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Körglädje på vinterväg. Del 1! Vi har valt ut 13 
tänkbara kandidater till titeln Sveriges Roligaste 
Vinterbil 2008. Här kommer första gänget!
Text: ams testlag. Foto: Peter Gunnars.
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Uppdraget verkade enkelt: samla alla kandidater till titeln 
”Sveriges roligaste vinterbil” på en plats och testa dem 
mot varandra – oavsett klass och pris. Senast vi gjorde 

det var för två år sedan och då vann Mitsubishi Evo IX.  
Sedan dess har det hänt en hel del, Subaru Impreza WRX 

STi, som förresten vann den förförra drabbningen för fyra år 
sedan, har kommit i en helt ny skepnad. 

Samtidigt utvecklas tekniken ständigt och en oerhört spän-
nande nyhet är Q2-diffen i Alfa 147. Kan en fi nt fungerande 
diffbroms vara svaret på hur man minimerar onödigt hjulspinn 
i framhjulsdrivna bilar? Bilar som nya Honda Civic Type-R och 
gamla favoriten Mini Cooper S är också spännande. För säker-
hets skull tog vi även med den förra vinnaren Mitsu Evo IX, vi 
väntar fortfarande på Evo X, för att se om den fortfarande duger. 

Och så har vi några riktigt läckra fyrhjulsdrivna nykomlingar. 
Audi står för två; RS4 och R8, kan man köra superbil på vintern? 
Nya Porsche 911 Turbo utmanar inte bara R8 utan även rallylek-
sakerna från Subaru och Mitsubishi. 

Mazda har kommit med nya CX-7, något av en 6 MPS med 
suvartad kaross. Däremot har vi ratat MX-5 Miata till förmån för 
två andra roadsters; Opel GT och Nissan 350Z. 

Till slut stod vi där med 13 bilar varav fyra fyrhjulsdrivna vär-
stingar. Resten gav sig själv – vi sorterade ut Impreza STi och 
Evo IX, samt 911 Turbo och Audi R8 till en egen uppgörelse i del 
två i nästa nummer – där vi även korar en totalsegrare.

Följ med till Älvdalen på ett sladdäventyr utan like…

TESTFÖRARE: SEBASTIAN HOHENTHAL

Sebastian är en av de allra hetaste svenska racer-
förarna just nu. Han har vunnit det brittiska Formel 
Renault-mästerskapet och det råder ingen tvekan 
om att han, tillsammans med Marcus Ericsson, idag 
är sveriges klart mest framgångsrike formelbilsförare. 
Dessutom är han dalmas – något som gör honom till 
mästare även på halt underlag…
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Opel GT ser ut som en mini-Viper och speci-
fi kationerna lockar: Bakhjulsdrift, diffbroms, 
tvålitersturbo på 264 hk, viktfördelning 49/51 
och 0-100 går på 5,7 sekunder på torrt under-
lag. En mästare på Is?

Taket är nerfällt och vinterluften blandas med varm-
luften från fl äkten och det är härligt att köra öppet 
på vintern.

Men det är ännu läckrare att småjustera kurvra-
dien med ratten och grovjustera driftvinkeln med 
gaspedalen. Eftersom vi kör dubbat på is är det här 
en lek som kan få vem som helst att få driftinghybris 
i 40 km/h!

Den långa slingan runt Nässjön kan köras på 
konstant sladd, släpp gasen, vippa till med styr-
ningen så lägger sig bakändan åt andra hållet. Sedan 
är det bara att hålla lagom mycket drift.

Men den sladdglada öppna roadstern Opel GT 
kommer faktiskt sist i detta körglädjestest! Hur kan 
det komma sig?

Förra gången vi korade Roligaste Vinterbilen var 
Mazda MX-5 Miata med, och den som hoppas på att 
Opel GT ska vara en större och starkare variant blir 
inte så glad.

Opel GT är just en Grand Turismo och absolut inte 

en knivskarp körglädjesmaskin. Man åker komforta-
belt och snabbt, men egenskaperna är trubbiga.

Styrningen är sämst i detta test, där Opel GT 
alltså får fi nna sig i att jämföras med en lång radda 
riktigt vassa körglädjesbilar. Det är inte mycket till 
vägkänsla eller reaktionssnabbhet, utan segt och 
vagt.

Chassibalansen får också det lägsta betyget i 
testet, vilket inte betyder att det är uselt, utan bara 
att det fi nns bilar som bjuder på bättre balans. Vi 
använder hela betygsskalan, bästa bilen i gänget ska 
få 5 och sämsta 1.

Det går alltså att balansera bilen i långa sladdar, 
men jämfört med de andra två bakhjulsdrivna bilarna 
Nissan 350Z och BMW 135i Coupé saknar Opel GT 
skärpa, och hamnar lättare i en obotlig överstyrning 
som bara kan lösas med stopp och nystart.

Motorn ger bra fart men karaktären är som bilen 
självt, inte så upphetsande. Mycket kraft, men inte 
så mycket liv och lust. Koppling och växellåda ligger 
på samma linje, bra vardagsegenskaper men inte 
mycket feststämning.

Helt bortsett från körglädjen imponerar inte 
byggkvaliteten och Opel GT är helt igenom en bil 
som mest attraherar de som går på design och faller 
för konceptet stark öppen roadster – och inte riktigt 
bryr sig om hur kul det är.

Opel GT bevisar alltså att det inte räcker med rätt 
koncept för att vinna, det måste till känsla.

O P E L  G T / 4 1 %

9
” Opel GT har ett oklanderligt, trevligt uppträdande 
– men är för fl egmatisk för en sportbil…”
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SEBASTIAN OM OPEL & NISSAN
Opel GT körde jag med antispinn och esp 
i competetive mode, det vill säga ur. Den 
ser liten ut men när man börjat köra känns 
den genast klumpigare. Och den har inte 
så snabba reaktioner som man kunde tro. 
Styrningen är osnabb men exakt och balan-
sen i chassit är faktiskt hyfsad. 

Nissan 350Z är hal, men kul, mycket 
sladdvillig. Den har en fi n, meddelsam 
styrning som också är snabb – den styr in 
mycket fi nt. Sittställningen är bra och bilen 
är lättjobbad. Den kastar hela tiden ut med 
baken och man kör med breda, långa upp-
ställ. Varvtiderna beror helt på greppet bak.

Både Opel och Nissan bjuder på klas-
sisk roadster-cockpit. Det är härligt att 
sitta nära bakaxeln och blicka ut över 
en lång motorhuv. Nissan är drygt 100 
000 kronor dyrare och känns också 
maffi gare och bättre byggd.

Nissan 350Z är en ”hårdare” sportbil än Opel 
GT. Med en V6 på 313 hk och viskodiffbroms är 
350Z en verklig konkurrent till Porsche Boxster. 
Men varför hamnar den på näst sista plats, 
efter ett gäng små framhjulsdrivna bilar?

Nissan 350Z är mycket mer riktig sportbil jämfört 
med Opel GT. Det första som slår en är V6:ans råa 
gångkultur, med ett härligt mekaniskt sound och 
ett maffi gt vridmoment. Det smakar sportbilsmotor 

– som en Mini-Corvette. 
Faktum är att i detta gäng hamnar motorbety-

get på andra plats, med betyget 77 procent. Must, 
respons, muller och skön gång. Man blir glad och 
direkt mer ”ett” med bilen jämfört med Opel GT. 

Den sexväxlade lådan har ganska mycket meka-
niskt motstånd, och är inte riktigt så fl ink att jobba 
med som man skulle kunna önska.

Chassit är riktigt trevligt, 350 Z styr in villigt, med 
bra grepp och balansen mellan över- och under-
styrning är mycket lättare att kontrollera än i Opel 
GT. Man hamnar inte lika lätt i ”toksladdar” – och 
kontroll ger som bekant körglädje.

Nissans viskodiff är inte så snabb i ingreppet, 
mer grepp vore inte så dumt på halt underlag.

Jämfört med sin plåttaksförsedda tvilling har 

Nissans Roadstermodell ett lite mjukare chassi som 
ger bättre komfort och lite mer grepp, på bekostnad 
av vridstyvheten, som dock får godkänt.

Men bland de tre bakhjulsdrivna bilarna håller 
vi BMW 135i som den som bjuder på det bästa och 
mest underhållande chassit. En sportbilskaross 
är ingen garanti för högsta körglädje eller bästa 
prestanda.

Men nu är det dags att förklara varför Nissan 
350Z inte klarar av att slå de små framhjulsdrivna 
bilarna: styrningen.

Tyvärr är styrningen ganska tung och diffus. På 
vinterväg vill man gärna ha en fjäderlätt styrning 
som förmedlar minsta skiftning i grepp och även 
ojämnheter i underlaget. Redan på asfalt bjuder 
Nissans styrning på en lätt distanserad ”svänghjuls-
känsla” och på is blir det ännu tydligare. 

Visst är responsen något bättre än i Opel GT, men 
körupplevelsen i Nissan lever inte på styrkänslan. 
Man får förlita sig på maskineriet.

En bakhjulsdriven bil med motorn fram brukar 
inte ha bra acceleration på halt underlag, vilket 
också medverkar till ett ganska lågt betyg. Det är 
bara BMW 135i som har sämre drivhjulsgrepp och 
acceleration.

Att Nissan kostar drygt 100 000 mer än Opel GT, 
märks på många vis. Den känns helt enkelt inte som 
en låtsassportbil och håller högre kvalitetsnivå. Men 
styrningen är för mycket inriktad på cruising.

N I S S A N  3 5 0 Z / 5 6 %

Nissan 350Z är kul med sitt hårda 
men ärliga uppträdande.” 8
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Kan en framhjuls- och dieseldriven kompakt 
verkligen vara något här? En mekanisk diffe-
rentialbroms gjorde det värt att prova.

Alfa Romeo 147 begåvas så här på ålderns höst med 
en version kallad Q2. Den baseras på dieselmodellen 
1,9 JTDm och har alltså den 150-hästarsmaskin som, 
förutom i Alfor, idag också används av många Saab- 
och Opel-förare.

På parkeringen noterar Q2-ägaren unika, läckra 
17-tumsfälgar, takspoiler och kromat slutrör. Grillen 
och backspeglarna ger en lyster av matt aluminium. 
Samma sak gäller växelspaksknoppen och… ja, 
ja, något väsentligt då? Jodå, chassit är sänkt och 
mellan framhjulen lurar en liten godbit: En mekanisk, 
självlåsande differential.

Alfa 147 har alltid presterat bra när det handlat 
om lösa, hala underlag som exempevis grus och 
Q2 är förmodligen den bästa av allihop. Fjädringen 
är följsam och väldigt rädd om greppet. Balansen 
är precis lagom överstyrd för en framhjulsdriven bil 
och Alfan reagerar fi nt på gasupsläpp. Därtill gör diff-
bromsen att man kan gå på lite tidigare med gasen 
ur kurvorna utan att slita bort greppet.

Nu var det dock så förbaskat halt på isen att man 
fi ck vara försiktig med gasen i alla fall. Något som 
den i sammanhanget loja dieselmotorn hjälper till 
med med sin långsamma respons. Missförstå oss 
inte, den här maskinen fungerar utmärkt till vardags 
med låga marschvarvtal och bra bottendrag. Men i 
detta gäng räcker inte karisman till, helt enkelt. Väx-
ellåda och styrning är det inget fel på heller, men det 
fi nns ändå gott om övermän i denna lyxliga.

I matchen bland de framhjulsdrivna bilarna håller 
dock Alfa undan riktigt bra. Slalomtiden överraskar 
negativt men annars förmådde bilens chassi ge bilen 
bra värden med tanke på tvåhjulsdriften. Den var en 
fröjd att balansera på banan och lämnade många 
mer hästkraftsstinna bilar efter sig på varvet. Ännu 
roligare hade den varit om antisladdsystemet gått att 
slå ur, även om det knappast gjort den snabbare.

Med lite GTA-ljud från motorrummet så…

A L F A  1 4 7  Q 2 / 5 9 %

HOHENTHAL OM ALFA & MAZDA
Alfan spinner mycket men drar ändå fi nt i apex. Den 
är lugn och förutsägbar och diffbromsen ger en bra 
känsla och grepp. Dieselmotorn passar isbanekör-
ning, man kör på vridmomentet. Kul att köra, man 
tror att den ska understyra och blir överraskad av att 
den inte gör det. Tyvärr går esp inte att koppla ur.
Mazdan bjuder på en helt annan dimension, i den går 
det inte att göra misstag, esp slår till hela tiden. Men 
trots det kan man känna att bilen har ett fi nt chassi, 
välbalanserat men så klart lite tungt. Den här bilen 
kunde varit betydligt roligare om esp-systemet hade 
gått att slå ur. 

” Alfa Romeo 147 Q2 har en stor fördel 
– diffbromsen som ger kanongrepp!”
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Mazda CX-7 är stor och man sitter 
högt men du har roligt ändå. Men är 
det fränt motorljud du söker får du fi la 
på avgassystemet själv. Inget av det 
karaktäristiska ”åskande” lätet från 
Mazda 3 MPS är kvar och i det här 
gänget slår bilen endast diesel-Alfan.

En suv måste väl vara helrätt i vintermiljö? 
Säkert. Men är en sådan rolig nog i denna deli-
kata bilsamling? Mazda CX-7 gör ett försök.

Vi blev tagna av körglädjen i Mazda CX-7 när vi 
testade bilen i höstas. Att en suv bjuder på sådan 
körskärpa händer inte varje dag. Därför fi ck den se 
sig kallad till denna vinterdrabbning.

Ändå är det lätt att vara skeptisk i utgångsläget. 
För den biltyp Mazdan tillhör sitter man ganska lågt, 
men i detta gäng är det tvärtom. Här kliver man 
verkligen upp i bilen. ”Har jag hamnat bakom ratten 
i en fotografbil som inte är med i testet?”, är det lätt 
att tänka.

Men när man, ganska snabbt, vant sig vid höjd 
och storlek börjar saker och ting falla på plats. CX-7 
förfogar över ett ovanligt följsamt och väldämpat 
chassi, något man kvickt uppskattar på vintervägen. 
Man får omedelbart förtroende för bilen.

Balansen är överstyrd under gaspådrag och bilen 
kan dansa ut i lekfulla ställ precis lika glatt, lätt-
kontrollerat som – drrrrm – aj, ESP-systemet griper 
in! Vad nu, hade jag inte slagit ur det? Nej, går inte. 
Mazda hade på vår begäran undersökt alla möjlighe-
ter att sätta detta i och för sig förträffl iga hjälpmedel 
ur funktion, men de gick bet. Detta hindrande oss 

inte från att upptäcka bilens välbalanserade chassi 
men lämnar oss ändå nyfi kna på var bilens egentliga 
gränser går.

Välbalanserad eller ej så kan bilens tyngd ändå 
inte hindra CX-7 från att gå sävligare än de fl esta 
både runt banan och i slalomövningen. Tiderna 
imponerade inte där.

Däremot var bilens vikt positiv när kom till att 
få ner dubben i isen i samband med accelerations- 
och bromsövningarna. Är det halt vid rödljuset bör 
du tänka dig för innan du sticker upp mot en CX-7 

– även om du sitter i bilar som 335xi och RS4!
Mazdas bensinmotor är hämtad från lillebrö-

derna 3 och 6 MPS och lämnar fortfarande 260 
ystra hästkrafter. De verkar märkligt obemärkta av 
den större karossen och bekräftar bara den gamla 
sanningen att turbomotorer går som bäst när de får 
jobba med lite motstånd. Men ljudet är väl dämpat.

Om motorljudet offrats på komfortens altare så 
gäller det varken styrkänsla eller växellåda. Okej, 
bilens storlek gör att vägkänslan ändå inte kan mäta 
sig med fl era konkurrenter, men den är bättre än 
fl ertalet och långt ifrån sämst här. Växellådan är en 
distinkt och riktigt vass sak man gärna använder.

På vägen hem är Mazda CX-7 en riktig vinnare 
tack vare de sköna framstolarna och den goda sikten 
över sörjan som yr mellan bilarna. Därtill lyckades 
CX-7 faktiskt slå småfrön som Alfa, Nissan och Opel i 
kampen om den roligaste vinterbilen…

M A Z D A  C X - 7 / 6 0 %

6
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”Mazda CX-7 är i grunden 
snabb och sportigt trevlig men 
esp-ingreppet är för ojämt!”
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Efter sommarens bedrifter på torra racerbanor 
ville vi ge Mini chansen även på isbanan. En 
bana i halaste laget för Mini skulle det visa sig.

Vi har låtit Cooper S dansa på isbana förut. Närmare 
bestämt i första upplagan av ”Sveriges roligaste 
vinterbil” 2004.

Nu är det 2008 och bilen är ny och aningen 
större. Kompressorn har bytts mot turbo och effekten 
har hoppat upp till 175 hästar. Är det fortfarande den 
skojigaste framhjulsdrivna vinterbilen?

I somras, på torr asfaltsbana, kunde Sebastian 
Hohenthal och ams testlag konstatera att även nya 
Coopern är en riktig liten godbit. Chassibalansen är 
fortfarande utmärkt med endast svag understyrning 
på asfalt. Och styrresponsen fortfarande snabb. 

Hohenthal tyckte att bilen var lite för mjuk för 
hård asfaltsmiskning. På ojämn vinterväg vänds 
detta istället till en fördel, hjulen behåller greppet 
istället för att studsa omkring.

Till skillnad från 2004 är isen i år snorhal, bevatt-
nad som den är från en surmulen himmel. Och det är 
till nackdel för Cooper.

Bilen är svår att köra fort med på isen vilket 
också syns på den dåliga varvtiden. Framhjulen 
får inget grepp, främst i sidled och det blir svårt att 

utnyttja den fi na chassibalansen. Man måste använ-
da handbromsen för att komma runt, men så fort 
man går på gasen och styr emot nollar framvagnen 
ut. Och så upprepas proceduren, kurva efter kurva. 
Inte särskilt underhållande. Framförallt inte effektivt.

Testbilen saknar tyvärr diffbroms som fi nns som 
tillval för det facila priset av 1 650 kronor. Förmodli-
gen skulle Minis snöprestandabetyg och varvtid för-
bättras rejält med detta tillval, se bara på hur bra den 
diffade Alfan hänger med trots effektunderläge.

En våt isbana är inte Coopers rätta hemvist. Istäl-
let krävs mer grepp vilket vi hittar på de omkringlig-
gande småvägarna. Lagom isig beläggning med 
snötäcke ovanpå erbjuder betydligt mer grepp vilket 
gör att man äntligen får nytta av bilens underbara 
chassibalans. Här kommer bilen verkligen till sin rätt 
och man kan utan svårigheter provocera fram över-
styrning. Vänsterbromsa lätt, styr in och baken följer 
med fi nt i svängarna. Bilen formligen dansar genom 
skogen. Turbomotorn trycker på bra men visst kunde 
ljudet varit mer eggande. Vi saknar kompressorn lite.

Styrresponsen får anses vara medelbra i denna 
vassa laguppställning. Närmaste konkurrent är Civic 
Type-R. Mini bjuder på bättre respons och mer köttig 
styrkänsla, men vägkänslan är något bättre i Honda. 

När testlaget fritt får välja bil hamnar Mini sist. 
Fart och bredställ lockar mer.

Men körglädjesbetyget är bra och visar att även 
nya Cooper S är en busig vinterbil.

M I N I  C O O P E R  S / 6 1 %

5
” Utan diffbroms för 1 650 kronor extra är 
Minins grepp på vinterväg riktigt dåligt!”

36 4/2008
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” Honda har, för en framhjulsdiven bil utan diffbroms, 
kurv- och kursstabilitet utöver det vanliga.”

4
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Vad gör en banbil i ett vintertest? Honda Civic 
Type-R kändes först rätt malplacerad med sin 
raciga attityd – men Honda överraskade oss!

Förväntningarna var lågt ställda. På isen behövs 
ingen motor som varvar 9 000, ej heller ett stenhårt 
chassi. Och bilen saknar spärrdifferential.

Men tji fi ck vi.
Honda har gjort ett suveränt jobb med framvag-

nen, avstämningen är så bra att Hohenthal undrar 
om det ändå inte fi nns en diff med i spelet. Nej, på 
förra generationen Type-R kunde man välja den 
japanska växellådan med diffbroms, men inte till den 
nya bilen. Och det behövs alltså inte.

Type-R är framförallt mycket konsekvent och 
dessutom överraskande lite understyrd. Bilen styr 
dit man vill och drivgreppet är bra. Något som också 
syns på varvtiden; bästa framhjulsdrivna bil med god 
marginal. Alfa Q2 är också snabb, men ändå nära 
sex sekunder efter Type-R.

Accelerationen är likvärdig med Alfan, båda är 
bättre än Mini och de bakhjulsdrivna bilarna men i 
slalombanan är det omvänd ordning. Totalt har Type-
R bäst isprestanda.

Motorljudet är härligt raceinspirerat men tyvärr 
har man ingen nytta av att varva upp motorn till 
hysteriska 9 000 varv på isbanan. Här gäller det att 
spela mjukt med alla instrument, även gaspedalen. 
Tur då att gasresponsen är kvick. 

Växellådan är kortslagig, supersnabb och härligt 
exakt. Visst ökar det körglädjen även på vintern.

Styrningen är hyfsat snabb för GTI-klassen men 
långt ifrån reptilsnabb. Och en gnutta mer vägkänsla 
hade inte skadat.

Tvärtemot Cooper S kan man ha riktigt roligt på 
den hala isbana i Type-R. Vänsterbroms fungerar 
utmärkt, men behövs knappt då det räcker med gas-
uppsläpp för att förskjuta vikten framåt, styra in och 
låta baken komma ut. Ibland går det riktigt brett och 
för ett kort ögonblick tror man sig sitta i en bakhjuls-
driven bil. Superkul!

Honda är defi nitivt värd sin fjärdeplats.

H O N D A  C I V I C  T Y P E - R / 6 5 %

HOHENTHAL OM MINI & HONDA
Mini Cooper är lite av dagens bevikelse. Bilen spin-
ner hela tiden och körkänslan på is är inte lika bra 
som på exempelvis Alfa eller Honda. Framhjulsdrift 
utan diffbroms och på köpet dåligt grepp på framhju-
len gör att man mest sitter och kanar runt. Synd på 
så rar ärta!

Hondan har en riktigt varvvillig motor så på isen är 
det ingen konst att köra med mycket hjulspinn. Men 
då greppar framhjulen inte alls och det som förvånar 
är att den inte understyr svårt utan klarar att hålla 
spåret så fi nt. Bästa framhjulsdrivna bil utan diff jag 
kört, jag är förvånad över hur snällt den följer spåret.
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En liten bakhjulsdriven BMW med jättemotor 
– går den över huvud taget att köra på is? Visst, 
och det är roligt också!

Egentligen borde det inte funka.
306 hästar och 400 Newtonmeter i en kort liten 

bakhjulsdriven busbil borde vara bäddat för över-
drivet äventyrliga vintervägsegenskaper och usla 
förutsättningar för ett bra driv.

Och visst; den här bilen hade säkert gått ännu 
fortare i slalombanan med en lättare och mindre 
våldsam fyrcylindrig maskin under huven. Och den 
hade defi nitivt frambringat betydligt mindre hand-
svett på vintervägarna.

Men hade den varit roligare? Knappast.
BMW:s treliters smygturbo ger en karaktär 

liknande en lågvarvig femliters V8-maskin, och alla 
som har kört en sådan vet hur lättdoserade dessa 
kraftverk brukar vara. Det är diametrala motsatsen 
till Hondas superspetsiga VTEC-maskin, och det spe-
lar i stort sett ingen roll vilken växel som ligger i.

Det driver bara på, på alla varvtal. 
Detta i kombination med den alltid lika känsliga 

BMW-styrningen och en elektroniskt reglerad diff-
broms ger Lillbumsen förvånansvärt kompetenta 
köregenskaper även på isen.

Det korta axelavståndet kommer förstås särskilt 
till sin rätt på knixiga isbanor i relativt låga farter, 
där den svänger runt på en femöring med ett lätt 
blipp på gasen. I högre hastigheter får man hålla 
tungan rätt i munnen för att hålla koll på den kvicka 
bakvagnens utfl ykter. Otaliga gånger såg vi 135:ans 
ljus svänga runt ett varv extra när en oförsiktig och 
gasglad chaufför utforskade dess gränser.

Utan diffbromsen hade den dock stått sig ganska 
slätt i sammanhanget, och faktum är att man kom-
mer ganska långt med bakhjulsdrift om man både 
har diffbroms och bra däck – kolla bara på alla norr-
länningar som med framgång kör gamla Mercor och 
Volvo med bakhjulsdrivning på fjället.

Även Lillbumsen klarar att ta sig fram sig hyfsat, 
åtminstone om man har farten uppe. Från stillastå-
ende har den svårt att komma igång, vilket tydligt 
refl ekteras av sämsta accelerationstiden i gänget. 
Och kanske är det tur att den har svårt att komma 
igång snabbt, eftersom den också har svårt att få 
stopp kvickt på isen. Det är just i lågfartsområdet 
som ABS-systemet är lite för känsligt och inte tilläter 
hjulen att låsas i tillräcklig grad för att den till slut 
stannar – meterna rullar snabbt även i några få km/h.

På så här hal och vattnig is är det för övrigt 
slående hur mycket bättre grepp fyrhjulsdriften ger. 
Samma motor, i ett tyngre ekipage som 335i, spöar 
135:an med 23 sekunder i acceleration till 100.

Men i körglädje skiljer det bara marginellt.

B M W  1 3 5 I  C O U P É / 6 6 %

Ständigt på drift, ständigt rattande i BMW 
135i. Härligt chassi med minst tre gånger mer 
effekt än man behöver på is!

” BMW 135i kan vara riktigt kul 
– när rädslan för att snurra väl lagt sig!”
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HOHENTHAL OM BMW 135i & AUDI RS4
BMW 135i har den kanske bästa sittposi-
tionen för mig, bra med snabb tilt på stolen. 
Det märks omedelbart att den har kort 
hjulbas, den är extremt snabbfotad. Tycker 
nästan bilen är obehagligt mycket sladdvil-
lig i början men jag upptäcker efter några 
kurvor att den tål att köras med långa, 
breda uppställ utan att snurra.

Audi RS4 är härlig med fi n körställning.  
Men ratten – usch för glatta metallen, hel-
dumt och rent av farligt! Känns att det är en 
tung bil, det är många kilo som ska fl yttas 
runt i tvära kurvor. Ändå lättkörd, möjligen 
är gasresponsen för kvick för iskörning. 

2

394/2008 ›

Att hantera 1,8 tonsbilen med 420 hästkrafter 
på hal sjöis låter inte enkelt – men är det. Man 
får dock ta det lite varligt. Men bestämt.

Ljudet från Audi RS4:ans 420-hästars V8:a avslöjar 
dess härkomst, det här är den direkta avkomman till 
motorn som vann Le Mans fem gånger. Gasrespon-
sen är omedelbar, den som vill riva sönder isen med 
dubbarna behöver bara sänka högerfoten en smula.

För att få den 1,8 ton tunga bilen att accelerera 
så fort som möjligt bör man alltså hantera gaspeda-
len med viss försiktighet – och då drar den klargula 
bilen iväg med ett sug som starkt påminner om när 
ett fl ygplan accar. Vår plogade ”startbana” är drygt 
800 meter lång så vi hinner en bra bit upp i fartre-
gistret innan det är dags att bromsa.

Det känns väsentligt annorlunda att köra den 
här besten på isbana, jämfört med på torr asfalt. Allt 
sker med viss fördröjning vilket gör körningen både  
enklare – samt oändligt mycket svårare.

Minsta oförsiktighet med gas, ratt eller broms så 
sitter bilen fast i snövallen och det är trist att behöva 
vänta på traktorn när man bara vill köra.

För Audi RS4 rattar man hellre än gärna.
Man sitter hårt men bekvämt i en stol med 

oändligt antal inställningsmöjligheter. Ratten och 

växelspaken är exakt där man vill ha dem – allt är 
perfekt utom en sak. 

Någon har klätt rattkringlan nertill med halaste 
tänkbara aluminium vilket betyder att man ideligen 
tappar greppet när man bäst behöver det – de facto 
en möjlig säkerhetsrisk i vanlig trafi k. (I Audi R8 är 
likadana ratten skinnklädd även nertill så ska du 
köpa en RS4 – be Audi byta ratten).

Fyrhjulsdriften är kalibrerad 40/60 vilket ger ett 
beteende med överstyrd grundbalans. Viktfördel-
ningen är inte perfekt, motorn och växellåda vilar 
tungt på framaxeln. Men styrningen är snabb och 
känslan god, i ratten känns bilen inte framtung.

På isen är det enkelt att försätta bakdelen i 
pendling höger-vänster och på den kurvrika, plogade 
slingan styr man lätt ut bakändan med gasfoten när 
så behövs. Reaktionerna är snabba, distinkta.

Enda problemet är att hålla kvar inre framhjulet i 
kurvans innerkant, lastväxelreaktionen kommer sent 
och tyngden vill dra nosen ut från kurvans apex. Här 
gäller det att vara bestämd – snabbt in i kurvan blir 
alltid långsamt ut. Tvärtom är att föredra.

Körtekniken blir därmed att bromsa och styra 
in lite tidigare och liksom glida in i kurvan med lätt 
uppställ för att sedan gå på (lagom) gas. Starkt 
gaspådrag ger bara hjulspinn – med åtföljande drift 
ut i tangentens riktigning. 

Rätt körd är RS4 en av de allra roligaste. 
Ljudmässigt är den defi nitivt en klar vinnare. 

A U D I  R S 4 / 7 1 %

Elegant och prydligt interiört men vackra alu-
dekoren gör ratten hal (och kall), missar man 
greppet  är det sedan lätt att slå i snövallen...

” RS4 är en av de absolut skojigaste att köra
– gäller det ljudet är det en vinnare…”
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HOHENTHAL OM BMW 335xi
BMW 335xi är ett skepp jämfört med lilla 
135i. Motorkaraktären känns också olika 
tack vare vikten, den här är tyngre och 
mindre kvickfotad, allt sker så sent i jämfö-
relse med 135. Men fyrhjulsdriften funkar 
briljant, den får bra fäste fram och även om 
den driftar med baken så drar den inte med 
sig framändan i sidled. Det känns också 
att mer kraft går till bakre hjulparet, men 
den understyr ibland om man inte förberett 
svängen. Lite lugnare körd går den dock 
mycket fort, som varvtiden skvallrar om. I 
tvära kurvor går den speciellt fi nt, Men man 
måste köra med stora rattutslag.

En av favoriterna från förra året var BMW 
335xd. I år byter vi ut diesel mot bensin och 
kollar om det är lika kul? Visst är den det: 
vinnaren i del 1 heter 335xi!

En snabb jämförelse mellan 335xd och 335xi: Båda 
har treliters rak sexa med dubbla turbo och fyrhjuls-
drift typ xDrive generation två. Det är alltså bara driv-
medlet som skiljer. Motoreffekt är nästan likartade 
286 hk (d) mot 306 hk (i). Största skillnaden ligger i 
stället i vridmoment. 580 Nm i dieseln mot bensina-
rens i sammanhanget fjuttiga 400.

Men dieseln varvar inga 7 000. Och motorljudet 
har bensinaren också med sig. De två turboaggre-
gaten har förändrat ljudkaraktären jämfört med 330i. 
De adderar faktiskt en del nöjsamt frustande på hög-
varv. Men ihop med direktinsprutningen blir det på 
vissa lägre varvtal faktiskt en del grov dieselkaraktär 
vad gäller ljudet. Men gången är alltjämt fi n.

Gasresponsen är också hygglig för en bil med 
turbo och automatlåda. Mycket av det tackar vi den 
ofta inkopplade lock-up:en för.

Vår testbil är också utrustad med växlingsknap-
par i ratten. Av lite annorlunda art dessutom, respek-
tive sidas reglage kan användas till både upp- och 
nerväxling. Tumgreppen (de ni ser sticka fram på 
bilden nedan) ger nedväxling och långfi ngret hittar 
paddeln på baksidan. Att spaken på kardantunneln 
är rättvänd tackar vi dock för, framförallt är det ned-
växlingar som känns bäst i att skjuta spaken framåt. 
När man hänger i bältet i inbromsningen…

Liksom förra året ska det visa sig att 3-
seriechassit med xDrive fungerar ypperligt med 
mycket motoreffekt. Den rena chassibalansen är 
topprankad och även med god vinkel på gaspedalen 
fördelas kraften perfekt mellan axlarna. En lagom 
majoritet av kraften går bakåt. Precis så att framhju-
len bara ägnar sig åt att dra in nosen i kurvorna och 

baken sjuter snyggt på med lite drift. Den är snäll, 
helt enkelt. Den kör sig själv, alla blir snabba bakom 
ratten.

Självklart går det att göra bort sig fullständigt och 
snurra runt baklänges in i snövallen. Men då har du 
klantat dig rejält.

Att aktiv styrning inte fi nns till fyrhjulsdrivna 
BMW är bara bra. Vintertid är maximal styrkänsla 
extra viktigt, leker man på is som nu är informatio-
nen från alla fyra hjulens greppnivå allt och inget om 
man ska kunna åka lite fortare. 

Ett annat argument mot aktiva styrningen i det 
här läget är just att det erforderliga styrutslaget 
varierar med hastigheten, gånger två. Dels i förhål-
lande till farten, greppet och driftvinkeln. Sedan 
ställer styrningen till det, du parerar för mycket om 
farten är låg just då och så vidare.

Men även med konventinell styrning stör de 
främre drivaxlarna lite av den annars ofi ltrerade 
informationen som kommer upp genom framvagnen 
i en bakhjulsdriven 3-serie.

 Liksom förra gången rankar vi en fyrhjulsdriven 
BMW högt. Men då har det rört sig om vridstarka 
motorer och ett och samma väglag. I första testen av 
en 325xi hade vi lika mycket negativ kritik till xDrive. 

Vad har då hänt?
Vi känner att det helt enkelt har att göra med 

motorstyrkan. Där 325xi var lynnig låg den på grepp-
gränsen för vad motorn orkade prestera. Med nästan 
100 hästar starkare 335xi orkar motorn sätta bättre 
fart på alla drivaxlar och xDrive jobbar istället mer 
och då mest efter en inställning som går mer mot 
hälften fram och hälften bak. Med en svagare motor 
som bara då och då får ett hjul att spinna jobbar 
xDrive annorlunda och får stötvis andra förutsätt-
ningar att jobba efter. Varpå man tydligare känner 
omslagen i kraftfördelning, vilket i sin tur ger ett lyn-
nigare beteende.

Den bästa fyrhjulsdrivna BMW:n för den aktiva 
föraren har alltså någon av de starkare motorerna 
helt enkelt.

B M W  3 3 5 x i / 8 1 %
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”BMW 335xi har ett härligt grepp tack vare 
en perfekt fungerande fyrhjulsdrift. Synd 
bara att den känns så pass tung…”

Sittandes i den här sportstolen blev 
plötsligt alla testförare väldigt snabba 
samtidigt som banan konstigt nog blev 
lättare att bemästra. Kombinationen av 
bottenstark dubbelturbomotor, automat-
låda och BMW:s fyrhjulsdrift gör en bil 
som i princip kör sig själv på isbana.
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TESTFAKTA OCH BETYG

TOTAL-BETYG 59% 

”BMW 335xi vinner på sin jämnhet, 
men hur kul är det att vara jämnbra när det 
fi nns saker som Audi RS4-motorn…”

När snöröken har lagt sig och bilarna står 
och pustar ut efter Sebastian Hohenthals 
slutgiltiga utvärdering har vi en klar vinnare 
bland de ”vanligare” bilarna i del 1 – BMW 
330xi.

Men det betyder inte att de andra är förlorare. 
Bara att ha blivit uttagen till denna övning är en 
fjäder i hatten. 

För att göra testen så rättvis som möjligt såg 
vi till att alla bilar gick på dubbdäck av nordisk typ, 
i alla fall utom Alfan som gick på Hakka 4, var det 
Hakka 5. När vi kommer till superbilarna i nästa 
nummer som vi får in mer alternativt gummi 

Sistaplatsen tas av Opel GT, som faktiskt kom-
mer femma i den känslomässiga listan nedan.  

Opeln förlorar helt enkelt på svikna förhopp-
ningar. På papperet är den en Miata med jät-
temotor, men i praktiken är den inte så kul som 
den borde vara, Styrningen är för oinspirerande, 
byggkvaliteten usel och greppet likaså. 

Nissan 350Z Roadster lever däremot upp till 
myten som leklystet sladdmonster. Framvagnen 
har ett sällsynt fi nt grepp som också gör att den 
bromsar bra, men vad hjälper det när det dåliga 
greppet för bakhjulen gör att man knappast kom-
mer någonstans. 

Alfans Q2-diff är ett riktigt lyft som gör att den 
i grepp nästan kan matcha vissa fyrhjulsdrivna 
bilar. Trist bara att esp inte går att koppla ur och 
att dieselmaskinen låter – som en diesel. Alfan är 
dock en toppbil på vanlig landsväg.

Mazda CX-7 lider också av att esp inte går att 
koppla ur. Men i övrigt är den överraskande skojig. 
Storleken och den relativt höga vikten gör dock att 
även den trivs bäst på vanliga vägar.

Mini Cooper S är något av övningens besvi-
kelse. Lika kul som den är på asfalt, lika dåligt 

grepp har den på halt underlag. Coopern behöver 
verkligen den diffbroms som kostar 1 650 kronor 
extra, och som testbilen saknade. 

Frågan är om det hjälper? Chassit kändes 
överraskande okänsligt.

Honda Civic Type-R är likt Minin i grunden en 
asfaltracer. Men trots det överraskar den med hyf-
sat grepp i framvagnen. Dessutom understyr den 
inte så mycket som man kan förvänta.

BMW 135i är som en yster hundvalp på hal 
is. Livet leker och svansen håller på att köra om 
nosen hela tiden. Ändå har den något av en mer 
välbalanserad Nissan 350Z över sig. Vansinnigt 
kul, men…

Idag behövs det helt enkelt fyrhjulsdrift för att 
bli en riktigt skojig vinterbil. Audi RS4 är fyrhjuls-
driven och kommer tvåa. Dess allra största fördel 
är den magiska maskinen, en V8 som nästan ylar 
bättre i RS4 än samma maskin i superbilen R8. 
Kanske är det förväntningarna som är olika. 

Men enbart motorn räcker inte för seger. RS4 
är lite lynnig och kräver en fast och dominerande 
förare som tar den i nackskinnet och kastar den 
runt på isen. Då kan den funka, i övrigt är den 
aningen svårkörd. 

Och så var det det där med ratten. Snälla Audi 
– sluta genast med en så dum, och som Sebastian 
Hohenthal säger, ”farlig” ratt! Inte nog med att den 
inte är rund, den är bitvis blank och hal. Vi fi ck nog 
av orunda rattar redan på Austin Allegros tid!

Återstår BMW 335xi, en värdig vinnare som 
tar hem segern på sin jämnhet och sitt sällsynt väl 
fungerande fyrhjulsdrivningssystem. Bakom rat-
ten på 335xi har man alltid kul och drabbas aldrig 
av panik. 

Den är snabb i slalom, accelererar fi nt och gör 
en fi n varvtid. En superb allroundbil med andra ord. 
Frågan är hur den klarar sig i nästa nummer?

Nej, dragöglorna plockas inte fram för att dra ut 
bilarna ur snövallarna, istället använder vi dem för 
att hjälpa till med kamerainfästningen. Ovan letar 
vi efter ett skruvhål på Opel GT.

ROBERT PETERSSON

”Åsikterna går isär – effektivast 
är inte alltid roligast…”

ams-redaktionens alternativa, rent kän-
slomässiga, topplista ser ut som följer:
1. Audi RS4 – för motorn och greppet.
2. BMW 135i – suveränt sladdskojig.
3. BMW 335i – överlägsen fyrhjulsdrift.
4. Nissan 350Z – sladdkul fl åbuse.
5. Opel GT – bakhjulsdriften framför allt.
6. Mazda CX-7 – bättre på landsvägen.
7. Alfa 147 Q2 – diffbroms + diesel = kul.
8. Honda V-TEC – motor, motor & motor…
9. Mini Cooper S – Uselt mekaniskt grepp.

Det är kul att sladda, och det är skoj när det 
driver och styr ordentligt trots isunderlaget. 
Men tyvärr förenas inte alltid sladdglädjen med 
effektiviteten. 

De gör att en renodlat känslomässig lista 
ser något annorlunda ut än testresultatet. Kör-
glädjesronden i testet är baserad på många fl er 
kriterier, och dessutom ingår mätvärdena som 
en faktor. Vi har dock valt att tona ner dem till 
förmån för körglädjen, förhållandet körglädje-
betyg/mätvärden är 70/30%… 

Alfa Romeo 
147 Q2 

Transmission 6-vxl man 
Motor/slagvolym, cm3    R4/1 910 
Effekt, hk vid r/min    150 vid 4 000 
Max vrid, Nm vid r/min  305 vid 2 000  
Tjänstevikt/maxlast, kg    1 385/405 
Längd/bredd/höjd, mm 4 223/1 729/1 442 
Acc. 0–100 km/h, s (enl tillv) 8,8 
Toppfart km/h    208 (begr) 
Bränsleförbr, l/100 km, ECE-norm    5,9 
Däckdimension    215/45-17 
Däcktyp    Nokian Hakkapeliitta 4 

Pris   245 500:– 

Chassi (30%) 80% 
Balans (15%) 4,0 
Fjädring och dämpning (15%)    4,0 
Styrning (35%)    55% 
Vägkänsla (18%)    2,5 
Respons (9%)   2,5 
Kraftreaktioner (8%)    3,5 
Motor (21%)  41% 
Motorljud (6%)    1,0 
Gångkultur (5%)    2,0 
Motorkaraktär (5%)    3,5 
Gasrespons (5%)   2,0 
Växellåda (14%) 74% 
Kul att växla/Smidig växelförare (9%)    3,0 
Koppling/Automatlådeprogram (5%)    5 

TOTALT KÖRGLÄDJE (70%) 62% 

Acc. 0–100 km/h på is, sek. (20%)  18,8 
Betyg 2,5 
Broms 100–0 km/h på is, meter. (20%) 101 
Betyg 4,0 
Slalom på is, km/h. (20%) 75,8 
Betyg 1,5 
Varvtid på is, minuter. (40%)  3:02,4 
Betyg 2,5 

TOTALT ISPRESTANDA (30%) 52% 
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71% 66% 81% 65% 60% 61% 56% 41%

Fotnot: Betygen är satta bilarna emellan, alltså inte jämfört med konkurrenterna i samma klass och gäller därför endast inom detta test. Betyget för koppling/automatlådeprogram sätts bara antingen som 1, 3 eller 5.
Betygen är också viktade till körglädjens fördel. Den övre körglädjesdelen står för 70% av totalbetyget och de undre mätvärdena för 30%.

Följ den raffl ande 
fortsättningen i 
nästa nummer:

I del 2 lägger vi till fyra 
superbilar. Nya Impreza 
WRX STi möter gamla 
vinnaren Mitsu EVO 9 
och Audi R8 utmanar 911 
Turbo. Spöar de 335xi? 
Vem blir totalvinnare?

Audi BMW  BMW Honda  Mazda  Mini  Nissan  Opel
RS4 135i Coupé  335iX Touring Civic Type-R  CX-7  Cooper S  350Z Roadster  GT

6-vxl man 6-vxl man 6-vxl man 6-vxl aut 6-vxl man 5-vxl man 6-vxl man 6-vxl man
V8/4 163 R6/2 979 R6/2 979 R4/1 998 R4/2 261 R4/1 598 V6/3 498 R4/1 998 

420 vid 7 800 306 vid 5 800 306 vid 5 800 201 vid 7 800 260 vid 5 000 175 vid 5 500 313 vid 6 800 264 vid 5 250
430 vid 5 500 400 vid 1 300-5 000 400 vid 1 300-5 000 193 vid 5 600 380/3 000 240 vid 1 700-4 500 358 vid 4 800 350 vid 4 500 

1 770/430 1 560/440 1 790/540 1 400/300 1 770/500 1 230/365 1 638/182 1 395/147
4 360/1 815/1 415 3 921/1 748/1 423 4 520/1 817/1 418 4 270/1 785/1 445 4 675/1 872/1 645 3 714/1 683/1 407 4 315/1 815/1 330 4 100/1 813/1 274

4,8  5,3 5,6 6,6 8,0  7,1  6,1  5,7
250 (begr.) 208 250 (begr.) 235 210 225 250 230

13,7 9,2 9,8 9,1 10,2 6,2 12,0 9,2
235/35-19 205/50-17 225/45-17 205/55-16 235/60-18 195/55-16 225/50-17 235/50-18

Nok. Hakkapeliitta 5 Nok. Hakkapeliitta 5 Nok. Hakkapeliitta 5 Nok. Hakkapeliitta 5 Nok. Hakkapeliitta 5 Nok. Hakkapeliitta 5 Nok. Hakkapeliitta 5 Nok. Hakkapeliitta 5

763 000:– 369 000:– 433 000:– 238 900:– 309 000:– 214 400:– 404 500:– 317 300:–

60% 80% 100% 60% 90% 90% 70% 40%
2,0 3,0 5,0 4,0 4,0 5,0 3,0 1,0 
4,0 5,0 5,0 2,0 5,0 4,0 4,0 3,0

69% 67% 64% 64% 57% 60% 36% 33% 
3,0 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 0,5 0,5 
3,5 3,5 3,0 3,5 2,0 3,0 1,5 1,0 
4,5 5,0 5,0 4,5 4,5 3,0 5,0 5,0

100% 74% 74% 75% 57% 60% 77% 60%
5,0 3,0 3,0 4,0 2,0 3,0 3,5 2,5 
5,0 5,0 5,0 3,0 3,5 3,0 4,0 3,0 
5,0 3,5 3,5 4,0 3,0 3,0 4,0 3,0
5,0 3,5 3,5 4,0 3,0 3,0 4,0 3,5

73% 94% 81% 73% 57% 60% 60% 60%
4,0 4,5 3,5 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0 
3 5 3 3 3 3 3 3

74% 76% 79% 67% 69% 69% 58% 45%

12,4 32,6 9,9 19,0 11,4 23,0 23,4 22,8
4,0 1,0 5,0 2,5 4,5 1,5 1,5 1,5
121 144 116 116 114 122 93 107
2,5 0,5 3,0 3,0 3,0 2,5 5,0 3,5
85,3 83,5 86,6 80,6 75,3 87,9 79,4 72,0
4,0 3,5 4,0 2,5 1,5 4,5 2,5 0,5

3:01,4 3:00,2 2:50,8 2:56,6 3:15,4 3:11,0 3:05,1 3:08,1
3,0 3,0 4,5 3,5 0,5 1,0 2,0 1,5

66% 44% 84% 60% 40% 42% 52% 34%
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