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Skottsäker kvalitetskänsla, grym förarplats
och rymlig kupé både
fram och bak. Audi A6
har få missar…

TRYGGHETEN SJÄLV
AUDI A6. Konkurrenter kommer och går, men Audis
företräden består. Furstlig framkomlighet och
spårstabilitet med quattro, bra utrymmen och fortfarande bäst kvalitetskänsla i klassen.

A6 börjar bli gammal i gamet, och är vid
det här laget en favorit – speciellt på vintern. Quattrodriften med torsendiff mellan
fram- och bakaxel ger grym stabilitet över
snösträngar och i kombination med en lugn
styrning så är Audi A6 ett vinterlok av rang.
2,7-literssexan under huven är en riktig
pärla med ﬁnt ljud, väldigt trevlig gångkultur
och karaktär. Trots en tjänstevikt på nära två
ton så känns den här motorn väldigt lagom
i A6. 180 hästar och 380 Nm når marken via
en mjukt växlande, sexstegad automatlåda.
Trots A6:ans härliga lokkänsla vid körning rakt fram så gör bilen inte bort sig när
det börjar svänga. Chassibalansen är mycket
bra, och styrningen har riktigt fin känsla
42
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trots att den inte är begåvad med speciellt
mycket tyngd.
Fram sitter man mycket bra i skålade, välformade stolar som är fasta i stoppningen.
Körställningen är snudd på perfekt tack vare
goda inställningsmöjligheter av stol och ratt.
Baksätet har däremot ett hårt ryggstöd, och
sittynan är platt och erbjuder inte speciellt
mycket lårstöd för vuxna personer.
Vår testbil var utrustad med luftfjädring,
och detta tillval (för 21 500 kronor) ger förbättrad rullkomfort jämfört med standardfjädringen.
Riktigt i nivå med Mercedes och Citroën
är Audi A6 dock inte, man märker lite mer av
små ojämnheter i A6.
Utrymmesmässigt är Audi A6 kung i klassen, både när det gäller kupé och bagageutrymme. Föraren har gott om plats både runt
huvudet och för fötterna. Den breda mittkonsolen stjäl inte heller speciellt mycket

plats för knäna. Bak är det också gott om
plats, främst för knän och fötter. Bagagevolymen 546 VDA-liter är bäst i klassen, även
om Mercedes är snudd på lika rymlig för
bagage.
På utsidan är Audi A6 diskretionen själv.
Vissa i testlaget anser att den är lite känslokall
i designen, så betyget för karisma blir medelmåttigt. Grunddesignen är dock lyckad och
märkesidentiteten soklar.
På insidan fortsätter trenden med svala
former utan utsvävningar, och kvalitetskänslan är fortfarande på topp i klassen med
påkostade material och bra känsla i knappar
och reglage.
Instrumenteringen tillhör de absolut
bästa i klassen. Även när det gäller kvalitetskänsla så har A6 likheter med Mercedes
E-klass.
Audi A6 är som vanligt med i toppstriden,
men denna gång räcker det inte ända fram. �

LÄTT PÅ
FOTEN
BMW 520d. BMW 5-serie är något av favorit om
man tittar tillbaka i testhistoriken med bensinare.
Men räcker en fyrcylindrig tvålitersmotor i detta
gäng? Hur går det med körglädjen?

Söker du maximalt vintergrepp är 520d fel val.
Fyrhjulsdrift ﬁnns att få
till dyrare 530d. Bra men
inte bäst kvalitetskänsla
i kupén. Ansiktslyftning
kommer inom kort.

BMW 520d var ovanligt sen till testet. Testbilen rullade fram mot startlinjen just innan
startskottet ljöd – var den möjligen mer nervös än vanligt? Någon pressbil fanns ej att
tillgå av sexcylindriga 525d varför lillebror
ﬁck försvara 5-seriens färger. Vilket den kom
att göra utmärkt!
Varje gång man kliver ur någon av de
andra bilarna och hamnar i BMW frapperas man över hur nätt och smidig bilen är att
köra. Den är lättast i testet, men bara med
några kilos marginal. Känslan är däremot att
man hoppat ner en hel storleksklass. I vinterföre är dock bakvagnen väl livlig för effektiv,
avslappnad transport – men kul.
Samtidigt lyckas BMW bygga in bra med
komfort och utrymmen. Passagerarna har
inte bättre plats i någon annan konkurrent och även bagagevolymen är god. Trots
en relativt stram fjädring är totalkomforten också fin. Man sitter nämligen riktigt
bekvämt både i testbilens sportstolar och i
baksätet.
Nej, gångkulturen i fyrcylindriga 520d
kan inte matcha sexorna i detta gäng. Gången är hårdare och BMW får nöja sig med
”godkänt” tillsammans med Volvo i ronden
”Motor & växellåda”, vilket är ovanligt. Men
om man kan bortse från knattret har man en
drivlina som prestandamässigt hänger med
bättre än man tror. Väljer Audi-föraren till
automat och quattro blir det faktiskt dött
lopp med 520d!
Men talar vi klasskänsla i interiörer och
dörrar blir det inte dött lopp. Både Audi och
Mercedes når längre än BMW som behöver ﬁnputsa displayer och reglage en aning.
Något som kanske sker till den facelift som
står för dörren.
Kul att köra och bekväm att åka i. När
man sedan konstaterar att det går att få detta
för Volvo-pengar börjar det bli riktigt intressant. Särskilt för privatföraren (förmånvärdet
blir lite högre), vilket man kan tacka mixen
av hyggligt andrahandsvärde, fri service och
lägsta förbrukningen för. Vi konstaterar:
�
Även instegsfemman räcker långt.
5/2007
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DOLLARGRINET
CHRYSLER 300C. När det gäller utstrålning så ﬁnns
det få bilar i världen som slår en Chrysler 300C.
Men denna bjässe har även en hel del brister…

Trots sina väl tilltagna karossmått så är
Chrysler 300C inte speciellt rymlig. Både
BMW:s 5-serie och Audi A6 har bättre kupéutrymmen, och 300C är faktiskt ”bara” på
samma nivå som den slanka Citroën C6.
Fram sitter man väldigt bekvämt i stora
stolar som dock inte har speciellt mycket
sidostöd, och läderklädseln är hal så man halkar runt en del när det svänger ordentligt.
Baksätet är lika halt, och dessutom inte
speciellt bekvämt. Sittdynan är på tok för
lågt placerad för fullvuxna och något knästöd har man inte alls. Ryggstödslutningen
är inte bättre än ok.
När det gäller körupplevelsen så har
Chrysler 300C vissa likheter med en
atlantångare. Bilens storlek är en anlednin

gtill detta, och ibland är det såklart positivt. vid 3 700 r/min vilket känns härligt dieselAndra bilar ﬂyttar på sig när man vill fram, bruksigt. Speciellt eftersom varvräknaren går
till exempel, men på smala och kurviga vägar
till 7 000, och saknar rödmarkering…
känns bilen väldigt ovillig.
Motorljudet är helt befriat från dieselStyrningen har en artificiell tyngd och
knatter, och väldigt väldämpat. Det enda
svag återgång till mittläget, och i kombina- som hörs är ett läckert frustande när motorn
tion med en enorm ratt och snudd på total
pressas.
avsaknad av styrkänsla gör det aktiv körning
Tyvärr är bränsletörsten avsevärd, vår testtill en avancerad gissningslek, mer än någon- förbrukning slutade på över en liter milen
ting annat.
– klart högre än vad Chrysler själva anger.
Chassit är satt för komfort och riktigt
Bilen på bilderna är en kombi, men alla
lyckat när det är dags för långdistanskörning
testvärden gäller för en sedan, och då är
på lands- eller motorväg. Vid aktiv körning
bagagevolymen på futtiga 442 VDA-liter en
är det däremot alltför mjukt, och karossen
av bilens allra svagaste punkter. Bara Citroën
rör sig en hel del i sidled vid kurvtagning. C6 är sämre.
Inte direkt sjösjukevarning, men…
Chrysler 300C säljer på sin mafﬁga karossMotorn däremot, är ett under av råstyrka. design, men tyvärr är interiören tristare både
Den sexcylindriga V6:an på 218 hästar och
vad gäller form och kvalitetskänsla.
biffiga 510 Nm sätter fin fart på ekipaget
Detta är signiﬁkativt för hela bilen – locktrots en tjänstevikt strax hitom två ton, och
ande utsida som tyvärr döljer en hel del mis�
den femstegade automatlådan växlar redan
sar.

Chrysler 300C har en
stöddig uppsyn som
inger respekt i traﬁken.
Snygg förarplats, dock
med sämre kvalitet och
funktion än tyskarna.
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GLIDER OVANPÅ…
CITROËN C6 HDi V6. Tillhör du dem som prioriterar
komfort och som föredrar bilar med en helt egen
stil – då behöver du inte fundera längre. Citroën C6
är deﬁnitivt bilen för dig…

Redan från första stund delar Cittran in testlaget i två läger: älskar, älskar inte. Till viss
del handlar det om tillvänjning. Den är så
annorlunda att den kan kännas helt avig när
man som vi kastar oss mellan bilarna medan
vi är ute och testkör.
Förarplatsen är ett typiskt exempel. För
ett otränat öga är förvirring en bra beskrivning. Instrumentgruppen och vissa reglage,
som exempelvis stolsvärmen, är svåra att
tyda eller hitta och håller knappast prestigeklass.
Många upplever också förarstolen som
för mjuk, speciellt efter en session i någon
av tyskarna.
Utrymmet är bara medelmåttigt i gänget,

men med lite extra plus för baksätet vars
komfort också är klart bättre än framstolarnas. Bagageutrymmet är dock inte mycket att
skryta med.
Det som alla, utan undantag, berömmer
är den kanske främsta fjädringskomfort som
går att uppbringa.
En komfortfaktor är också den sällsynt
ﬁna drivlinan. V6-dieseln på 2,7 liter kanske
inte ger C6 blixtrande prestanda, men ﬂexibiliteten och responsen ger toppbetyg. Den
enda i gänget som matchar Cittran är Audi
A6 med sin lika stora V6.
Tyvärr är inte bränsleförbrukningen och
ekonomin något att hurra för. Citroën C6 är
rent ut sagt dyr – både i inköp och drift. Slår
man sedan ihop driftskostnad och värdeminskning är den överlägset sämst i gänget.
Köregenskaperna är en annan sak som
delar testlaget. Som exempel får styrkänslan
ett ganska dåligt betyg, något som de med

störst Citroënvana inte håller med om. Styrningen är dock mycket exakt och direkt.
Förutom att styrningen kräver en sällsynt
lätt och känslig hand, så kräver även den
gashydrauliska fjädringen tillvänjning. De
ovanligt stora fjädringsrörelser som ger så
ﬁn komfort, gör också att man kan uppleva
sig ha dålig kontroll över bilen.
Fjädersättningen går att justera, men att
köra med sportläget i upplevs mest negativt.
Komforten blir sämre och C6 funkar inte
riktigt som sportig bil. Det gäller att slappna
av och lita på greppet, som på vinterväg är
enastående.
Att köra, och åka, C6 är en upplevelse
utöver det vanliga och saknar man vilja och
förmåga att anpassa sig lär det bli svårt att
leva med den udda fransosen.
Tillhör man det fåtal som gillar den spelar nackdelarna en marginell roll och då har
�
övriga ingen chans…

C6 ”Exclusive” har
nästan allt standard.
Enda tillvalet är ”Loungepaket” med individuella
baksäten. Uträkningarna
är dock gjorda på en amsutrustad basmodell.
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TAXI, VAR SÅ GOD…
MERCEDES E 220 CDI. Den här bilen har du garanterat åkt i. Bak, i en taxi. Visst var det trevligt? Att
taxiåkare åkt Mercedes i miljontals år och mil är
inget nytt. Men är det lika trevligt att ha en själv?

För många är det en dröm att ha stjärnan
gungande i framkant på huven. Väl bakom
ratten ﬁnner man sig tillrätta. Med råge.
Trots att vi kört en Merca utan läderklädsel är det ingalunda snikkänsla i bilen. Dörrtjoffet är distinkt, reglagen välgjorda och
stolen är stor och generös. Körställningen är
riktigt bra.
Baksätet är kungligt med skön dyna, och
skön lutning. Tyvärr är inte utrymmet överdådigt. Det är till och med trängst i detta gäng.
Man får absolut plats, men jämfört med de
andra är taket nära, fotutrymmet begränsat
på grund av kardantunneln, plus att knäna
hos längre personer snuddar framstolen.
Till en början känns styrningen konstig,

man måste liksom vrida tillbaka ratten själv
efter gathörnet. Men efter ett tag vänjer man
sig både vid det och vid styrkänslan som är
något vag. Det är i alla fall bättre än innan
facelift.
En annan vanesak är styrresponsen som
är oväntat rapp kring mittläget. Man behöver egentligen nästan bara knycka till med
handlederna för att lotsa runt bilen i storstadstraﬁken.
Chassit är följsamt både på bra och dålig
väg med härlig fjädringskomfort nästan i
nivå med Citroën C6.
Med luftfjädring för 21 600 kronor extra
blir komforten enormt bra, det enda som
stör är lätta stötar vid broskarvar och dylikt.
Tyvärr är drivgreppet riktigt risigt, bakhjulen får förlita sig mycket på antispinnsystemet som jobbar intensivt.
Antisladdsystemet är delvis urkopplingsbart. I måttlig fart kan man med (rejäl) pro-

Kraftkälla utan brister.
Motorn levererar fartökning utan fördröjning.
Drivgreppet med lätt
bakvagn är lågt, men
antispinn jobbar ﬁnt.
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vokation få till en sladd som på bilden. Sladdarna blir därtill väl yviga. Men mer lek än så
ska tydligen inte en E-klass-chaufför få.
Denna 2,1-litersfyra har hela 400 newtonmeter och 170 hästar att ge. Responsen är
hyperrapp för en dieselturbo och det är svårt
att föreställa sig ett behov av starkare maskin
än denna i E-klass.
Växellådan (5-växlad) är silkeslen, snabbtänkt och lättskött. Trevligast av allt är att
lådan aldrig växlar ner i onödan utan (med
komfortläge valt) hellre ligger kvar på samma
växel och låter vridet jobba. Mysigt.
Säkerhetsmässigt är Mercan bäst i detta
test. Fem stjärnor i krockprov och nästan all
känd säkerhetsutrustning ﬁnns. Förr hade
E-klass brake-by-wire, men det systemet
strulade massor och efter facelift har den ett
konventionellt bromssystem.
Tryggast så. Man vet vad man får – unge�
fär som med hela Mercedes E-klass.

Läcker och modern
formgivning interiört är
en av ganska få riktiga
styrkor hos Volvo S80
D5. Ekonomin är dock en
annan. Udda: styrservon
har tre styrkenivåer.

HELHETEN SAKNAS
VOLVO S80 D5. Är det trygga, svenska valet också
det bästa? Nya Volvo S80 är inte ens ett år gammal,
nyast i gänget och borde ha en bra chans. Testets
enda femcylinder rullar fram till startlinjen.

Det börjar bra på pappret. Med prislappar,
som för många av konkurrenterna överstiger
400 000 kronor färdigutrustade, blir Volvo
S80 D5 din för 336 100 kronor. Trevligt. Ekonomibiten är Volvos – tätt följd av BMW.
Men när vi synar själva bilen är det något
som inte stämmer. Inte så att man vantrivs –
det gör man inte i någon av dessa bilar – men
vi imponeras heller inte tillräckligt på något
speciellt område för att ett rejält habegär ska
uppstå.
Vi börjar med komforten. Framstolarna
är mindre och enligt vår mening sämre än
stolarna i dagens V70. De har också sina
övermän i detta gäng komfortsedaner.
Baksätet är klart trängst av alla och sak-

nar helt det lårstöd som ﬁnns hos BMW och
Mercedes.
Testbilen var utrustad med standardfjädring. Bara BMW upplevdes lika hård.
Volvochassit ”sätter sig” aldrig som Chrysler,
Citroën eller Mercedes utan rullar hela tiden
ovanpå ojämnheterna. Det är en synd i den
här biltypen, men kan accepteras om bilen är
väldigt kul att köra.
Volvo S80 D5 är inte speciellt kul att
köra. Jo, den styr in rappt och är kvick i styrresponsen. Men styrningen förmedlar väldigt
dåligt vad som händer under hjulen, vilket är
särskilt illa på halt väglag.
Till och med Citroën C6 är bättre. Det
gäller även drivkrafterna i ratten som effektivt lägger sordin på premiumkänslorna hos
Volvo S80.
D5-motorn är stark så att det räcker och
blir över och kan med god vilja tyckas låta
lite fränt vid hårdkörning. Annars är just det

ständigt närvarande, hårda motorljudet ett
minus. Det märks att Volvodieseln inte är
toppmodern. Varken BMW:s eller Mercedes
fyrcylindriga maskiner hörs jämförelsevis
lika mycket.
Interiören i Volvo känns fräsch och testbilen kändes något bättre sammansatt än
tidigare exemplar. Fina och tydliga displayer
i mätarna. Mittkonsolen andas exklusivitet
även om mängden små knappar ligger på
gränsen ergonomiskt sett.
Volvo S80 D5 har en del hyggliga egenskaper men totalt sett faller den mellan stolarna. Förutom ekonomin är den inte bäst på
någonting, vilket gör att habegäret uteblir.
Den är inte särskilt roliga att köra, inte
särskilt bekväm, inte särskilt rymlig och inte
ovanligt läcker i formerna.
Betygsmässigt är Volvo S80 en medelmåtta, så varför välja den? Möjligen för att
�
ekonomin och ﬁrman säger det.

5/2007

47

›

TJÄNSTEBIL ELLER PRIVATKÖP?
EKONOMI & UTRUSTNING. Grundpriserna mellan
bilarna skiljer en hel del vilket är naturligt med
tanke på de motormässiga skillnaderna. Men efter
att ha synat totalekonomin bjuds vi på en och
annan otippad överraskning.

Inköpsligan toppas av Mercedes E 220 CDI
med ett ams-pris på 440 400 kronor. Den billigaste bilen är Volvo S80 D5 som rear in sig
på 336 100 kronor. Och då har den 15 hästar
och en cylinder extra mot Mercan.
Men dessa 100 000 kronor kostar bara
1 000 kronor i månaden för privatbilisten.
Jämför det med Cittran som är 90 000 dyrare än Volvo, men kostar hela 2 400 kronor
mer per månad att driva! Chryslern är i och
för sig nästan lika dyr den också.
Citroën C6 (och Chrysler 300C) drabbas
av lite högre förbrukning, men den största
boven är värdeminskningen. De får det tufft
på andrahandsmarknaden för premiumbilar
jämfört med etablerade bilar som Audi A6,
BMW 5-serie och Mercedes E-klass. Men å
andra sidan kanske Chrysler kan åka på lite
kultstatus tack vare sitt tuffa stuk och därmed åka upp ett par pinnhål i beghallen?
Funderar du på tjänstebil? Då det ﬁnns
lika många förmånsbilsavtal som förmånsbilar är det svårt att ge pekpinnar. Men vi har
några intressanta iakttagelser.

Vi har valt att titta på skillnaden i förmånsvärde per månad – och den faktiska
driftkostnaden (med värdeminskning).
Då blir det riktigt intressant att jämföra
Citroën och Mercedes. Deras inköpspriser
och därmed förmånsvärden är snarlika. Men
driftkostnaden skiljer hela 1 500 kronor per
månad till nackdel för Citroën, 11 000 mot
”låga” 9 500 kronor.
Absolut billigast är Volvo S80. Det lägre
inköpspriset är precis över gränsen för lyxbilstillägget. Den straffas med 300 kronor
per månad jämfört med Mercan som åker
på nästan 1 300 kronor i lyxbilstillägg.
För Audi lönar det sig verkligen att välja
till quattro, fyrhjulsdriften. Inte nog med att
bilen blir en dröm på vinterväg, du har igen
pengarna när den ska säljas. Prognosen spår
att hela 85 procent av quattrotillägget ﬁnns
kvar i bilens värde efter 4 år och 8 000 mil.
Jämför med hela bilen där inte ens 50 procent
av värdet är kvar! Audin har för övrigt testets
bästa andrahandsvärde ihop med Volvo.
Utrustningslistan till BMW är lång och
komfortpaketet för 39 000 kronor låter först
avskräckande. Men väljer vi det blir den
”ams-utrustade” bilen bara ett par tusenlap-

par dyrare och då ingår också läderklädsel.
Inte dumt.
Chryslern har hela ams-utrustningen som
standard, förutom metallic. I Cittrans fall
kände vi oss tvungna att undanta den från
kurvljus. Det kräver nämligen Lignage-version och då drar den iväg upp mot 500 000
vilket kändes orimligt dyrt i sammanhanget.
Mercedes går att utrusta i all oändlighet.
Standardutrustningen är trots det riktigt
hygglig med klimatanläggning, regnsensor
och farthållare med fartbegränsare. Ihop
med Audi är man ensam om luftfjädring
som tillval.
Till Volvo är inte mycket standard. Eller
så är valmöjligheten stor? Ska man nå amsnivån lönar det sig att plocka delarna löst. De
olika paketen innehåller mest kosmetika och
mindre detaljer.
Sammanfattningsvis lämpar sig Citroën,
Chrysler och Volvo kanske bäst som tjänstebil
med hög driftkostnad jämfört med förmånsvärdet. För Mercedes gäller det omvända.
�
Hur ser dina villkor ut?

FAKTA/Månadskostnad/Förmånsvärde
Kr/mån

* För exakta värden titta på tabellen till höger.

12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
Förmånsvärde

2 000

Månadskostnad

0
Au
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TESTFAKTA

Audi
A6 2,7 TDI quattro
Motor
Typ/cylindervolym, cm3
V6/2 698
Effekt, hk r/min
180 vid 3 300
Vridmoment, Nm r/min
380 vid 1 400
Antal växlar, man/aut
(end FWD)/6
R/min högsta vxl, 110 km/h
2 000
Mått
Tjänstevikt/maxlast, kg
1 978/510
Längd/axelavstånd, mm
4 916/2 843
Bredd/höjd, mm
1 855/1 459
Vändcirkel, m/tank, l
12,0/70
Bagagevolym, l (VDA)
546
Innerbredd, f/b, mm
1 530/1 490
Innerhöjd, f/b, mm
980/950
Hjulstorlek, std
225/50 R 17 Y
Prestanda sek
(manuell FWD)
0 – 80 km/h
6,4
0 – 100 km/h
8,9
0 – 140 km/h
16,8
80 – 120 km/h 5/6:an
9,7/12,8
Toppfart, km/h (enl tillv)
230
Bromssträcka från 100 km/h (manuell FWD)
Kalla, olastad m
40
Kalla, lastad m
40
Varma, lastad m
40
Med bromssystemets reaktionstid.

Bränsleförbrukning l/100 km (manuell FWD)
ECE/testförbrukning +–
8,4/10,0 +19%
CO2 g/km ECE/testberäkn.
214/265
Buller i kupén dB(A)
80 km/h
64
100 km/h
65
120 km/h
–
130 km/h
69
140 km/h
–
Körprov (tom/lastad km/h)
(manuell FWD)
Älgtest, ingångsfart
71/70
Älgtest, utgångsfart
45/48
Slalom, 18 m
58,5/57,8
Filbyte
120,7/116,8
Ekonomi
Grundpris
387 500:–
Pris med ams-utrustn.1)
406 900:–
Antisladdsystem
Standard
Krockkuddar vä/hö/urkoppl
Std/std/nyckel
Sidokrockkudde fram/bak
Std/4 000:–
Krockgardin fram/bak
Std/std
Automatlåda
Standard i quattro
Xenon/bi-xenon/kurvljus
–/7 900:–/+5 000:–
Farthållare
3 000:–
Klimatanläggning
Standard
Metallic
8 500:–
Läderklädsel
19 500:–
Navigator
34 000:–
Parkeringshjälp, bak/fr+bak 4 000:–/7 500:–
Fabriksgaranti
2 år
Rostskyddsgaranti
12 år
Vagnskadegaranti
3 år
Försäkringskostnad/år
5 038:–
Service tom 4 000 mil
4 986:–
Reservdelar+jobb2)
40 692:–
Värdeminskning per år3)
52 975:– (13,0%)
Förmånsvärde (ams-utr.)
5 916:–
Milkostnad4)
58:99
Månadskostnad4)
9 832:–

BMW
520d

Chrysler
300C CRD

Citroën
C6 HDi

Mercedes
E 220 CDI

Volvo
S80 D5

R4/1 995
163 vid 4 000
340 vid 2 000
6/6
2 050

V6/2 987
218 vid 4 000
510 vid 1 600
–/5
1 950

V6/2 720
204 vid 4 000
440 vid 1 900
–/6
2 100

R4/2 148
170 vid 3 800
400 vid 2 000
6/5
2 200

R5/2 400
185 vid 4 000
400 vid 2 000
6/6
2 000

1 704/460
4 841/2 888
1 846/1 468
11,6/70
520
1 500/1 495
1 010/965
225/55 R 16 W

1 976/475
5 015/1 880
2 050/1 475
12,2/71
504
1 550/1 530
960/940
225/60 R 18 W

2 029/390
4 908/2 900
1 860/1 464
12,6/72
421
1 530/1 515
1 020/945
245/45 R 18 W

1 717/500
4 856/2 854
1 822/1 483
11,3/65
540
1 455/1 440
1 000/950
205/60 R 16 V

1 800/530
4 851/2 835
1 893/1 493
11,7/70
480
1 540/1 510
1 000/960
205/60 R 16 V

(automat)

(automat)

7,4
10,4
20,0
10,8/15,3
223

5,3
7,8
15,0
–
230

6,7
9,6
18,4
–
230

6,9
9,8
19,1
–
227

(automat)

6,2
9,0
17,4
–
220

39
39
39

39
39
40

39
38
43

39
40
39

39
39
39

(automat)

(automat)

(automat)

(automat)

(automat)

6,9/7,4 +7%
185/197

8,1/10,3/+27%
215/276

8,7/9,4 +8%
230/248

6,7/7,7 +15%
177/203

7,3/8,4 +15%193
193/222

61
64
–
69
–

61
64
67
68
69

63
64
66
67
68

61
63
–
69
–

62
64
67
69
70

69/69
52/53
59,0/58,2
121,8/121,5

66/68
53/52
57,2/56,7
119,3/117,5

71/69
50/51
61,4/59,7
129,4/126,9

71/69
47/51
57,4/56,3
120,7/118,9

70/69
50/51
58,7/58,0
124,9/124,9

330 000:–
395 800:–
Standard
Std/std/900:– (nyckel)
Std/2 900:–
Std/std
22 900:–
–/8 000:–/4 500:–
2 600:–
8 000:–
8 400:–
20 100:–
16 300:–
–/8 400:–
2 år
12 år
3 år
5 162:–
0:–
37 153:–
51 250:– (13,1%)
5 591:–
52:33
8 722:–

376 900:–
383 900:–
Standard
Std/std/–
Std/–
–
Standard
Std/–/–
Standard
Standard
7 000:–
17 300:–
25 400:–
Standard/–
2 år
7 år
3 år
5 038:–
6 748:–
94 439:–
54 725:– (14,3%)
5 483:–
61:90
10 316:–

422 300:–
429 800:–
Standard
Std/std/nyckel
Std/std
Std/std
Standard
–/Std/49 000:– (pkt)
Standard
Standard
7 500:–
49 000:– (pkt)
22 000:–
49 000:– (pkt)
2 år
12 år
2 år
5 410:–
4 047:–
54 557:–
61 950:– (14,4%)
6 350:–
65:93
10 988:–

383 500:–
305 900:–
440 400:–
336 100:–
Standard
Standard
Std/Std/m orig barnstol Std/std/500:– (nyckel)
Std/4 350:–
Std/–
Std/std
Std/std
20 600:–
16 900:–
–/11 600:–/+4 500:– –/5 900:–/+4 000:–
Standard
3 775:–
Standard
Standard
9 500:–
6 900:–
21 500:–
9 900:–
18 400:–
4 900:–/7 900:–
–/9 000:–
19 900:–
2 år
2 år
30 år
12 år
3 år
3 år
4 476:–
5 467:–
6 924:–
i.u.
37 770:–
46 740:–
57 600:– (13,1%)
43 525:– (13,0%)
6 550:–
4 575:–
57:21
51:52
9 536:–
8 586:–

Fotnot: 1) ams-utrustning utöver standard: Automatlåda, metalliclack, regnsensor, farthållare, klimatanläggning, 17”-hjul, xenonljus, parkeringshjälp bak. 2) Urval av reservdelar och jobb. 3) Enligt bilpriser.se utslaget på 4 år/8 000 mil. 4)
Skatt, försäkring (If 7–10 skadefria år, 40 år), bränsle 9,10 kr/l, olja, däck, service och reservdelar + värdeminskning utslaget på 2 000 mil/år. Kapitalkostnad beräknad på 25% egen kontantinsats med inkluderad utebliven avkastning (5%).
Resterande belopp lånat till ränta av 6,95%. 5) Skatt, försäkring (If 7–10 skadefria år, 40 år), bränsle 9,10 kr/l, olja, däck, service och reservdelar + värdeminskning utslaget på 2 000 mil/år. Kapitalkostnad beräknad på 25% egen kontantinsats
med inkluderad utebliven avkastning (5%). Resterande belopp lånat till ränta av 6,95%.

På w w w.automotorsport.se kan du läsa om fler versioner av testbilarna – gratis!
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SAMMANFATTNING
Dieselsedaner. Det räcker inte med några enstaka
toppar för att ro hem totalsegern. Högt och jämnt
betygssnitt är det som gäller. Det kom att stå mellan tre kombattanter som gjorde upp om guldet.

Chrysler 300C CRD åkte onekligen på en
näsbränna. Det syns tydligt när man kollar
betygssammandraget. Det blir så när man
saknar poster i säkerhetsronden, har litet
bagage trots att man är stor och inte är riktigt vän med vare sig miljön eller plånboken.
Samtidigt kan man inte låta bli att gilla denna
starka karaktär till bil. Och man ska komma
ihåg att man får en urstark 3-litersmotor när
man studerar siffrorna. Kul val för den som
lyckas få den som tjänstebil.
På delad fjärde plats hittar vi Citroën och
Volvo. Också bilar med stora glapp mellan

förmånsvärde och verklig milkostnad och
således förnuftiga att ha som tjänstebilar.
De kunde knappast vara mer olika. Citroën
pendlar mellan toppar och bottnar och är en
spretig bil fylld av karaktär. Volvo håller sig
på en jämn mer ljummen nivå oavsett gren
och vi hade nog förväntat lite mer. Inte minst
med tanke på hur färsk konstruktionen är.
De tre resterande bilarna slutar på 31, 32
respektive 33 poäng, vilket ger 4,5 stjärnor
till två, samt 5 till vinnaren, enligt vår mall.
Längst bak av dessa tre hittar vi Audi A6
2,7 TDI quattro. En mycket säker, rymlig och
trevlig bil, inte minst på vintern. Motorn är
fin men förhållandet mellan klipp kontra
förbrukning/miljö är ändå inte på topp (titta
även på 3,0!) och delvis det som stjälper på
målsnöret. Det andra är att Audi är dyrare att

driva än båda bilarna på platserna framför.
Att Mercedes relativt gamla (2002) E-klass
skulle nå nästan i topp är smått överraskande.
Men efter en ansiktslyftning där man putsat
på både säkerheten och körkänslan framstår
en E 220 CDI som tämligen komplett. Fullständigt lysande komfort och stort bagage
erbjuds den som kan ha överseende med
de inte helt pinfärska proportionerna samt
dåligt grepp i halka.
BMW 5-serie. Återigen. Debut 2003 men
fortfarande svårslagen. Med hela ramkonstruktionen framför torpedväggen i aluminium har vi klassens svänggladaste bil med
oöverträffad styrkänsla.
Komfort och utrymmen i toppklass gör
helheten komplett. Det motorn i 520d förlorar i gångkultur tar den här igen i förbrukning, effektivitet och utsläpp.
Nya motorer är på gång i den ansiktslyfta
version som lanseras i vår. Bäva månde kon�
kurrenterna.

SEX DIESELSEDANER
BÄST
i test

BETYG/AUDI A6 2,7 TDI quattro

BETYG/BMW 520d

Körglädje
����
Chassi 4: Fin balans, ligger platt, välj quattro.
Motor/v-låda 5: Villig men inte vrålstark motor.
Styrning 4: Exakt men halvlångsam och lätt.

Körglädje
����
Chassi 5: Otrolig spänst och kontroll. Obesegrad.
Motor/v-låda 3: Bara godkänd här. Låter. Bra låda.
Styrning 5: Exakt och informativ. Perfekt.

Körglädje
��
Chassi 2: Går ovanligt klumpigt. Kränger.
Motor/v-låda 4: Grym bottenkraft. Trögtänkt låda.
Styrning 2: Känns som en låg SUV att ratta.

Komfort
���
Sitta: fram 4, bak 3: Bra fram. Platt och hårt bak.
Fjädring 4: Mycket bekväm med luftfjädring.
Ljud 3: Bullrigast av alla enligt mätaren. Duger ändå.

Komfort
����
Sitta: fram 5, bak 4: Skålat både fram och bak.
Fjädring 3: Nervösare än de bästa.
Ljud 4: Även motorljudet dör bort i jämn fart.

Komfort
���
Sitta: fram 4, bak 2: Välstoppat fram, låg dyna bak.
Fjädring 4: Enorma hjul hjälper till att svälja mycket.
Ljud 4: Inga problem här. Minst dieselljud av alla.

Kupéutrymme
�����
Fram 5: Rymligare blir det inte i denna klass.
Bak 5: Och det gäller även baksätet.

Kupéutrymme
�����
Fram 4: Bra, men något trängd gasfot och i axelhöjd.
Bak 5: Riktigt, riktigt rymlig. Glöm 80-talsfemman…

Kupéutrymme
����
Fram 4: Bred men aningen lågt i tak i sidled.
Bak 4: Samma här. Huvudutrymmet drar ner betyget.

Bagage
�����
Volym 3: 546 liter är enastående. Bäst i klassen och
faktiskt större än i A8. Fyrhjulsdriften tar ingen plats.

Bagage
����
Volym 4: 520 liter är bra men det ﬁnns alltså ännu
större. Punkteringsfria däck ger plats i golvet.

Bagage
Volym 1: Nej, 442 liter duger inte alls i den här
klassen. Som en normal mellanklassare bara.

Ekonomi
���
Driftkostn + v-minskning (70%) 2: Ganska dyr.
Driftsäkerhet (20%) 3,5: Bra men känns ännu bättre
Garantier 4: Generöst och bra.

Ekonomi
����
Driftkostn + v-minskning (70%) 3: Klart rimlig.
Driftsäkerhet (20%) 3,5: Bra – som Audi.
Garantier 3,5: Assistans och lack skiljer mot Audi.

Ekonomi
��
Driftkostn + v-minskning (70%) 1,5: Det kostar…
Driftsäkerhet (20%) 2,5: Just under snittet.
Garantier 2: Kortare än snittet för nybil/rost.

Säkerhet
�����
Euro NCAP: 5, ESP: Ja, Minst 4-kuddar + sidogardiner std: Ja, Strålkastarreng: Ja, Godkänd sikt: Ja,
”Pre-safe”: Nej.

Säkerhet
����
Euro NCAP: 4, ESP: Ja, Minst 4-kuddar + sidogardiner std: Ja, Strålkastarreng: Ja, Godkänd sikt: Ja,
”Pre-safe”: Nej.

Säkerhet
��
Euro NCAP: Ej testad, ESP: Ja, Minst 4-kuddar +
sidogardiner std: Nej, Strålkastarreng: Ja, Godkänd
sikt: Nej, ”Pre-safe”: Nej.

Miljö och energi
��
Koldioxidutsläpp per person-km 2,5: Väl mycket.
Energieffektivitet 3: Ok med tanke på quattro.

Miljö och energi
����
Koldioxidutsläpp per person-km 3,5: Delad bäst.
Energieffektivitet 4,5: Helt ok och bäst i detta gäng.

Miljö och energi
��
Koldioxidutsläpp per person-km 2,5: Väl mycket.
Energieffektivitet 2,5: Nja, vikten och formen kostar.

Vill ha – i klassen:
����
Design 4: Sober och exklusiv. Håller ett tag till.
Kvalitetskänsla 5: Audis paradgren. Suverän.
Karisma 3: På gränsen till själlös, tyvärr.

Vill ha – i klassen:
����
Design 4: Spännande. Känns fortfarande ny.
Kvalitetskänsla 4: Når inte riktigt de allra bästa.
Karisma 4: Körupplevelsen är unik och ger karaktär.

Vill ha – i klassen:
���
Design 4: Ingen har väl missat exteriören?
Kvalitetskänsla 2: Hemsk plast, gamla displayer.
Karisma 4: Mycket attityd och egen känsla.

BETYG:
Audi är ett tryggt val. Bjuder inte på känslomässiga
toppar men är en ytterst effektiv, säker och rymlig
transportör. Välj till quattro. Harmonisk drivlina som
dock saknar lite av bettet från 3,0 TDI.

50

5/2007

BETYG:
BMW är även som 520d den klart mest kittlande
körupplevelsen på en krokig väg. Tack vare chassit.
Behållningen med motorn är mest ekonomiskt relaterad. Komplett bil även i övrigt, utan stora svagheter.

BETYG/Chrysler 300C CRD

�

BETYG:
Chrysler är inget man hamnar i av en slump. Till det
kostar den för mycket att driva. Men den är ärlig och
känns lika mafﬁg att köra som den ser ut. Som en
SUV. Är längst men alls inte rymligast. Precision? Nej.

I takt med partikelﬁltrens
intåg går modet mot att
inte ge avgasrörets mynning den typiska nedböjningen längre. Något som
dock inte gäller Audi A6
2,7 TDI quattro här.

BETYG/Citroën C6 2,7 HDi

BETYG/Mercedes E 220 CDI

BETYG/Volvo S80 D5

Körglädje
����
Chassi 4: Kompetent när man sätter det på prov.
Motor/v-låda 5: Fint samspel och rätt motorkaraktär.
Styrning 3: Lätt, men med exakt och ﬁn precision.

Körglädje
����
Chassi 4: Mjuk men inte svampig. Kontrollerad.
Motor/v-låda 4: Stark, responsiv motor. Alert låda.
Styrning 4: Trög, men känslig och mycket bättre nu.

Körglädje
���
Chassi 4: Kvick i reaktionerna och ﬁn balans.
Motor/v-låda 3: Långsam gasrespons. Ej sportläge.
Styrning 3: Kvick men utan harmoni och känsla.

Komfort
����
Sitta: fram 2, bak 4: Dåligt ryggstöd fram, bra bak.
Fjädring 5: En ﬂygande matta. Bilens köpargument.
Ljud 4: Inga problem här.

Komfort
�����
Sitta: fram 5, bak 5: Taxirutinen ger superdynor.
Fjädring 4: Mycket följsam. Luftfjädring ej ett krav.
Ljud 4: Mycket väldämpad fyrcylindrig motor.

Komfort
���
Sitta: fram 4, bak 3: Bra fram, lågt bak.
Fjädring 3: Lite för struttig oavsett fart.
Ljud 4: Väldämpat, men femman hörs direkt vid gas.

Kupéutrymme
����
Fram 4: Lite dåligt för förarens vänsterfot bara.
Bak 4: Huvudutrymmet i sidled hindrar femma.

Kupéutrymme
���
Fram 4: Som BMW fram.
Bak 3: Något begränsad runt huvud och fötter.

Kupéutrymme
���
Fram 4: Något dålig plats för förarens vänsterfot.
Bak 2: Sämst här. Speciellt för knä och fötter.

Bagage
�
Volym 1: 421 liter är faktiskt ännu sämre än Chrysler
och sämst i klassen. Men längre skuff förstör formen

Bagage
�����
Volym 5: 540 liter var suveränt 2002 och är så fortfarande. Har bara slagits av Audi A6 under alla år.

Bagage
���
Volym 3: 480 liter betyder runt medel i storleksklassen.

Ekonomi
��
Driftkostn + v-minskning (70%) 0,5: Riktigt dyr.
Driftsäkerhet (20%) 1,5: Osmickrande betyg.
Garantier 3,5: Synd på ”bara” två år nybilsgaranti.

Ekonomi
���
Driftkostn + v-minskning (70%) 2: Ganska dyr.
Driftsäkerhet (20%) 3: Ok, men två är bättre här.
Garantier 5: 30 år på rosten – om du följer kraven.

Ekonomi
����
Driftkostn + v-minskning (70%) 3: Klart rimlig.
Driftsäkerhet (20%) 2,5: Likt Chrysler, under snittet.
Garantier 3: Håller medelnivå.

Säkerhet
�����
Euro NCAP: 5, ESP: Ja, Minst 4-kuddar + sidogardiner std: Ja, Strålkastarreng: Ja, Godkänd sikt: Ja,
”Pre-safe”: Nej.

Säkerhet
�����
Euro NCAP: 5, ESP: Ja, Minst 4-kuddar + sidogardiner std: Ja, Strålkastarreng: Ja, Godkänd sikt: Ja,
”Pre-safe”: Ja.

Säkerhet
�����
Euro NCAP: 4 (förra modellen), ESP: Ja, Minst 4kuddar + sidogardiner std: Ja, Strålkastarreng: Ja,
Godkänd sikt: Ja, ”Pre-safe”: Ja.

Miljö och energi
���
Koldioxidutsläpp per person-km 2,5: Väl mycket.
Energieffektivitet 3,5: Inte så tokigt ändå.

Miljö och energi
���
Koldioxidutsläpp per person-km 3,5: Delad bäst.
Energieffektivitet 4: Fyror är effektiva. Näst bäst här.

Miljö och energi
���
Koldioxidutsläpp per person-km 3: Godkänt.
Energieffektivitet 4: Bra. Näst bäst ihop med MB.

Vill ha – i klassen:
����
Design 4: Utmärker sig. Stilig proﬁl. Svagare insida.
Kvalitetskänsla 3: Blandat. Billiga reglage.
Karisma 5: Har massor av denna vara. Härlig.

Vill ha – i klassen:
����
Design 4: Stilren och proper enligt majoriteten.
Kvalitetskänsla 5: Bättre än någonsin.
Karisma 4: Nog besitter taxibilen en viss karaktär?

Vill ha – i klassen:
���
Design 4: Har vuxit en aning. Fin invändigt.
Kvalitetskänsla 4: Också bra. Synd på dörrklangen.
Karisma 3: Misslyckas med att charma oss.

BETYG:

BETYG:

Citroën är uddavalet som tack vare prisbilden också
lär förbli detta – synd. Här ﬁnns massor med komfort
och även körglädje! Bottennapp i fråga om bagagevolym. Bättre framstolar kan man också kräva.

Mercedes W211 har aldrig varit vid sundare vätskor.
Låter inte ens Cittran ta hem komfortronden och i
Mercedes får du med dig alla väskor. 2,2-litersfyran
är råstark och räcker bra. Billig är den förstås inte.

BETYG:
Volvo är med nöd och näppe billigast att köra. Men
den levererar inte den homogena bilkänsla som man
söker i klassen. Är helt enkelt inte riktigt lika soﬁstikerad, bekväm eller kul som den borde vara. – tyvärr.

Läs alla våra biltester på: w w w.automotorsport.se
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