
T E S T

Citroën C5 Tourer 2,2 HDi.
C5 generation två är ett klart lyft 
jämfört med föregångaren. Vi testar 
kombin med mysigaste dieseln.
Text: John Argelander. Foto: Samer Murad.
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Som ni alla säkert känner till är Citroën 
ett ganska udda bilmärke. Inte nog med 
att bilarna är franska, vilket gör dem 

udda per definition, utan de utvecklas av 
fransmän med smak för det lätt excentriska.

Förra generationen av Citroën C5 var 
dock sällsamt ”normal”, inte bara med 
Citroënmått mätt. Förutom det gashydrau-
liska chassit var den nästan tyskt tråkig i sin 
framtoning. Med den skillnaden att det kän-
des som att det var praktikanter som hade 
skruvat ihop bilen. 

Därför känns det nu väldigt kul att en ny 
generation C5 gör sitt intåg på mellanklass-
marknaden. En bil som Citroën själva verkar 
mer än nöjda med, då de sjösatt en snudd på 
osannolikt omfattande reklamkampanj…

Och trots att denna nya generation (på 
pappret) inte har så himla mycket att komma 
med rent teknikmässigt, verkar den tilltala 
snudd på alla sorters människor. Ett exempel 
på detta är att nyckeln inte hängde på sin plats 

Rullkomforten är kort 
sagt majestätisk, som det 
anstår en riktig Citroën. 
Fjädringen är från C6.

många minuter under tiden vi hade testbi-
len på redaktionen. Alltid var det någon som 

”måste ut ett ärende… Det tar någon timme… 
Är C5:an ledig…?” Snokande redaktionsmed-
lemmar som letar sig in till testavdelningen är 
annars ganska ovanligt, om vi inte råkar ha 
någon extrem sportbil inlånad för test.

Vi kan alltså fastslå att nya C5 har något som 
föregångaren defi nitivt inte hade. Lyxlimpan 
C6 har dock samma effekt på folk, men den är 
klart extremare i alla hänseenden.

Hur är känslan i C5 då? Första beröringen 
är positiv, förardörren är tung och har en bra 
klang. Insidan bär inga spår från forna skön-
heter som DS eller SM, men har väldigt mycket 
trevligare känsla än föregångaren. Materialen 
har fått sig ett välbehövligt lyft och reglagen har 
numera också godkänd kvalitetskänsla. Upp till 
de bästa (tyskarna) i klassen är det dock långt.

Ratten har liksom C4 ett fast centrum, och 
den bästa förklaringen till detta är troligen att 
det möjliggör ett bättre utformning av krock-
kudden. Personligen tror jag dock att anled-
ningen är att man gör det för att man kan. För 
att ingen annan gör det. För att det är udda. 
Och jag gillar det, även om det kräver en viss 
tillvänjning. Vissa andra på redaktionen har å 
andra sidan sågat idén vid fotknölarna, så vi 
nöjer oss med att kalla det för en smaksak.

Rullkomforten är dock något som alla mer 
eller mindre älskar med C5. För hur kan man 

annat än älska en bil som ger en så här skön 
”fl ygande matta-känsla”? Citroën kallar det gas-
hydrauliska chassit för ”Hydractive III+” och 
det härstammar från storebror C6. 

Över långa ojämnheter beskrivs färden 
bäst som majestätiskt mjuk, och det fi na med 
C5-chassit är att det inte blir svajigt i hög fart 
heller. Bilen sjunker ihop (bokstavligt talat, i 
hastigheter över 110 km/h sänks bilen med 
några centimeter) och behåller den fi na väg-
hållningen utan att fjädringskomforten måste 
stryka på foten. 

Med konventiontionella stötdämpare är C5 
nästan för mjuk i höga hastigheter, men skill-
naden i lägre hastigheter är mindre mellan ver-
sionerna. Hydractive III+ är standard på de två 
dyraste utrustningsversionerna av C5, Comfort 
och Exclusive. 

Vi testar här 2,2-litersdieseln på 173 hästar 
och 370 Nm vridmoment, och med denna 
motor finns bara C5 i Comfortutförande. 
Motorn har vi kört tidigare i Peugeot 407, och 
redan då var vi smått lyriska. Känslan består för 
även i C5 känns den som klippt och skuren för 
bilen. Motorljudet är väldigt väldämpat och 
kraften fullt tillräcklig. Dessutom har denna 
dieselmotor något så ovanligt som bottendrag. 
Man kan (snudd på) köra den som en bensin-
motor, och därmed använda ett mycket större 
varvtalsregister än vad som är möjligt med 
andra dieselmotorer.
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Klart bättre kvalitetskänsla 
och snyggare formgivning 
än hos föregångaren. AFIL 

avåkningsvarnare (gröna lam-
pan t.v.) kostar 4 800 kronor. 

Gashydraulisk fjädring är 
standard på 2,2 HDi.

Ovan t.v. den enda mugg-
hållaren i framsätet. En 

halvlitersfl aska gör armstödet 
mellan stolarna obrukbart. 

Rymligt bagage men med liten 
lasttröskel. Snygg men svårläst 

instrumentering, man läser 
hastigheten bättre digitalt.
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Kan Citroën bli första bilmärket i modern 
tid som använder komfort som säljargument? 
Man hoppas ju det, för körglädjemässigt rosar 
inte C5 marknaden. Chassit är tydligt optime-
rat för komfort och blir snabbt tungfotat på 
krokig väg. Dämparna har svårt att handskas 
med korta ojämnheter i vägbanan och skarvar 
i böjarna resulterar i ett litet skutt i tangentens 
riktning. Framstolarna har viss skålning men 
liksom chassit har de tydlig komfortprofil. 
Dessutom saknar styrningen en hel del känsla 
även om den är hyfsat snabb och exakt. 

C5 är en stor bil, det märks när vägen sväng-
er. Tyvärr märks det inte alls lika mycket på 
insidan. Fram är utrymmet förvisso bra i alla 
ledder, men gillar man att sitta med benen isär 
kommer mittkonsolen att sätta stopp för det. 

Bak är det ”V70-trångt”, och med det 
menas att det är bra i höjdled, men sämre ställt 
i längsled. Knäna har inte mycket plats och är 
man över 185 centimeter kommer man att få 
problem. Fotutrymmet är inte heller mycket 
att skryta med. Volkswagen Passat och Ford 
Mondeo, som liksom C5 ingår i ”den nya mel-
lanklassen” som nu växer fram mellan mel-
lanklassen och storbilsklassen, är klart rymli-
gare för baksätespassagerarna.

Bagageutrymmet är rymligt med baksätet 
uppfällt, 505 VDA-liter är bra i klassen. En 
liten lasttröskel är dock trist, och fällningen 
av baksätet är krånglig. Inte nog med att sitt-
dynan måste fällas fram, man måste (om man 
inte är klart under medellängd) skjuta fram-
stolen framåt för att det bakre ryggstödet ska 
kunna fällas fram ordentligt. Utrymmet, 1 462 
VDA-liter, är dessutom inte mer än medelbra 
i klassen.

Nya C5 har ett väldigt starkt kort på hand, 
och det är säkerheten. Fem stjärnor i Euro 
NCAP, sju krockkuddar som standard (inklu-
sive knäkudde för föraren) och sidokuddar bak 
som tillval är bra. Dessutom fi nns AFIL avåk-
ningsvarnare som tillval. 

Citroën C5 fl yttar inte bara upp ett snäpp 
när det gäller storlek, även kostnaderna går åt 

”premium-hållet”. En C5 Tourer 2,2 HDi kos-
tar med normal mellanklass-ams-utrustning 
299 900 kronor. Stor värdeminskning (knappt 
14 procent jämfört med de bästa i klassen som 
tappar 12) gör dock att totalekonomin hamnar 
i samma liga som vinnaren i kombitestet i förra 
numret – Audi A4 Avant, med en månadskost-
nad på 7 938 kronor eller 47,63 kronor per 
mil. 

Detta föder frågan: Kan C5 konkurrera med 
klassens bästa? Nja, jämför man med tyskarna 
har nya C5 klart fl er svagheter. 

Men å andra sidan är det kanske de små 
egenheterna som gör den så intressant.
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TESTDATA/CITROËN C5 2,2 HDI

Motor
 Typ/cylindervolym, cm3 R4/2 178
 Effekt, hk r/min 173 vid 4 000
 Vridmoment, Nm r/min 370 vid 1 500
 Antal växlar, man/aut 6/–

Mått
 Tjänstevikt/maxlast, kg  1 840/520
 Max dragvikt (B/E), kg 1 140/1 900
 Längd/axelavst, mm 4 829/2 820
 Bredd/höjd, mm 1 853/1 471
 Tankstorlek, liter 71
 Bagageutrymme, l (VDA) 505/1 462
 Innerbredd fram/bak 1 520/1 490
 Innerhöjd fram/bak 1 010/1 010
 Vändcirkel, m 12,2
 Däck fram/bak 225/55 R 17

Bränsleförbrukning
 ECE/test, l/100 km 6,6/7,6 +15%
 ECE/testber, CO2 g/km 175/202

 Prestanda (sek.)
 0 – 100 km/h 9,7
 80 – 120 km/h (4/5/6:an) 7,7/9,8/13,0
 Toppfart km/h 216

 Buller, dB(A)
 80/100/120 km/h 64/66/68

 Bromssträcka från 100 km/h
 Kalla, olastad, m 37
 Kalla, lastad, m 38
 Varma, lastad, m 38

 Körprov tom/lastad
 Älgtest, ingångsfart, km/h 72/70
 Älgtest, utgångsfart, km/h 53/52

  Ekonomi 
 Grundpris 282 900:–
 Pris m. ams-utr. 299 900:–
 Värdeminskning/år 41 225:– (13,8%) 
 Månadskostnad 7 938:–

Körglädje ★ ★ ★
Chassi 3: Sävlig, trygg, tungfotad. Inga dumheter. 
Motor/v-låda 5: Underbar motor, helt ok låda. 
Styrning 3: Exakt och hyfsat snabb, men känslan?

Komfort ★ ★ ★ ★
Sitta fram 4: Generösa stolar utan det lilla extra. 
Sitta bak 4: Mjukt och gosigt, men väl lite lårstöd.
Fjädring 5: Bäst i klassen. Punkt. 
Ljud 4: Mycket väldämpat motor- och vindljud.

Kupéutrymme ★ ★ ★ ★
Fram 4: Rymligt för allt utom knäna.
Bak 4: Högt i tak, men inte slösande i längsled.

Bagagevolym ★ ★ ★
Min 4: 505 liter är bra. Max 3: 1 462 liter är medel.

Ekonomi ★ ★ ★
Driftkostnad (70%) 3,5: Stort värdefall solkar ner. 
Driftsäkerhet (20%) 2: Citroën rosar inte marknaden. 
Garantier (10%) 3,5: Medelbra i klassen.

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

Miljö & energi ★ ★ ★ ★
Koldioxidutsläpp per personkm (70%) 3,5.
Energieffektivitet per person (30%) 4,5.

Vill ha – i klassen:  ★ ★ ★
Design (25%) 4: Elegant, men inte perfekt i propor-
tionerna. Kvalitetskänsla (25%) 3: Bättre än förra
C5, men… Karisma (50%) 4: Tydlig Citroënkänsla.

TOTALT:

Index: 119

TESTBETYG/i mellanklassen

Citroën C5 levererar när det gäller rullkomfort, och 
är nu även bland de tystare i klassen. C5 är numera 
lika stor som en V70, men tyvärr inte rymligare…

C5 är egen utan att bli 
jobbigt excentrisk. Man 
har lyckats plocka de 
fi na russinen ur kakan.

Framstolarna har gott om 
sidostöd, utan att falla 

i ”sportstolsfällan”. Notera 
mittarmstödet som kan fäl-
las uppåt/framåt vid behov. 

Ljuvligt på långfärd!
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