck, 
det var vad som mötte 
reporter Östlund när han 
for till Oman. Continental 
GT har gjort ett rejält lyft.

CORVETTE ZR1 
Med kompressor blir 
Corvette etter värre. 
Calle Carlquist har 
krupit under skinnet 
och funnit en 
prestandavagn med 
bred repertoar.

BARA ROLIGA BILAR • PROV • DUELL • REPLAY • KÖPGUIDE • KLASSIKER • BILFOLK

FÖR DIG SOM ÄR GONE FISHING! 64 SEK FINLAND 7,50 EURO NORGE 75 NOK 

ASTON MARTIN VANTAGEPROV FOCUSRS500

7.10

ROLLS-ROYCE
DROPHEAD COUPÉ

Donkervoort – en 
trollslända på hjul …

MINI COUNTRYMAN!
HUNDKOJAN SUPERSIZED
– HUR KUL SOM HELST!

PORSCHE 
CARRERA 
RS 2,7 

Svartkrut med 
kort brinntid!

LAMBORGHINI
FÖR DIG SOM ÄR GONE FISHING! 77.107.107

Donkervoort – en 

TEST. 
LAMBORGHINI LP570-4 
SUPERLEGGERA

KÖPGUIDE
Exklusiv, sportig och 
fyrdörrars. Visst kan du 

också köpa 
en Maserati 
Quattroporte!

PROVKÖRNINGAR:
MURCIÉLAGO, LP670, BALBONI OCH DIABLO!

Rugbyspelare 
i skräddarsytt! fyrdörrars. Visst kan du 

också köpa 
en Maserati 
Quattroporte!

x_auto_001_0710   1 10-06-24   10.38.25

 KLASSIKER  KLASSIKER  KLASSIKER  KLASSIKER 

ASTON MARTIN 

PORSCHE 
CARRERA 

PROVKÖRNINGAR:
MURCIÉLAGO, LP670, BALBONI OCH DIABLO!MURCIÉLAGO, LP670, BALBONI OCH DIABLO!

Rugbyspelare 
i skräddarsytt! 
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MICHELINS NYA SPORTDÄCK TESTAT 

LAMBORGHINIS NYA V12 

PROVBLÄDDRA NYA NUMRET OCH 

LÄS MER PÅ  WWW.AUTOMOBIL.SE

FÖRARKURS PÅ
NÜRBURGRING
Anders Adolfsson for 
till Ringens GP-slinga 
och lät sig utbildas i 
fortåkarkonst. Vi listar 
också de vanligaste 
kurserna som 
biltillverkarna ordnar.

AMB01_2011_VIB_90x275.indd   1 10-12-03   14.07.31

AUDI A4 AVANT 2,0 TDI 170 
QUATTRO
Tillverkningsland: Tyskland
Modell: Femdörrars, femsitsig kombi. 
Motor: 4 cyl turbodiesel med common 
rail-insprutning. Cylindervolym 1 968 
cm3. Borrning/slaglängd 81,0X 95,5 
mm. Kompression 16,5:1
Effekt/vridmoment: 170 hk (125 kW) 
vid 4 200 v/min. Max vridmoment 350 
Nm vid 1 750–2 500 v/min.
Kraftöverföring: 6-växlad manuell 
låda. Quattro konstant fyrhjulsdrift med 
självlåsande mellandifferential. Auto-
mat går inte att få för 2,0 liters dieseln i 
kombination med 4wd.
Hjulupphängning: Fram MacPherson 
fjäderben med fyra tvärlänkar. Bak 
multilänk. Krängningshämmare fram 
och bak. 
Hjul: 205/60-16 på 7 tums fälgar.
Styrning: Kuggstång med elservo. 
Vändcirkel 11,5 m. 
Bromsar: Skivbromsar runt om, de 
främre är ventilerade. Nödbromsas-
sistent.  
Prestanda (fabriksuppgifter): Toppfart 
220 km/tim. 0–100 km/tim på 8,6 s. 
Övriga versioner: Modellen finns utan 
Quattro från 302 200 kr. Programmet 
spänner från bensindrivna 1,8 TFSI med 
120 hk och framhjulsdrift för 265 700 
kr till S4 Avant 3,0 TFSI Quattro med 
333 hk, automatlåda och fyrhjulsdrift 
för 539 200 kr.  

BMW 318D TOURING
Tillverkningsland: Tyskland.
Modell: Femdörrars, femsitsig kombi. 
Motor: 4 cyl turbodiesel med common 
rail-insprutning.  Cylindervolym 1 995 
cm3. Borrning/slaglängd 90,0 X 84,0 
mm. Kompression 16,5:1.
Effekt/vridmoment: 143 hk (105 kW) 
vid 4 000 v/min. Max vridmoment 320 
Nm vid 1 750–2 500 v/min.
Kraftöverföring: 6-växlad manuell 
låda. Bakhjulsdrift. Fyrhjulsdrift finns 
endast i kombination med större ben-
sin och dieselmotorer för ca 20 000 
extra. 6-stegs automat tillval för  
21 700 kr.
Hjulupphängning: Fram MacPherson 
fjäderben med undre länkarmar. Bak 
multilänk.
Hjul: 205/55-16 på 7 tums fälgar. 
Styrning: Kuggstång med hydrauliskt 
servo. Vändcirkel 11,0 m.
Bromsar: Skivor runt om. Nödbroms-
assistent.
Prestanda (fabriksuppgifter): Toppfart 
210 km/tim (aut 210) 0–100 km/tim 
på 9,4 s (aut 9,6).
Övriga versioner: Från bensindrivna 
316i Touring, 122 hk med grundpris från 
258 000 kr till 335d Touring, 286 hk 
med diesel och automatlåda för 449 
000 kr. 

MAZDA 6 2,2 DE SPORT  
KOMBI
Tillverkningsland: Japan
Modell: Femdörrars, femsitsig kombi. 
Motor: 4 cyl turbodiesel med common 
rail-insprutning. Cylindervolym 2 184 
cm3. Borrning/slaglängd 86 X 94 mm. 
Kompression 16,3:1.
Effekt/vridmoment: 180 hk (132 kW) 
vid 3 500 v/min. Max vridmoment 400 
Nm vid 1 800 v/min.
Kraftöverföring: 6-växlad manuell 
låda. Framhjulsdrift. 
Hjulupphängning: Fram MacPherson 
fjäderben. Bak multilänk. 
Hjul: 225/45-18 på 7,5 tums fälgar. 
Styrning: Kuggstång med elservo. 
Vändcirkel 11,8 m.
Bromsar: Skivor runt om, de främre 
ventilerade. Nödbromsassistent.
Prestanda (fabriksuppgifter): Toppfart 
218 km/tim 0–100 km/tim på 8,5 s.
Övriga versioner: Bensinmotorer: 
1,8, 120 hk, 223 900 kr. 2,0, 155 hk, 237 
900 kr. 2,5, 170 hk, 269 900 kr. Diesel 
2,2 DE, 163 hk, 257 900 kr.  

MERCEDES C220 CDI  
KOMBI (AUT)
Tillverkningsland: Tyskland
Modell: Femdörrars, femsitsig kombi
Motor: 4 cyl turbodiesel med com-
mon rail-insprutning. Cylindervolym 
2 143 cm3. Borrning/slaglängd 88,0 X 
88,3mm. Kompression 16,2:1
Effekt/vridmoment: 170 hk (125 kW) 
vid 3 000–4 200 v/min. Max vridmo-
ment 400 Nm vid 1 400 – 2 800 v/min.
Kraftöverföring: 6-växlad manuell 
låda. 5-stegs automat kostar 19 900 kr. 
Bakhjulsdrift. Fyrhjulsdrift i kombina-
tion med den större motorn 250 CDI 
samt automatlåda.
Hjulupphängning: Fram MacPherson 
fjäderben med undre triangellänkar. 
Bak multilänk.
Hjul: 205/55-16 på 7 tums fälgar. 
Styrning: Kuggstång med hydrauliskt 
servo. Vändcirkel 10,8 m.
Bromsar: Skivor runt om, de främre 
ventilerade. Nödbromsassistent.
Prestanda (fabriksuppgifter): Toppfart 
219 km/tim. 0–100 km/tim på 8,5 s 
(aut 7,8)
Övriga versioner: Många motoral-
ternativ från bensindrivna C 180 CGI 
med 156 hk och grundpriset 316 900 
kr till likaledes bensindrivna C 63 AMG 
Kombi med 457 hk och grundpris 708 
900 kr.  

Saab 9-3 X
Tillverkningsland: Sverige
Modell: Femdörrars, femsitsig kombi.
Motor: 4 cyl turbodiesel med common 
rail-insprutning. Cylindervolym 1 910 
cm3. Borrning/slaglängd 82,0 X 90,4 
mm. Kompression 16,5:1.
Effekt/vridmoment: 180 hk (132 kW) 
vid 4 000 v/min. Max vridmoment 4 00 
Nm vid 1 800 v/min.
Kraftöverföring: 6-växlad manuell 
låda. 6-stegs automat kostar 16 900 
kr. Framhjulsdrift. Fyrhjulsdrift enbart 
i kombination med etanol eller bensin-
motor. 
Hjulupphängning: MacPherson fjä-
derben fram. Bak multilänk.
Hjul: 225/50-17 på 7 tums fälgar. 
Styrning: Kuggstång med hydrauliskt 
servo. Vändcirkel 11,7 m.
Bromsar: Ventilerade skivor runt om. 
Nödbromsassistent.
Prestanda (fabriksuppgifter): Toppfart 
225 km/tim (aut 215)0–100 km/tim på 
8,7 s (aut 9,2).
Övriga versioner: 2,0t XWD 163 hk, 
från 291 400 kr. 2,0t XWD Biopower 
163 hk, från 295 900 kr. 2,0T XWD Bio-
power 210 hk från 317 900 kr.  

Volvo V60 D3
Tillverkningsland: Sverige
Modell: Femdörrars, femsitsig kombi. 
Motor: 5 cyl turbodiesel med common 
rail-insprutning.. Cylindervolym 1 984 
cm3. Borrning/slaglängd 81,0 X 77,0 
mm. Kompression 16:5
Effekt/vridmoment: 163 hk (120 kW) 
vid 2 900 v/min. Max vridmoment 400 
Nm vid 1 400–2 850 v/min.
Kraftöverföring: 6-växlad manuell 
låda. 6-stegs automat kostar 17 900 kr. 
Fyrhjulsdrift i kombination med auto-
mat och de större diesel och bensinmo-
torerna D5 resp T6.
Hjulupphängning: MacPerson fjäder-
ben fram. Multilänk bak.
Hjul: 215/55-16 på 7 tums fälgar.
Styrning: Kuggstång med elservo. 
Vändcirkel 11,3 m.
Bromsar: Skivor runt om, ventilerade 
fram. Nödbromsassistent. 
Prestanda (fabriksuppgifter): Toppfart 
220 km/tim (aut 215). 0–100 km/tim 
på 9,4 s (aut 9,4)
Övriga versioner: Bensin: T3, 150 hk, 
250 000 kr, T4, 180 hk, 265 000 kr, 2,0 
T, 203 hk, 280 000 kr, T5, 240 hk, 290 
000 kr, T6 AWD, 304 hk, 405 000 kr. 
Diesel: D5, 205 hk, 315 000 kr.  

✦ SAAB 9-3 har hållit ställning-
arna i åtta år och förtjänar nu att 
pensioneras. 2012 kommer nya 
9-3, det är inte en dag för tidigt då 
dagens modell inte längre håller 
jämna steg med de bästa konkur-
renterna. I och med X-modellen 
fick 9-3 en välbehövligt designlyft 
men vi sätter frågetecken för om 
inte detta skett på bekostnad av 
köregenskaperna. Vi tycker också 
att man borde kunna begära 
bättre rostskydd i en bil som kon-
struerats för svenska förhållande. 

Saab har bra förarmiljö, bra baga-
geutrymme och baksätet är bäst 
av dessa sex bilar. 
MAZDA6 excellerar när det gäl-
ler den udda kombinationen 
körglädje och utrymmen. Trots 
att Mazdan är en klass rymligare 
än de övriga, känns den som en 
liten GTI att hantera. Växellådan 
är ren njutning. När det kommer 
till komforten hamnar däremot 
japanen på efterkälken. Detta är 
inte valet för dig som planerar 
att tillbringa många mil i din 

bil. Men räkna inte ut Mazda för 
utrustningen är fullödig och 
bagageutrymmet överlägset. 
Till inköpspriset ska dock läggas 
kostnaden för en rostskyddsbe-
handling.
BMW 318d visar sig något överras-
kande bli det mest ekonomiska 
alternativet. Högre inköpspris än 
Volvo och Mazda tar den igen på 
lägre förbrukning, fri service och, 
tack vare miljöbilsklassningen, 
fem års skattebefrielse. Visst fat-
tas det några hästkrafter jämfört 
med konkurrenterna och visst är 
utrymmena begränsade, men för 
den som gillar att aktivt köra bil, 
är det ändå lätt att trivas bakom 
ratten.
MERCEDES C-KLASS KOMBI är 
en väldigt bra bil. Att den skulle 
vara komfortabel hade vi räk-
nat med men vi överraskades 
av de trygga köregenskaperna, 
den smidiga drivlinan, den låga 
bränsleförbrukningen, det 
lättanvända bagageutrymmet 

och bland det bästa billjus 
Vi Bilägares mätutrustning 
någonsin registrerat. Otve-
tydigt får man här något 
för pengarna men redan i 
grundutförandet är Mer-
cedes hela 74 000 kronor 
dyrare än Volvo.     
VOLVO:S nya livsstilskombi 
V60 är tyst och bekväm som 
få. De nya säkerhetssyste-
men ligger i bilvärldens 
absoluta framkant och 
designen är spektakulär. 
Ingen undgår nya Volvon. 
Ambitionen har säkert ald-
rig varit att bygga någon 
praktisk lastbil men tyvärr 
är det nog ändå en för-
hoppning vi kombitokiga 
svenskar närt – att vår nya 
tjänsteVolvo också ska 
fungera som familjefrakta-
re på fritiden. V60 är allde-
les för trång för det jobbet.

KLASSENS BÄSTA KOM-
PROMISS HETER AUDI A4 
AVANT. Smidig drivlina, 
hyfsade utrymmen, hög 
säkerhet, låg förbrukning, 
bra rostskydd, säkra och 
underhållande köregen-
skaper kryddat med en 
näve lyxbilskänsla. Det 
är lätt att förstå varför A4 
Avant redan idag är ett 
populärt val bland svenska 
tjänstebilsförare. Grund-
priset är någorlunda rim-
ligt även med fyrhjulsdrift 
men Audi tar hutlöst betalt 
för sina tillval. Var försik-
tig med var du sätter dina 
kryss i listan över extraut-
rustning! Bra rostskydd, 
tryggt andrahandsvärde 
och bland de lägsta ägande-
kostnaderna borgar för att 
Audi även i längden blir ett 
bra köp.  

>vi tycker

BÄST 
I TEST

modellfakta

test   Kombi: Audi/BMW/Mazda/Mercedes/Saab/Volvo 
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