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Koenigsegg CCR Evolution. Den kostar som en lyxvilla och förtjänar
att behandlas med respekt. För att du ska slippa lotsa din egen CCR genom
trånga gränder, hetsa den på bana, pressa den i accelerations- och älgtest,
har vi gjort allt det åt dig. Text: Mikael Johnsson. Foto: Peter Gunnars.
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ör att köra en Koenigsegg räcker det inte
med körkort. Långt därifrån. Då tänker jag
inte på manövrerandet av bilen, vi tar den
biten senare, utan på den uppmärksamhet man
väcker. Det kaos som lurar att bryta ut hela tiden.
Du måste gilla att stå i centrum och du bör
tänka på hur du klär dig. För du och framför allt
din Koenigsegg CCR Evolution kommer att mobilfotograferas på i princip varje tur. Vare sig du vill
det eller inte blir du ständigt en representant för
Koenigsegg. Det är självklart att intresset är stort i
Sverige för en superbil från Sverige!
Varje besök på en bensinmack tar 20 minuter
– 5 för att tanka och 15 för att svara på frågor från
intresserade. Och det är inte bara när du står still
som du bör ha ett fotosmajl till övers. Under testet
hängde folk ut genom sina bilrutor och filmade oss
även på E4:an …
Parkerar man på Stora Nygatan mitt bland
alla turister i Gamla stan får man väl skylla sig
själv. Men till slut får det vara slutfotograferat. Jag
kliver fram och en grupp japaner verkar undra
minst lika mycket VEM som kör som VAD
denne kör.
Som om inte bilens former
vore tillräcklig når föreställningen alltid nya höjder var
gång man ska i eller ur bilen.
Anledningen är den speciella
dörrkonstruktionen. Dörren
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öppnas utåt-uppåt och stannar i en stående position. Man lär sig snart hitta strömbrytaren som sitter dold under kanten och med låset frigjort lyfter
man enkelt den lätta dörren förbi sitt jämviktsläge.
Insteget kräver förstås mer vighet i en 107 centimeter hög sportbil än annars, men det handlar
inte om en orimlig akrobatik; tekniken sitter snart.
För att stänga dörren efter sig finns det en liten
avsedd grop i dörrklädseln för fingertopparna att
få fäste i. Sista biten faller dörren själv.
Det är ingen risk att du drar igång V8:an av
misstag, vilket kanske är tur. Det hela sköts på den
cirkelformade knappsatsen i mittkonsolen – ibland
kallad ”telefonen” – som är ett signum för märket.
Med tvåfingerfattning och i två moment dras först
tändningsläget igång åt ena hållet och startmotorn
åt andra. Telefonen hyser för övrigt också fönsterhissar och ljus.
V8:an raspar igång och med den intar hela
anrättningen ett råare uttryck. Sportavgassystemet av titan på testbilen skvallrar om potensen
redan på tomgång och omgivningen tar ett steg
tillbaka. Faktum är att om du sitter i en Porsche
911 rakt bakom hör du ändå bara CCR:ens motor!
Vi har provat.
Med en växelspak av en längd man normalt
bara finner i tävlingsbilar kuggar jag i ettan, som
precis som resten ligger på normal plats i den hmönstrade, sexväxlade lådan. Tjuvstopp? Icke,
kopplingen är inte särskilt svår och det går relativt

Luftintaget i fronten
är ett exempel på de
detaljer som inte finns
från början på en CCR.
Det ingår nämligen
i paketet som gör
din CCR till en CCR
Evolution.

”Den råa bottenkraft som
kompressormotorn hyser ger doserbarhet
perfekt lämpad för landsvägen.”
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”Jösses, jag har råkat ta ut en tävlingsbil på vägen? Kraften, det otroliga vrålet
– kan det här verkligen vara lagligt?”

enkelt att köra Koenigsegg genom staden. Styrningen går rentav lätt.
Det är oftast bredden man bekymrar sig över
i trånga passager och ibland också markfrigången om det dyker upp farthinder eller blir ovanligt
kuperat. Men som standard sitter höjbar fjädringshydraulik på framaxeln och med en fingertryckning
på panelen undviker jag att kolfibernosen kommer
i kontakt med Gamla stans kullerstenar. För backningsmanövrar finns en kamera till hjälp. Annars
går det också, tack vare sidorutans lutning, att
veva ner rutan, sticka ut knoppen och få rätt bra
överblick bakåt.
Stadsprovet är över och jag börjar leta mig ut ur
staden. Man kan säga att det känns naturligare ju
längre bort från trängseln man kommer. Rakt bakåt
finns bara en liten, liten glugg mellan takscoopens
förlängningar att titta igenom och döda vinkeln är
enorm. Filbyten föregås av mycket observerande
i backspeglarna.
Framåtsikten är tvärt om riktigt bra. Den stora
och karakteristiskt välvda vindrutan ger en perfekt
panoramavy. Formen gör att A-stolparna skymmer
ovanligt lite då de hamnar långt bak och inte ligger
ner som så ofta numera.
På motorvägen slås jag av hur lugnt bilen uppträder. Det sitter ändå 255/35-19-däck på framaxeln, men CCR spårar trots det inte det minsta utan
är fullständigt avslappnad att ratta. Fjädringen är
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givetvis fast, men på intet sätt omöjlig. Ljudkomforten är däremot av det slag man kan förvänta sig
av ett 1 180-kilos (tomvikt) lättviktsbygge med över
800 hästkrafter. Däck, motor och även transmission gör sig definitivt påminda i motorvägsfart.
Men det följer med ett par finurliga hörlurar att
ta på sig. Dessa sänder ut ljud i motfas varpå nivån
på det upplevda bullret sjunker avsevärt – läckert.
Stolarna är tunna, men skönt formade och
Tempur-materialet formar sig efter kroppen och
jämnar ut tryckpunkterna. Jag sitter bra. Däremot
är takhöjden på gränsen för mina 182 centimeter.
Men glider jag fram ett hack i längdled och vinklar
stolen bakåt ett snäpp får jag plats.
Huvudinstrumentet, alltså den grönskimrande
Stack-mätaren med analog varvräknare och digital
visning för resten, kan te sig ovanligt racemässig
på bild. Då i kontrast till de svepande linjerna och
elegansen i resten av kupén. Men när man svänger
ut på öde landsvägar och trampar på är racekänsla precis vad hela bilen sänder ut.
De dubbla Rotrex-kompressorerna matar på
upp till 1,4 bar och de vaknar tidigt! Ljudet övergår
till ett argt hamrande så fort jag trycker ner högerfoten och fartökningen är omedelbar. Och hisnande! Jösses, jag är ute med en Le Mans-racer på
allmän väg! Jag är inte i närhet av de maximala
7 600 varven ännu och det går ändå fortare än fort.
Överkvalificerad för vägen tänker jag, och funderar

FREDRIK PETTERSSON
”Värdigare
debutvagn för 300+
finns knappt.”

Det tog fem år som motorjournalist att nå
300 km/h för första gången, som kronan på
verket dessutom i en svensk bil. Och inte bara
300 heller, utan 314,8 på VBOX:en! Vilket loggades som 322 av Koenigseggens mätare.
Flygrakan är cirka 2,5 kilometer plus ett
par hundra meter taxibanekurva i vardera
ände. Man taxar ut med flygande start från
ena hållet och sen ger man bara fullt. 2:an,
3:an, 4:an går sjukt snabbt! När sexan skickas
i vid runt 270 börjar änden på rakan att synas.
Nu handlar allt om att våga hålla nere. Jag
har åkt och rekat rakan några gånger innan,
i accproven 0 – 300, och vet var man bör
bromsa från 300. Men nu ska 300 bli mer,
mycket mer. Och jag tänker förlägga delar av
bromssträckan i taxibanans kurva. Adrenalinet
flödar. Kör jag av gör det ondast i världen.
Jag fegar ur vid 314,8 och ställer mig på
bromsen. Lite för tidigt skulle det visa sig, det
fanns 30 meter till att ta av. Tji 315! Ajajaj.
Lika bra det. Nästa gång kanske lådan är
drevad för 400, och rakan tio gånger så lång!
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ALRIK SÖDERLIND
”En miljon
per 100
hästar …”

Drömbilar är märkliga. Man står oftast
utanför och dreglar och drömmer. Får man
chansen att sätta sig bakom ratten blir det
aldrig riktigt som man tänkt sig.
Det första hindret heter respekt. Drygt
800 hästkrafter och en prislapp på dryga
miljonen per 100 hästar!
Det andra hindret är rent fysiskt. Extrema
supersportbilar är av någon anledning alltid
extremt breda, låga och svåra att kliva i och
ur samt bjuder på dålig sikt.
Det tar helt enkelt tid att vänja sig vid
tanken på pengarna och vid de ovana
dimensionerna. När jag kom hem på kvällen
berättade jag för familjen att jag kört en bil
värd åtta miljoner kronor och att ägaren sagt:
”If you break it, you buy it”. Det blev knäpptyst hemma. Hade jag sålt villan …!
Nej, jag tog inga risker. Jag har kört
galnare och snabbare med många andra
vagnar.
Hur var det då? Platt, brett, maffigt, mäktigt. Faktiskt ganska lättsamt. Ett djäkla ös
och muller. Men lite trassligt utan fungerande
varvräknare, man vill ju inte övervarva.
Besviken då? Bara på mig själv, att jag
inte glömde bort pengarna en stund …

på var närmsta bana ligger. Innan dess stannar vi
till och lyfter på huvarna.
Begreppet ”sportbil” är väldigt brett, men om
man till äventyrs inte förstått nivån på det här bygget gör man det nu. Allt är byggt med prestanda
som fokus och i mångt och mycket liknar det mer
en tävlings- än gatbil. Mittmotorn sitter extremt
långt fram för bästa viktfördelning. Av samma
skäl är bilens ”tank” istället fyra små enheter som
därmed har kunnat placerats viktmässigt idealiskt.
Hjulupphängningarna består av dubbla länkarmar
fram och bak med utväxlade, centralt placerade
stötdämpare från italienska VPS. Karossen består
av en kolfibermonocoque med skal av kolfiber.
Taket har för övrigt en avtagbar hardtop som kan
förvaras i bagageutrymmet i fronten.
Testbilen är därtill lite speciell. Egentligen tillverkas inte Koenigsegg CCR sedan 2006, alltså
det år som efterträdaren CCX kom. Men för att
ge CCR-kunderna möjlighet att utveckla sin bil
har ett uppgraderingspaket kallat ”Evolution” nu
tagits fram. Bilen på bilderna är den första CCR
Evolution som färdigställts och på ett sätt fås det
bästa av båda versionerna. Motor-, aerodynamikoch chassikomponenter från den modernare CCX,
men monterade i och på den kompaktare CCRkarossen.
Den insatte ser direkt att luftintaget i fronten är
en av detaljerna som egentligen inte finns på CCR
utan är hämtade från CCX. Tröskelsplitters, gallren
i luftintag/utsläpp, takvingen och baklyktorna är
andra CCX-detaljer på denna Evolution-bil.

”I klassen två meter breda
bilar har vi aldrig kört
fortare i älgtestet.”

12

1/2009

V8:an har sitt ursprung hos Ford, men är radikalt omarbetad av Koenigsegg. Och i Evolutionutförande har bland annat toppar, kolvar, vevstakar och kompressorer hämtats från CCX. Det vore
alltså konstigt om inte effekten ökat något från
ursprungliga 806 hästkrafter, men exakt var den
landar är man förtegen om ännu.
Jag taxar ut från bandepån på Mantorp Park. Vi
är här för att se hur Robin Rudholm uppfattar bilen
och be honom sätta några varvtider (se separat
ruta), men också för att känna på bilen själva.
Banan är CCR:ens mest naturliga betesmarker
så här långt. Det som var en bred flundra i Gamla
stan blir här en ändamålsenlig racer. Milda makter,
det här känns rätt!
Den upplevs lätt och platt. Återigen kommer
prototypbilarna i Le Mans upp i skallen. Har man
kört en sådan är kanske inte liknelsen klockren
men – innan dess åtminstone – känns den som ett
Le Mans-åk ser ut att kännas. Kraften är makalös
men samtidigt skräms aldrig bilen – utom möjligtvis ljudmässigt. Bromsarna är bland de effektivste
jag upplevt. Därför går det naturligtvis fortare och
fortare för varje varv. Men vi lämnar för säkerhets
skull över till racerföraren att bedöma balans och
dylikt, innan något dumt händer.
På kul har vi med oss en Porsche 911 Carrera S Cabriolet också. Detta för att ni läsare ska
ha något att jämföra med. Missförstå oss inte, det
handlar inte om en duell mellan dessa bilar. I så
fall har Porsche skarpare vapen. Men vi ville visa
jämförbara data för en bil som hyggligt många kan

ROBIN RUDHOLM
Tävlar i STCC och
vann Porsche Carrera Cup
Scandinavia år 2005

”MAN FÅR EN
TRYGGHET I BILEN
REDAN PÅ FÖRSTA
VARVET FAKTISKT. DEN
KÄNNS LÄTTKÖRD.”

Med orden ”If you brake it – you buy it” lämnade
vi över nycklarna till STCC-föraren Robin Rudholm.
Första intrycket imponerar:
”Fantastiskt! Det måste jag säga. Sådan j-a kraft.
Otroligt tajt när du går in i kurvorna. Den känns välbyggd,
sladdar inte, gör inga konstigheter, trots att det är lite
fuktigt på banan.
Även om det är mycket kraft är den ändå väldigt
stabil. Man får en trygghet redan på första varvet i bilen.
Relativt lättkörd om man vågar säga så – faktiskt, jag
upplever det så. Är man bara hyfsat mjuk och korrekt
mot den så är den väldigt korrekt tillbaka.”
Styrning och balans?
”Bilen upplevs neutral. Inte på ett enda ställe känner
jag att den skulle vara för över- eller understyrd, den
ligger någonstans mitt emellan. Upplevs på banan inte
alltför hård utan ganska mjuk faktisk. Lättkörd. Gör inga
konstigheter mitt i kurvorna, typ att bakvagnen släpar ut
eller så. Så länge du är mjuk på gasen då naturligtvis. Är
du lite tuffare på gasen blir den ju lätt bak.”

Bromsarna då?
”Otroligt bra. Det enda jag kan tycka är att det är lite
lång pedalväg. Jag skulle vilja att det biter mycket mer
direkt. Nu hinner du fram en bit på pedalen och då har
du redan tappat några tiondelar i tajmingen in i kurvan.”
(ABS-regleringen strejkade för Rudholm en gång
efter långa rakan. Men van från Porsche Cup, där sådant
kunde hända, lyfte han av och på pedalen och fick då
igång bromsningen. Men ett tag undrade han hur långt
ut på åkern han skulle hamna.)
Växellådan?
”J-t bra. Inga problem alls att få i växlarna. Det gäller
att man är distinkt med den, men så länge man är det är
den distinkt tillbaka.”
Maskinen?
”Fantastisk. Touchade varvstoppet ett par gånger
ut på rakan (red: varvräknaren var ur funktion). Den är
det fränaste jag kört alla kategorier. Ljudet! Kraften är
enorm. Det är klart att man gärna skulle vilja ha den här
bilen som tävlingsbil så att man blir inkörd på den och
kan ladda på utan tankar på att den kostar åtta miljoner.
Jag vågar inte ladda hårdare än kanske på 75–80 procent nu. Otrolig bil.”
Fjädring/dämpning?
”Den upplevs relativt mjuk, men då jämför jag inte
med en Porsche utan med en tävlingsbil. Hade man gjort
setup för race hade man garanterat gjort den mycket
hårdare. När man går in i första kurvan till exempel
känner man att den niger ner och rollar lite och faktiskt
är lättkörd på så sätt. Men det är en gatbil och jag har
därför inga anmärkningar på hur den beter sig.
Den upplevs lättkörd, och det var inte riktigt den
föreställningen jag hade inför testkörningen. Man tror att
den ska vara knivigare. En best – men en kontrollerbar
sådan.”
Jämförelse mellan den här och Porschen?
”Som mellan F1 och Truck Racing …”

EFTER KRÖNET
141 km/h 1,54 g
130 km/h 1,48 g

FÖRE HÅRNÅL
145 km/h 1,02 g
140 km/h 1,20 g

MANTORP PARK
Fakta nedan visar Rudholms körningar med Koeningsegg
CCR Edition och Porsche 911 S Cabriolet PDK på ett höstsvalt
Mantorp Park. Temperaturen var aldrig högre än 10 grader
men värre var två vattenansamlingar. Speciellt vattnet nere
vid utgången på långa rakan hindrade bilarna att göra sitt
bästa. Notera skillnaderna i g-krafter.

LÅNGA RAKAN
239 km/h 0 g
209 km/h 0 g

MÅLRAKAN
190 km/h 0 g
176 km/h 0 g

MITT I PARIS
90 km/h
86 km/h

KOENIGSEGG CCR EVO 1.27,5
PORSCHE 911 S CAB 1.31,0

1,44 g
1,35 g

MITT I CHIKANEN
78 km/h
83 km/h

0g
0g
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ha något så när grepp om. Själv kör jag ut ett varv
på banan med 911:an direkt efter CCR: ”Konstigt.
Så vinglig och smal har jag aldrig uppfattat en
911 förut”, tänker jag. Det blev bara ett varv den
gången …
Annars spurtar Porsche riktigt bra i acceleration och klår faktiskt Koenigsegg upp till 60 km/h!
Tacka PDK-lådan för det och en för starter gynnsam viktfördelning.
Det är dags för Koenigsegg att bekänna färg
på flygfältet. En plats som klippt och skuren för en
bil av denna kaliber.
Först bullermätning. Jodå, öronen hade rätt,
86 decibel i 100 km/h på högsta växeln kan vara
det högsta vi uppmätt. Hörlurarna är alltså inget
dumt tillbehör. Då kör vi så klart med jämn gas.
Därifrån kan du bara öka ljudnivån …
Älgtestet brukar inte bjuda på så mycket dra-

matik nuförtiden sedan antisladdsystemens intåg.
Detta saknar däremot CCR Evolution och det är
med visst intresse vi styr mot konbanan. Bilens
enorma bredd talar emot ett lyckat resultat, men
däckens bredd säger tvärt om.
I 73 km/h går den som tåget men i 75 vänder
vi om på typiskt mittmotormanér. Bästa notering
blir 74 km/h med höga 65 i utgångsfart – riktigt
bra, speciellt med tanke på den låga yttertemperaturen runt 5–7 grader. Dock presterade den
betydligt smalare (kan räta ut banan mer) Porsche
ännu bättre: 76/66.
Bromsmatchen togs av CCR. Med 32 meters
bromssträcka från 100 km/h är det bara att ta av
hatten. Duktiga Porsche behövde en meter till.
Så, äntligen dags för accelerationstestet.
Full acceleration genom växlarna är det som
gäller. Starten är viktig, men det är inte så lätt att få

”Om du råkar parkera bland folk
– var beredd på att det tar lite tid.”
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JAN HARRY SVENDSEN
”Kraften kan
påverka jordens
rotation …”

De flesta bilar man kör faller ganska fort
i glömska. Men några fastnar för evigt i
minnet, Koenigsegg CCR är en sådan bil.
En bidragande orsak är förstås det enorma
värde man har ansvaret för. Nästan åtta
miljoner är våldsamt mycket pengar, men alla
tankar på kronor och ören drunknar snabbt i
den effektexplosion och det mekaniska crescendo som den mäktiga V8:an bjuder på.
Minsta lilla sträckning av högerfoten
utlöser krafter som kan påverka jordrotationen!
På Mantorp Parks långa raka är accelerationen så våldsam att jag får gåshud, men
med över 800 hästar vore det väl sjutton om
det inte hände något när man stampar ner
gasen i kolfibergolvet.
Men trots all brutalitet har Koenigsegg
CCR också en annan sida. När du väl vant dig
vid att sitta nästan mitt i bilen är den nämligen förvånansvärt lättkörd.
Konstigt nog är det just det jag kommer
ihåg bäst!

TESTFAKTA

Motor
Typ/cylindervolym, cm3
Effekt, hk r/min
Vridmoment, Nm r/min
Antal växlar, man/aut
R/min högsta vxl, 110 km/h
Mått
Tjänstevikt, kg
Längd/axelavstånd, mm
Bredd/höjd, mm
Tankstorlek, l
Bagagevolym, l (VDA)
Innerbredd fram/bak, mm
Innerhöjd fram/bak, mm
Däckdimension fram, testbil
Däckdimension bak, testbil
Prestanda
0 – 100 km/h, s
0 – 200 km/h, s
80 – 120 km/h 2/3/4:an, s
80 – 120 km/h 5/6/7:an, s
Toppfart, km/h
Bromssträcka från 100 km/h
Kalla, olastad, m
Kalla, lastad, m
Varma, lastad, m
Utan bromssystemets reaktionstid.

Koenigsegg
CCR Evolution

Porsche
911 S Cabriolet

V8/4 700
806 vid 6 900
850 vid 5 700
6
2 000

B6/3 800
385 vid 6 500
420 vid 4 400
6/7 (PDK)
2 800

1 370
4 190/2 659
1 990/1 070
80
120
–
–
255/35 ZR 19
335/30 ZR 20

1 620
4 435/2 250
1 808/1 300
64
135
1 350/1 200
990/780
235/35 ZR 19 87Y
295/30 ZR 19 100Y XL

3,7
9,3
1,4/2,4/3,8
5,5/7,3/–
395+

4,1
14,3
–/3,4/4,9
6,3/8,8/15,9
300

32
–
–

33
–
–

Bränsleförbrukning l/100 km
ECE-norm/test ±
18,0/17,3 -4%
CO2 g/km ECE/testber.
431/414
Buller i kupén dB(A)
80 km/h
86
100 km/h
86
120 km/h
91
Körprov (t.o.m. km/h)
Älgtest, ingångsfart
74
Älgtest, utgångsfart
65
Ekonomi
Grundpris
8 800 000:–
Pris med ams-utrustn.1)
8 800 000:–
Reservdelspriser:
Bromsbelägg fram
11 854:–
Kompl. strålkastarins. xenon
54 053:–
Bromsskivor fram (2 st.)
17 573:–
Bakljus (1 styck)
1 800:–
Fälg
16 849:–
Stötdämpare fram (2 st)
26 545:–
Torkarblad
354:–
Stötfångare
41 119:–
Metallic
Standard
Farthållare
Nej
Läderklädsel
Standard
Fabriksgaranti
3 år/5 700 mil
Rostskyddsgaranti
8 år
Vagnskadegaranti
–
Försäkringskostnad/år
Utelämnad
Service t.o.m. 4 000 mil
153 975:–
Reservdelar+jobb2)
174 083:–
Värdeminskning per år3)
371 250:– (4,2%)
Förmånsvärde (ams-utr.)
167 808:–
Milkostnad4)
489:87
Månadskostnad4)
81 644:–

10,1/13,0 +29%
242/312
75
79
83
76
66
1 079 400:–
1 148 000:–
3 950:–
8 832:–
4 030:–
4 228:–
8 468:–/11 500:–
9 310:–
315:–
6 905:–
9 200:–
5 000:–
15 300:–
2 år
10 år
–
19 086:–
5 500:–
40 646:–
147 000:– (12,8%)
20 375:–
142:09
23 757:–

Fotnot:
1) Pris Koeningsegg: CCR kostade 458 000 EUR (2004) och Evolution-paketet kostar därtill 170 000 EUR. Ams-utrustning
utöver eventuell standard: metalliclack och läder. För Porsche även: navigator, farthållare, PDK-låda, parkeringshjälp fram
och bak, 19-tumsfälgar, elektroniskt ställbara stötdämpare och eljusterbara stolar.
2) Urval av reservdelar och jobb.
3) Koenigsegg: Enligt den enda -04:an till salu i Sverige som vi hittade. Porsche: Enligt bilpriser.se utslaget på 4 år/8 000 mil.
4) Skatt, försäkring (Bara Porsche: Folksam 7–10 skadefria år, 40 år), bränsle (literpris 95: 12,10, 98: 12:40, diesel: 12,00
kr), 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%.
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”Skolbarn, yrkesfolk, pensionärsgubbar i hatt – det
finns faktiskt ett ämne
som spänner över alla
generationsgränser …”
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ACCELERATION…
CCR Evo. 911 S Cab PDK
0–60 km/h
2,1 sekunder 2,0 sekunder
0–80 km/h
3,0
3,0
0–100 km/h
3,7
4,1
0–120 km/h
4,3
5,5
0–140 km/h
5,5
7,2
0–160 km/h
6,5
9,1
0–180 km/h
7,9
11,5
0–200 km/h
9,3
14,3
0–220 km/h
11,0
18,1
0–240 km/h
13,7
23,2
0–260 km/h
16,2
31,4
0–300 km/h
24,9
ej mätt
0–402 m/km/h 11,2 sek/224 12,0 sek/177

till precis lagom ”hjulgny” på den höstkalla asfalten.
Men jäklar i min låda vad det bär iväg. Tvåan, trean,
fyran, femman – är det möjligt att det redan är dags
för sexan (?) – och, jo, i med sexan någonstans
runt 275, vrålet är öronbedövande men nu släpper
man inte, nu följer man ömsom VBOX:ens digitala
mätare på väg upp emot 300 km/h och ömsom
råstirrar mot flygfältets slut. Där, japp, skönt att ha
en mätning innan asfalten tar slut.
Vår testbil är inte drevad för att klara de ”395+”
som bilen är kapabel till. Men reserverna märks
på ett annat sätt: stabiliteten. Som den toppfartsprodukt (bland annat) den är rår den över en aerodynamik som tydligt arbetar för, snarare än emot
bilen ju fortare det går. Denna CCR Evolution var
hela tiden sällsynt stabil. Inte en tveksamhet ens
över 300 km/h – imponerande.
Det är uppe i fart som den massiva effekten
börjar märkas på allvar. Ta en flukt i tabellen, CCR
ökar från 100 km/h till 200 på 5,6 sekunder. Carrera behöver där 10,2. Sådant känns i ryggen!
Vissa testbilar är svårare att lämna tillbaka än
andra. Och ni kan ju gissa till vilken kategori denna
tillhör. Samtidigt finns också ett visst mått av lättnad över att allt gått vägen, det är nämligen förenat med rätt höga kostnader att köra Koenigsegg
CCR Evolution.
Nya bromsbelägg fram kostar 11 854 kronor
och en service 51 325 kronor. Evolution-paketet
kostar cirka 2,4 miljoner och då behöver du också
själva bilen. En ny (CCX) ligger på cirka åtta miljoner för närvarande. Priserna satta i euro så priset i
kronor kan variera.
Förbrukningen är inte så våldsam som man tror
– det går ju knappt att stressa motorn på allmän
väg! En mätning på mestadels landsvägar gav
17,3 l/100 km där vår referens-Porsche på samma
tripp hamnade på 13,0.
Men få ägare lär bry sig om förbrukningen.
Koenigsegg CCR Evolution är i första hand ett
njutningsmedel. Faktiskt ett svenskt njutningsmedel att belöna sig med efter arbetsveckan – i
maxfart, på bana eller, belåtet leende, genom ett
J
caféfönster i Gamla stan.

BETYG/Koenigsegg CCR Edition
Körglädje
★★★★★
Styrning 4,5: Fin. Kunde vara vassare runt mitten.
Chassi 5: Bra balans och därtill supergrepp.
Motor/v-låda 5: Racing – i kraft och precision.
Komfort
★★★★
Sitta fram 4: Fin form. Ryggstödet fast mot dyna.
Sitta bak – : Gör man alltså inte.
Fjädring 4: Förvånansvärt bekväm.
Ljud 2: Jämn gas i låga farter är ok, annars lurar.
Kupéutrymme
★★★
Fram 3: Bra bredd. Gärna mer höjd. Fixat i CCX!
Bak – : Här sitter istället en otroligt stark motor.
Bagagevolym
★★★★★
Min 4: 120 liter är bra och 86 mer än i F. Enzo.
Ekonomi
★★
Driftkostnad & värdem. 2: Dyr men håller värdet.
Driftsäkerhet & garantier 3: Tre år nybilg. är bra.
Säkerhet
★★★
Euro NCAP: Nej, ESP: Nej, Minst 6 kuddar std:
Nej, Strålkastarren. std: Nej, Godkänd sikt: Ja,
”Pre Safe”: Nej, Whiplash-skydd: Nej, ”Förarergonomibetyg”: 4.
Miljö och energi
Koldioxidutsläpp per personkm 0,5.
Energieffektivitet per person 0,5.

★

Vill ha – i klassen:
★★★★★
Design 5: Urläcker. CCX-detaljerna förhöjer.
Kvalitetskänsla 4: Utsökta detaljer. Någon miss.
Karisma 5: Massor! Ett udda smycke i sin klass.
Specialrond: Sportig bil
★★★★★
Styrning 4,5: Bra (se ovan). Elservo faktiskt!
Chassi 5: Teknologi som en racer – det märks.
Bromsar 5: Edition-versionens verkar outtröttliga.
Acceleration 5: Otrolig. Välj utväxling själv.
Växellåda 5: Bestämda tag. Härligt mekanisk.

TOTAL:
Koenigsegg CCR Evolution lämnar ingen oberörd. En superbil som håller vad den lovar.
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