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TEST. MILJÖDIESEL

Samma motor – två bilar. 
Orkar en dieselmotor på 109 

hästkrafter dra en stor familje-
kombi?

Vi testar Volvo V70 Drive mot 
Citroën C5.

Drive är ett namn vi lär få 
höra mycket av framöver. Nu har 
turen kommit till V70, som precis 
som Volvos mindre bilar drivs av 
en 109-hästars 1,6-liters dieselmo-
tor från Citroën/Peugeot.

Jösses, en så liten och klen mo-
tor, kan det räcka i en stor Volvo-
kombi?

JA! Absolut!

Citroën C5 är långt ifrån lika 
välkänd som V70 men är en bil av 
samma storlek och med samma 
motor. Faktum är att C5 haft 1,6-li-
tersdieseln i många år. När förra 
generationen C5 såldes gjorde Ci-
troën reklam för hur sällan man 
behövde tanka bilen, så sällan att 
man glömde av hur man gjorde. 

Och vad kör Volvo för reklam 
nu när man plockat över motorn 
i sin bil? Samma givetvis, fast man 
fokuserar på räckvidden som sägs 
vara 140 mil.

Båda bilarna är snåla och det 
tack vare samma motor. Båda har 

fem växlar och ingen har stopp/
start-system, ännu. Ingen klarar 
heller miljöbilsgränsen på 120 
gram koldioxid och får därmed 
pisk av den stundande VW Passat 
Bluemotion.

Volvo bättre trimmad
I den här duellen har Volvo 

lyckats aningen bättre med snål-
trimningen och får ner förbruk-
ningen till 0,49 l/mil. Citroën kla-
rar 0,53. Ingen markant skillnad 
men ändå en viktig distans när det 
handlar om att vara snålast.

Och det måste svida i ögonen 

på fransmännen när Volvo gång 
på gång tar fram supersnåla bilar 
med en motor som fransmännen 
själva utvecklat.

Vår C5 har rullat 12 mil när vi 
hämtar ut den. Volvon som körts 
i diverse snålrejs av olika tidnings-
kollegor har precis passerat 2 000 
mil. 

Väldigt snålt av Volvo
Eftersom Cittran inte är inkörd 

kan vi inte jämföra förbrukning 
från början, men vi kan snabbt 
konstatera att Volvon går att köra 
hysteriskt snålt. Vi glider med i 

tempot på Essingeleden och no-
terar 0,38 l/mil utan någon direkt 
ansträngning. När vår kollega 
Bosse Svärnström tar med hela fa-
miljen, packar fullt och kör hem 
till Göteborg landar snittet på 
0,56.

Samma förbrukning
När familjen vänder hem får de 

byta till Cittran som jag nu kört 
över hundra mil med och då  lan-
dar förbrukningen på 0,56 l/mil. 
Samma motor, samma förbruk-
ning, inte så underligt egentligen. 
I alla fall inte då man kör med full 

last då den utmärkta 1,6-dieseln 
får jobba hårdare. Till och med 
motvind gör skillnad, men i var-
dagstrafiken, till och från jobbet, 
lär ingen behöva mer kraft och 
prestanda än vad de här bilarna 
erbjuder.

Cittran är märkbart piggare tack 
vare 60 kilo lägre tjänstevikt. 

C5 är också den trevligare av de 
två att köra vilket delvis beror på 
testbilarnas däck. De mjuka nord-
iska friktionsdäcken gör Volvon 
sladdrig och den vandrar aningen 
nervöst på vägen. I ett simulerat 
älgtest vill bakvagnen ge sig iväg i 

en bred sladd men hejdas av antis-
laddsystemet. C5 har centraleuro-
peiska vinterdäck som ger dåligt 
vintergrepp men i gengäld är de 
mycket stabila och bilen går exem-
plariskt i vår undanmanöver.

Hög komfort i båda
Både V70 och C5 har hög kom-

fort som inriktning.
Citroën erbjuder inte sin fina 

gashydrauliska fjädring till 1,6-die-
seln, men det gör inte särskilt 
mycket då de konventionella stål-
fjädrarna också ger lysande kom-
fort. Volvo har en mjuk chassisätt-

ning men bilen kan inte alls han-
tera ojämnheter på det makalösa 
sätt som C5 gör. Det spelar ingen 
roll om det är vassa kanter, pott-
hål eller bulor, Cittran slukar allt 
och ger lyxbilskänsla. 

Synd då att stolarna inte erbju-
der lika bra komfort. De är helt 
okej med bra sidostöd, men inte 
alls på Volvonivå. Detsamma gäl-
ler baksätet där mittplatsen är fullt 
användbar i V70 men mindre be-
kväm i C5.

Vid tidigare tester av V70 har vi 
inte stört oss på däckbuller, men i 
denna Drive med Nokian Hakka R 

Spara och lasta

Gör din egen snålbil. Citroën skickar 
med en platsbit som du kan sätta 
över grillen för att minska luftmot-
ståndet något.

Citroënstolarna är helt okej med 
bra sidostöd, men inte alls på Volvo-
nivå. Samma sak i baksätet där 
mittplatsen är fullt användbar i V70 
men mindre bekväm i C5.

Framrutans vinkel är också väldigt 
snäv i Citroën. Det är bättre utrymme 
för huvudet i Volvo – både fram och 
bak. 

Volvo Drive och Citroën C5. 
Samma motor – men vem är 
snålast? TEXT MARTIN STRÖM FOTO STEFAN MATTSSON

TEST
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Grundpris: 229 900 kr.
Våra tillval: inget, det mesta in-
går i ”90-årsupplagan”.
Testad motor: 4-cyl diesel, 1 560 
cm3, 109 hk vid 4 000 varv/min, 
vridmoment 240 Nm vid 1 750 
varv/min.
Förbrukning: 0,53 l/mil (bl).
CO2: 140 g/km.
Acceleration: 
0–100 km/tim på 12,5 s.
Toppfart: 188 km/tim.
Längd/bredd/höjd: 
483/186/147 cm.
Bagageutrymme/fällt baksäte: 
505/1 462 l.
Tjänstevikt/maxlast: 
1 594/593 kg.

bETYG
Äga  ?+?+?+?+
Just nu är C5 ett fynd (90-års-
upplagan), ordentligt mycket billi-
gare än V70 och bara en bit över 
Octavia-gänget.

Köra  ?+?+?+?+
Säregen interiör med fast rattnav 
passar inte alla. Vi trivs snabbt bak-
om ratten. Piggare än Volvon trots 
samma motor. Fina köregenskaper 
och säkert väguppträdande.

Komfort  ?+?+?+?+
Fullständigt överlägsen fjädrings-
komfort i klassen med lyxbils-
känsla. Bra, figurnära stolar fast 
inte lika bekväma i längden som i 
Volvo.

Utrymmen  ?+?+?+
Lätt att slå i huvudet vid insteg och 
väl på plats är det bara medelrym-
ligt. Bak likadant. Bagageutrymmet 
med fällda säten (krånglig fällning) 
är inte mycket att ha vid en flytt.

Säkerhet  ?+?+?+?+?+
Högsta betyg i Euro Ncap. På  
tillvalslistan är det däremot tunt 
med säkerhetsteknik.

Känsla  ?+?+?+?+
Man blir harmonisk av att köra C5, 
det är en skön känsla. Fast ännu lite 
snålare hade varit bättre.

Totalt: 24 ?+

HElHET  ?+?+?+?+

Ska du köpa C5 är det bara att slå 
till nu, välutrustad till bra pris. 
Komforten och priset lockar men 
utrymmena kunde vara bättre.

CiTroën C5 
1,6 HDi

Grundpris: 275 000 kr.
Våra tillval: Kineticpaket för 
9 900 kr (16-tum alufälgar, elupp-
värmt baksäte, farthållare, läder-
klädd växelspak.
Testad motor: 4-cyl diesel, 1 560 
cm3, 109 hk vid 4 000 varv/
min,vridmoment 240 Nm vid 
1 750 varv/min.
Förbrukning: 0,49 l/mil (bl).
CO2: 129 g/km.
Acceleration: 
0–100 km/tim på 12,8 s.
Toppfart: 190 km/tim.
Längd/bredd/höjd: 
482/186/155 cm.
Bagageutrymme/fällt baksäte: 
555/2 042 l.
Tjänstevikt/maxlast: 
1 614/606 kg.

bETYG
Äga  ?+?+?+
Supersnål men ingen miljöklassad 
bil ännu. Markant dyrare än C5 
men Drive-versionen lär bli myck-
et populär som begagnad.

Köra  ?+?+?+?+
Lysande körställning mycket tack 
vare enorm justeringsmån på rat-
ten. För omkörning i högre fart 
krävs planering men för vardags-
bruk är lilla dieseln fullt tillräcklig.

Komfort  ?+?+?+?+
Högre däckbuller än C5 och inte 
samma höga nivå på rullkomfor-
ten. Däremot lysande sittkomfort 
och mjukt och bekvämt baksäte 
för tre.

Utrymmen  ?+?+?+?+
Främst är det på bredden som det 
är gott om plats, men bilen är fullt 
femsitsig till skillnad mot flera 
konkurrenter. Rymligt och flexibelt 
lastutrymme.

Säkerhet  ?+?+?+?+?+
Hög nivå på allt och lång tillvals-
lista med säkerhetsteknik.

Känsla  ?+?+?+?+
Att kunna köra så här snålt med en 
V70 känns oerhört bra.

Totalt: 24 ?+

HElHET  ?+?+?+?+

Bortsett från begränsningarna i 
dragvikt och prestanda med full 
packning så är snålversionen av 
V70 en lysande bil. 

VolVo V70  
1,6D DriVE

bullrar det mer än acceptabelt, jäm-
förelsevis är C5 tyst.

Slår i huvudet i C5
Det första jag gör när jag ska 

sätta mig i C5 är att slå huvudet i 
taket. Bilen har en väldigt brant 
vinkel på framrutan som fortsät-
ter en bra bit in i bilen och det gör 
insteget onödigt trångt. Även bak 
är insteget begränsat av takhöj-
den, men även dörren är liten i 
sig.

Väl på plats känns det också 
aningen instängt även om ben- 
och huvudutrymme är i Volvo-
klass, således inte överdådigt men 
helt acceptabelt. Volvos ess är 
bredden, båda bilarna är lika bre-
da utanpå men tre vuxna sitter 
bättre i bak i V70.

Även när det ska lastas är Volvo 
steget före, i synnerhet om det 
handlar om ett besök till möbel-
handlaren. Fällningen sker enligt 
kända 40/20/40-fördelningen och 
lastförskjutningsnätet kan delas 

upp i proportionen 40/60 om man 
vill ha ett skydd bara på den fäll-
da delen. I C5 blir inte lastgolvet 
helt plant och man måste vinkla 
upp sittdynan för att kunna fälla 
ryggstödet, gammalmodigt och 
osmidigt. Det är också anledning-
en till den i kombiklassen blyg-
samma totalvolymen 1 462 liter 
medan V70 lastar två kubik.

Citroën faller oss i smaken
Personligen skulle jag ta C5. 

Den är inte riktigt lika snål, inte li-
ka praktisk och inte heller lika bra 
att sitta i. Men komforten förför, 
den är piggare och trevligare att 
köra och priset tilltalar plånbo-
ken. I synnerhet nu när Citroën 
sänkt priset med 30 000 kronor 
och adderat en del utrustning för 
att fira märkets 90 år som bilpro-
ducent. 

V70 är inte värd hela 45 000 kro-
nor mer, även om ett bättre 
andrahandsvärde jämnar ut kalky-
len över tiden.

Komforten i Citroën förför 
– därför faller valet på C5

Fo
to

: S
TE

FA
N 

M
AT

TS
SO

N

Volvo rullar förbluffande snålt, men med last 
och på landsväg är C5 lika snål.

V70 är både större och 
mer flexibel än C5.
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Liten och snål känns helrätt när 
alla pratar om trängsel och miljö.

Den som vill vara riktigt foträt 
har ett gäng praktiska, rymliga, 
billiga och snåla småbilar att 
välja mellan, men bland de lite 
dyrare livsstilsbilarna är utbudet 
begränsat. 

Vi jämför Mercedes A-klass 
med Mini Clubman. Ett udda par 
i sanning.

Men vi hittar ett par ge-
mensamma nämnare. Båda är un-
der fyra meter och båda har snåla 

dieselmotorer som gör dem miljö-
klassade. Och, ska jag vara ärlig är 
det rätt jobbigt att kliva in i bilarna, 
i synnerhet bak! Fast det är nog in-
te meningen att någon ska sitta i 
baksätet i våra testbilar.

A-klass en en version utan bak-
dörrar och trots att Mini är en 
kombi finns det bara en halv bak-

dörr, på ena sidan. På förarsidan 
finns det ingen bakdörr alls.

Livsstil, det betyder opraktisk. I 
varje fall när det handlar om bilar.

Redan på den gamla tiden, i slu-
tet av 1950-talet, ritade geniet Alex 
Issigonis en kombiversion av 
Hundkojan.

Mini Countryman med trärib-

bor längs karossen blev populär 
även i Sverige, men inte samma 
toksuccé som nya Clubman. I dag 
är var tredje Mini som säljs i Sve-
rige en kombi. Man kan fråga sig 
varför. Kanske för att Clubman är 
ännu mer livsstil än vanliga Mi-
ni.

Bara kombi till utseendet
Men om vanliga Mini är en rik-

tig karamell är Clubman inte riktigt 
bra på någonting.

Kombi? Nej, bara till utseendet. 

Snarare en tvådörrars kupé med 
dubbla bakluckor och ett super-
trångt bagagerum.

Öppna först höger baklucka, sen 
vänster (och stäng i motsatt ord-
ning). Luckorna är svårjobbade 
och tröga men framförallt små.

Kliva in i baksätet? Då är det 
bäst från höger sida där det finns 
en liten liten dörr, hängd i bak-
kant. Men ramla inte över säker-
hetsbältet som hänger som värsta 
snubbeltråden från bakdörren.

På förarsidan finns det ingen 

bakdörr alls. En rolig gimmick. 
Kanske?

A-klass utan bakdörrar
Vår A-klass saknar också den 

bakdörrar. Och det är en version 
som vi knappast kan rekommen-
dera. Det är det krångligt att åla sig 
in i baksätet, men även för den som 
inte tänker ha passagerare bak är 
tvådörrarsversionen opraktisk. 
Dels är dörrarna gigantiska, svårt 
när det är trångt på p-platsen eller 
i garaget, dels sitter säkerhetsbäl-

tet så långt bak att det knappt går 
att komma åt. Tur att bilen har bra 
bältesvarnare, annars skulle man 
frestas att låta bältet hänga.

Mini är 143 cm låg, A-klass 159 
cm hög. Den som är van med 
andra högbyggda bilar tror kan-
ske att A-klass är superrymlig, 
men icke.

Slöseri med utrymmet
Utrymmet fuskas bort med det 

dubbla golvet som stjäl omkring 
15 cm. Det gör också att sittställ-

ningen liknar vilken lågbyggd bil 
som helst, stolen nära golvet och 
benen rakt fram. Mitt mågämne 
Martin som är lång och har långa 
ben sitter på passagerarplats med 
knäna uppe vid hakan.

Det dubbla golvet kom till re-
dan på prototypstadiet 1995 när 
A-klass skulle få elmotor med bat-
terierna under golvet. När elen 
slopades blev golvet kvar... Ekan-
de tomt. Ett märkligt slöseri med 
utrymme.

Men i nästa generation som 

Snåla dyrgripar – Mini Clubman 
ställs mot Mercedes A-klass

GRÖNA MED  STIL TEXT ROBERT COLLIN
FOTO MARTIN STRÖM

TEST
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Pris: 201 900 kr. Testbilen är 
extrautrustad för 102 000 kr.
Motor: 4-cyl, 1 560 cm3, 110 hk 
vid 4 000 varv/minut, vridmo-
ment 240 (260 ett kort ögonblick) 
Nm mellan 1 750 och 2 000 varv/
minut.
Bränsleförbrukning: 
0,41 liter/mil (bl)
CO2: 109 g/km
Acceleration: 
0–100 km/tim på 10,4 s.
Toppfart: 193 km/tim
Längd/bredd/höjd: 
395/168/143 cm.
Tjänstevikt: 1 250 kg.

BETYG
Äga  ?+?+?+
Dyr att köpa men bra andrahands-
värde och låg förbrukning.

Köra  ?+?+?+?+
En av de allra roligaste bilarna på 
vägen, och den lilla dieselmotorn 
lägger inte sordin på stämningen.

Komfort  ?+?+?+
Stötig och bullrig. Jobbigt att kliva 
i och ur, framförallt om det handlar 
om baksätet.

Utrymme  ?+
Extremt trång på alla ledder. Fram-
sätet är hyfsat men baksätet dåligt 
och bagaget ett skämt.

Säkerhet  ?+?+?+
Full pott, 5 stjärnor i Euro Ncap, 
men litenheten och lågheten gör 
bilen farlig i krockar med större 
bilar.

Känsla  ?+?+?+
Inte lika grym känsla som vanliga 
Mini, kanske för att kombi inte 
funkar riktigt.

Totalt: 17 ?+

HELHET  ?+?+?+

Supertrång kombi-look-alike 
för singlar eller unga par. Men 
vem lurar man? Sig själv eller 
omgivningen?

MINI CLUBMAN 
COOPER D

Pris: 181 900 kr. Testbilen är 
extrautrustad för nära 50 000 
kronor
Motor: 4-cyl, 1 991 cm3, 82 hk 
vid 4 200 varv/minut, vridmo-
ment 180 Nm mellan 1 400 och 
2 600 varv/minut.
Bränsleförbrukning: 
0,45 liter/mil (bl)
CO2: 118 g/km
Acceleration: 
0–100 km/tim på 15,0 s.
Toppfart: 170 km/tim.
Längd/bredd/höjd: 
388/176/159 cm. 
Tjänstevikt: 1 325 kg.

BETYG
Äga  ?+?+?+
Högt pris för livsstilen. Men det vet 
man ju om, och andrahandsvärdet 
är hyfsat. Värre är bränsle-
förbrukningen, på tok för hög!

Köra  ?+?+?+
Ganska jasså-betonad körning, 
antisladdsystemet är hysteriskt 
snabbt, men griper in mjukt. Dålig 
sikt snett framåt och snett bakåt.

Komfort  ?+?+?+
Onödigt hård fjädring, och det blir 
inte bättre av stenhårda stolar. 
Mycket buller på motorvägen. 
Instängt i baksätet.
Utrymme  ?+?+
Inte så rymlig som man kan tro, 
dubbelgolvet stjäl utrymme.

Säkerhet  ?+?+?+?+
Toppsäker i Euro Ncap, men den 
lilla storleken handikappar vid 
krock med en större bil.

Känsla  ?+?+
Ganska jasså-betonad. För att 
inte säga trist. Vart tog livsstilen 
vägen?

Totalt: 17 ?+

HELHET  ?+?+?+

Nära 2-plussare med bara två 
dörrar, Medelstarkt 3-plus om 
bilen har dörrar även bak. Vi väntar 
med spänning på ersättaren.

MERCEDES 
A-KLASS 160 CDI

kommer redan nästa år är dubbel-
golvet borta.

Men vi tycker om den höga sitt-
ställningen, man ser bra, åtmins-
tone rakt fram och åt sidorna. 
Snett bakåt skymmer den höga 
sidlinjen och snett framåt de bre-
da vindrutestolparna.

Usel bakåtsikt
I Mini sitter man nästan nere på 

gatan men den upprätta vindru-
tan med sina nästan lodräta, kor-
ta vindrutestolpar ger fin sikt och 
känsla. Sikten snett bakåt är ovan-
ligt bra, men rakt bakåt, vilket 
skämt! Där skymmer först tre 
nackskydd och sen är gluggarna i 
bakluckorna farligt små.

Fram sitter man fint i båda bi-
larna. I A-klass är känslan sobert 
klassisk, i Mini är det disco.

Världens största hastighetsmä-
tare i mitten (som på originalet), 
synd att den ändå inte går att läsa 
av, och stor varvräknare framför 
föraren.

Inne i hastighetsmätaren sitter 
knapparna till radion, helt utan 
ergonomi, värme och ventilation 
är lättare att komma till rätta med. 
Och så de klassiska vippström-
brytarna. Brittisk retro så det för-
slår, men är det bra? Tja, kanske 
inte. Det är svårt att hitta rätt och 
symbolerna är - symboliska och 
nästan osynliga.

Rattknapparna i Mini är inte 

heller så lyckade. Det är lätt att by-
ta kanal när man vill ändra voly-
men.

I Mercedes är det som vanligt li-
te för avancerat att ställa in kanaler 
på radion, för mycket multifunk-
tion och varför envisas tyskarna 
med en gemensam rattspak för ljus 
och vindrutetorkare?

Fransk diesel i världsklass
Mini har samma fina dieselmo-

tor som Volvo och BMW. Den är 
konstruerad och byggd av franska 
PSA (Peugeot och Citroën) och ut-
an tvivel världens bästa i klassen.

Motorn startar nästan utan vi-
brationer och dieselknatter, och 
när den blir varmare och varvta-

let ökat blir den ännu tystare och 
mer vibrationsfri.

Den drar kraftfullt redan från 
1 000 varv och är rena drömmen. 
Dessutom – snål. Runt 0,43 liter 
milen när Martin Ström och jag är 
ute på vår testrunda.

Oacceptabel Mercedes-motor
Motorn i A-klass är däremot ett 

riktigt bottennapp. Den är rå, klen 
– och törstig.

Runt 1 000 varv per minut är 
motorn stendöd för att sakta vak-
na till liv uppåt 1 500 varv. Det är 
riktigt dåligt. Men ännu värre är att 
den inte känns riktigt bra förrän vid 
2 000 varv. Helt oacceptabelt.

Växellådan som är femväxlad 

måste användas flitigt. I 50 km/tim 
får man ofta växla ner till trean 
och även lugna omkörningar eller 
svaga uppförslut i 70 kräver ner-
växling till fyran.

Förbrukningen under testkör-
ningen ligger på 0,5 liter milen, 15 
procent mer än Mini Clubman. 
Och då körde vi alltid på så hög 
växel som möjligt, trots alla vibra-
tioner.

Vad är bilarna till för?
Mini har stopp/start-system som 

fungerar fint. Men Mercedes har 
det inte. Ett sådant system arbetar 
för långsamt ihop med dieselmo-
tor, säger man på Mercedes.

Köregenskaperna i A-klass är 

medelmåttiga. Det är lite för stö-
tigt (dessutom är stolarna hårda) 
utan att köregenskaperna blir 
bättre för det. Och antisladdsys-
temet är fortfarande kalibrerat för 
att rycka in vid minsta tänkbara 
hjulsläpp.

I Mini Clubman är det betydligt 
roligare bakom ratten. Det är go-
kartkänsla med mycket närvaro 
och full kontroll. De härliga kör-
egenskaperna är Clubmans bästa 
egenskap, vid sidan av den läckra 
formgivningen förstås.

Men slutsatsen är ändå – vad till-
för egentligen de här båda bilarna? 
Är de ett substitut för något annat, 
livsstilsbilar för folk som hamnat i 
en livskris?  

Är de ett substitut för något annat, livsstilsbilar för folk som           hamnat  i en livskris?
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med spänning på ersättaren.

GLÖM INTE – DU HITTAR 
VÅRA TESTER PÅ NÄTET

– klicka på bil
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SNÅLT MED  SKRATT
Kia och Skoda är som Eccoskor, väldigt fotriktiga men inget man 
skryter med. Men medan den danska skotillverkaren har hittat några 
lysande designers verkar man trampa vatten i Tjeckien och Korea. 

Både Ceed och Octavia har sminkats om men känns de kul? 
Är de snygga? 
Nej, men snåla. TEXT OCH FOTO MARTIN STRÖM

TEST. MILJÖDIESEL
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Grundpris: 181 900 kr.
Våra tillval: 10 000 kr (Klimatan-
läggning, parkeringssensor bak, 
regnsensor, skyddsnät i bagage-
utrymme, tonade rutor bak, fart-
hållare, elfönsterhissar bak, elinfäll-
bara sidospeglar med blinkers).
Testad motor: 4-cyl diesel, 1 582 
cm3, 115 hk vid 4 000 varv/min,
Vridmoment 255 Nm vid 1 900 
varv/min.
Förbrukning: 0,45 l/mil (bl).
CO2: 119 g/km.
Acceleration: 
0–100 km/tim på 11,5 s.
Toppfart: 188 km/tim.
Längd/bredd/höjd: 
449/179/153 cm.
Bagageutrymme/fällt baksäte: 
534/1 664 l.
Tjänstevikt/maxlast: 
1 502/418 kg.

BETYG
Äga  ?+?+?+?+
Billigare än Skoda och välutrustad 
och utmärkt garantipaket. Men 
inte snål.

Köra  ?+?+?+
Känns pigg. Alerta vägegenskaper 
men trygg balans. Störande blänk 
i rutan från silverfärgad panel. 

Komfort  ?+
Det smattrar från hjulhusen på 
grus men vägljudet är störande 
även på asfalt. Stolarna är platta 
och hårda, fjädringen onödigt hård. 

Utrymmen  ?+?+?+?+
Rejält bagageutrymme, särskilt 
med fällt baksäte och nästan helt 
plant lastgolv. Smarta fack. 

Säkerhet  ?+?+?+?+
Fem krockstjärnor i Euro Ncap. 
Men varför finns inte strålkas-
tarspolning? Där ryker ett plus.

Känsla  ?+?+?+?+
Inte snyggare efter ansiktslyftet 
men känslan i knappar och reglage 
är generellt över medel och stund-
tals mycket bra.

Totalt: 20 ?+

HELHET  ?+?+?+

Tänk om Kia orkat hela vägen fram 
med uppdateringen av Ceed. 
Om man bemödat sig med bättre 
komfort och mindre vägbuller. 
Då hade den blivit riktigt vass.

KIA CEED SW 1,6 
CRDI ECO

Grundpris: 199 000 kr.
Våra tillval: 4 400 kr (Metallic, 
elhissar bak, parkeringssensor 
bak, 8 högtalare och farthållare).
Testad motor: 4-cyl diesel, 1 598 
cm3, 105 hk vid 4 400 varv/min,
Vridmoment 250 Nm vid 1 500 
varv/min.
Förbrukning: 0,44 l/mil (bl).
CO2: 114 g/km.
Acceleration:
 0–100 km/tim på 11,8 s.
Toppfart: 191 km/tim.
Längd/bredd/höjd: 
457/177/149 cm.
Bagageutrymme/fällt baksäte: 
560/1 420 l.
Tjänstevikt/maxlast: 
1 385/585 kg.

BETYG
Äga  ?+?+?+?+
Riktigt snål men ingen stopp-
startfunktion. Dyrare än Kia men 
billigare än VW. Miljöbilsklassad 
och billigt utrustningspaket.

Köra  ?+?+?+

Utmärkt drivlina för landsvägen 
men något grov vid stadskörning. 
Bra körställning och vettig ergono-
mi. Snällt väguppträdande.

Komfort  ?+?+

Baksäte med stenhård ryggdyna 
och fast stoppad sittdel. Onödigt 
hård fjädring, kan bli struttig på 
dålig väg. Märkbart tystare än 
Ceed, det ger ett plus i övertag.

Utrymmen  ?+?+?+?+
Gott om plats fram, även på förar-
plats. Inte superrymligt baksäte, 
men gigantiskt bagageutrymmet 
dock med hög lasttröskel och mo-
derat volym med fällt baksäte.

Säkerhet  ?+?+?+?+
Krocktestades för sex år sedan 
med fyra stjärnor i betyg. Mycket 
har hänt sedan dess, men i Folk-
sams statistik klarar den sig bra.

Känsla  ?+?+?+
Känns väldigt förnuftig och helylle 
och det är väl bra. Eller?

Totalt: 20 ?+

HELHET  ?+?+?+

Greenline utges för att vara snål 
och är det också – bra! Men välj 
samma motor utan Greenline-
paket och spara 6 000 kronor.

SKODA OCTAVIA 
GREENLINE 1,6

TEST. MILJÖDIESEL

Nu är vi inte ute efter att 
imponera på grannarna, fokus lig-
ger istället på att åka snålt och då 
har både Skoda och Kia möjlighe-
ter att briljera.

Skoda har till och med två mil-
jöklassade versioner av Octavia, 
en som släpper ut 119 gram CO2 
och Greenline som ligger på 114 
gram. Vi testar den senare som har 
de givna snålattributen såsom 
ändrad utväxling, lägre luftmot-
stånd med sänkt fjädring, lågfrik-
tionsoljor och däck med mera. 

Välj bort Greenline
Men om du inte är helt rabiat på 

miljöspåret så välj bort Greenline. 
Den kostar 6 000 kronor mer vil-
ket tar en halv evighet att köra in 
då den bara är en (1!) centiliter snå-
lare per mil. Dessutom är den 
obekvämare på grund av sänk-

ningen och saknar riktigt reserv-
hjul. 

Kia har växlat motorgeneration 
och säger sig nu bygga snåla dies-
lar. Precis som Octavia har Ceed 
en 1,6-litersdiesel men Kia tar ut 
mer prestanda ur sin motor, 105 
respektive 115 hästar. Trots att 
Ceed väger över 100 kilo mer är 
den piggare, här behöver man in-
te saka prestanda för att åka eco-
version. 

Protesterar vid låga varv
Kias sexväxlade låda fungerar 

utmärkt och i kombination med 
den starka motorn gör den Ceed 
till en mycket körtrevlig bil. Men 
precis som i den femväxlade Oc-
tavia protesterar motorn vid låga 
varv och växelindikatorn i Ceed 
visar påfallande ofta att man lig-
ger på en för hög växel. 

Landsvägen är att föredra fram-
för staden, där motorerna kan 
lunka på ostört. 

Första rundan i staden landar 
förbrukningen på 0,47 l/mil i Sko-
da och 0,57 i Kia men när vi fort-
sätter att utforska Strängnäs stads-
kärna stiger förbrukningen till 
0,56 respektive 0,65. Kia har stopp/
start-system som ska spara några 
droppar vid rödljusen och man 
slipper tomgångsknatter.

Även när vi fortsätter ut på 
landsvägen är skillnaden en deci-
liter milen. 

Båda bilarna har rullat ungefär 
lika långt så däri ligger inte orsa-
ken. Här handlar det istället om 
Kias högre vikt som blir kännbar 
när hastigheten ständigt ändras. 
Följaktligen krymper skillnaden 
ju får fler mil vi rullar i jämnt 
landsvägstempo och till slut är vi 

nere på 0,46 l/mil i Skoda och 0,52 
i Kia.

Men det är svårt att köra riktigt 
snålt med Ceed så Kias tekniker 
får nog jobba lite mer, eller varför 
inte banta bort några kilon? 

Alldeles för bullrigt
Fast ta inte bort någon ljudiso-

lering i så fall, det är redan allde-
les för bullrigt i Ceed. Skoda lyck-
ades filtrera bort en del väggljud i 
samband med uppdateringen av 
Octavia och nu är bullernivån ac-
ceptabel. Bullret i Ceed är för högt 
och det är svårt att föra en kon-
versation mellan fram- och bak-
säte. Och när vi byter bilar mär-
ker man stor skillnad, i Ceed kan 
man räkna antalet gruskorn man 
kör över.

Komforten är överlag dålig i bå-
da bilarna. 

Skoda har ett obegripligt hårt 
baksäte och Kia platta och hårda 
framstolar. Båda bilarna har onö-
digt hård fjädring och Octavia är 
struttig på dålig vägbeläggning.

Interiört är det två olika sko-
lor. 

Kias kvalitet imponerar
Kia har en låg och sluttande in-

strumentpanel och är man lång 
känns det som att ha instrumente-
ringen i knäet. Men det ger också 
en luftig känsla som man saknar i 
Skoda som har stående instru-
mentbräda med logiskt placerade 
reglage och aningen bättre kör-
ställning. 

Kvalitetskänslan i Kia är impo-
nerande hög, i synnerhet efter-
som priset ligger klart lägre än 
Skoda och VW.

Octavia ger ett spartanskt och 

aningen trist intryck och bagage-
rummet är väldigt enkelt. Fördel 
Skoda för stora barnvagnar, men 
lasttröskeln gör det svårare att las-
ta. 

Ceed är mer ombonad, har 
smarta små fack och bagageluck-
an öppnar högt och långt in vilket 
underlättar vid lastning. Störst 
volym bjuder Octavia på, men Kia 
kontrar när baksätet fälls, Skoda 
har dessutom krånglig fällning 
och lastgolvet blir inte plant för 
fem öre.

Medelbra är slutresultatet för 
båda bilarna. Kia lockar med lägre 
pris utan att pruta på vare sig upp-
levd eller faktisk kvalitet. Och den 
är snäppet trevligare att köra. Fast 
en mer bekväm Octavia utan 
Greenlinehårt chassi vinner för-
modligen i längden. Dessutom sa 
vi väl att snålast vinner?  

Skoda är snålast – även ute på landsvägen skiljer det       en deciliter milen

Stötig med Greenlinechassi.
Strålkastarspolning saknas 
(finns inte ens som tillval.) Även Ceed är hårt fjädrad.

TEST
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▼ ANNONS

Citroën Berlingo
– en snål lastlåda 
Den kanske inte är det snyggas-
te åk du hittar i bilhallarna  men 
väl ett av de mer praktiska. Hant-
verkare har älskat Berlingo sen 
den kom för utrymmena, men 
också för familjer är den ett bra 
alternativ. Massor av stuvutrym-
me i bagaget och praktiska fack i 
kupén. 

Berlingo är mjuk och skön att 

åka i, men den blixtsnabba styr-
ningen kräver en viss tillvänjning. 
Dieselmotorn gör sitt jobb bra och 
ger all styrka bilen behöver.

Fram är det lite trångt för benen. 
Bak är det gott om plats, men i stäl-
let är det lite trångt i sidled efter-
som skjutdörrarna tar plats. Å 
andra sidan bjuder dessa på ett su-
perbt insteg.

Äga  ....................... _??+?+
Köra  ...................  _?+?+?+
Komfort   ............. ?+?+?+?+

Utrymmen  ......... ?+?+?+?+?+
Säkerhet  ............ ?+?+?+?+
Känsla   ................  ?+?+?+

CITROËN BERLINGO FAMILY HDI Grundpris: 169 900 kr. Motor: 4-cyl diesel, 
110 hk, 240 Nm. Förbrukning: 0,56 l/mil. CO2: 147 g/km. Acceleration: 0–100 
km/tim på 14,3 s. Toppfart: 160 km/tim. Längd/bredd/höjd: 438/181/180 cm. 
Tjänstevikt: 1 504 kg.

TOTALT: 21 ?+ HELHET: ?+?+?+

Foto: ANNIKA AF KLERCKER 
Småbilar brukar inte gå så bra 
ihop med dieselmotor, eftersom 
svenska skattesatser ställer till det. 
Men med de nya reglerna för mil-
jöklassade dieslar blir de plötsligt 
intressanta. Vår favorit i småbils-
klassen är utan tvekan nya Polo. 
Mycket rymd i kupén ger storbils-
känsla trots det nätta formatet. 

Dessutom är den både trevlig och 
rolig att köra.

Baksätet lämnar en del att önska, 
men fram sitter även långa bra.

Efter nyår kommer en ny diesel, 
Bluemotion, som lovar ännu lägre 
förbrukning, men har du bråttom 
lär du inte bli besviken på TDI 90 
heller.

Polo – vår favorit 
bland de minsta

Äga  ....................  ?+?+?+
Köra  ................. _?+?+?+?+
Komfort   ...............  ?+?+?+

Utrymmen  ........... ?+?+?+?+
Säkerhet  ............ ?+?+?+?+
Känsla   .............. ?+?+?+?+

VW POLO TDI 90 Grundpris: 161 900 kr. Motor: 4-cyl, 90 hk, 230 Nm. 
Förbrukning: 0,42 l/mil. CO2: 112 g/km. Acceleration: 0–100 km/tim 
på 11,5 s. Toppfart: 180 km/tim. Längd/bredd/höjd: 395/168/145 cm. 
Tjänstevikt: 1 230 kg.

TOTALT: 22 ?+ HELHET: ?+?+?+?+

Foto: M
ARTIN STRÖM

 

När vi lät nya A4 göra upp med 
konkurrenterna på Åland i våras 
var vi alla förtjusta i den nya tys-
ken. Större, bättre och trevligare 
tyckte hela testlaget, Bästa Audin 
jag kört, sa till exempel Collin.

Vi föll framför allt för köregen-
skaperna och komforten. Audi 
har lyckats ypperligt att kombine-
ra trygghet och glädje. Motorn är 

mycket fin, drar bekvämt redan på 
låga varv och går snålt.

Nackdelen är baksätet, som i 
praktiken är gjort för två. Mitt-
platsen är alldeles för hård för att 
sitta på. 

Men känsloronden vinner Audi. 
Känslan är helrätt och alla knappar 
och reglage andas perfektion och 
kvalitet.

Nya Audi A4 talar 
till våra känslor

Äga  ....................  _?+?+?+
Köra  ..............  ?+?+?+?+?+
Komfort   ............. ?+?+?+?+

Utrymmen  .............  ?+?+?+
Säkerhet  .........  ?+?+?+?+?+
Känsla   ...........  ?+?+?+?+?+

AUDI A4 AVANT 2,0 TDI Pris: 293 900 kr. Motor: 4-cyl diesel, 170 hk, 350 
Nm. Förbrukning: 0,58 l/mil (bl). CO2: 154 g/km. Acceleration: 0–100 km/tim 
på 8,6 s. Toppfart: 222 km/tim. Längd/bredd/höjd: 471/183/143 cm. Tjänste-
vikt: 1 610 kg.

TOTALT: 25 ?+ HELHET: ?+?+?+?+
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Äga  ....................  _?+?+?+
Köra  ...................  ?+?+?+
Komfort   ...............  ?+?+?+

Utrymmen  ........... ?+?+?+?+
Säkerhet  ..............  ?+?+?+
Känsla   ................  ?+?+?+

HYUNDAI SANTA FE 2,2 CRDI-R Grundpris: 299 900 kr. Motor: 4 cyl diesel, 
2 199 cm3, 197 hk vid 3 800 varv/min, vridmoment: 422 Nm mellan 1 800 och 
2 500 varv/min. Förbrukning: 0,68 l/mil (manuel, bl). CO2: 176 g/km. Acceleration: 
0–100 km/tim på 9,8 s. Toppfart: 190 km/tim. Längd/bredd/höjd: 466/189/176 cm. 
Tjänstevikt: 2000 kg. TOTALT: 19 ?+ HELHET: ?+?+?+

När Hyundai Santa Fe kom 2006 
blev jag förtjust. Skön att åka i, 
tyst och välbyggd. 

Nu kommer en ansiktslyft 
Santa  med starkare motor och 
ny automatlåda.

Blir jag charmad på nytt?
Svaret bir väl nja, det 

känns som att tiden sprungit ifatt 
den stora koreanen. 

Interiört är det finns första mi-

nuset: hysteriskt lysande blå dis-
player på panelen som bländar i 
mörker. Här finns en hel del 
kvar att göra, Hyundai.

De ordinarie lyktorna är duk-
tigt klena och ger bara ett svagt, 
blekt, gult ljus. För 10 000 kro-
nor får du xenonstrålkastare och 
spolning, och det är i det närms-
ta ett krav.

I bilen sitter du skönt i breda 

bekväma stolar. Baksätet är även 
det rymligt,  och bagageutrym-
met är stort och lättlastat, om än 
lite högt från backen som bruk-
ligt är i stadsjeepsklassen.

Hyggligt bränsleekonomi
Men under skalet har en hel 

del hänt. 2,2-litersdiesel har gått 
från 150 till 197 hästar, vilket är 
bra. En ny, sexstegad automatlå-

da som funkar som den ska. 
Dessutom ger den en hygglig 
bränsleekonomi. Den angivna 
förbrukningen är 0,72 l/mil med 
automatlådan. 

Den döda styrningen från för-
ra generationen är kvar, men 
man har styvat upp fjädringen 
och nu är bilen faktiskt  är rätt 
stötig. Synd att man gjort en sån 
miss. Jonas Bladh

Snål Santa Fe – men inte lysande
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Kundservice: 077-131 10 00

Vår bilförsäkring gör att du lugnt kan köra på med allt du tänkt göra, även när allt inte 
går som du tänkt.  Dessutom erbjuder vi dig som har en vanlig bil ett ovanligt lågt pris. 
Den här filosofin gör att vi ligger i topp bland försäkringsbolagen när det gäller att ha 
nöjda kunder, enligt Svenskt Kvalitetsindexs mätning 2008.

Teckna bilförsäkringen redan idag!
Gå in på www.aktsam.se eller ring oss på 0771-31 10 00.

Vi ser till att
vardagslivet rullar

– till ett riktigt bra pris. 
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Livsstilskombi 
med miljöfokus
V50 är ingen vanlig sossecontai-
ner, utan en livsstilsinriktad liten 
kombi med fokus på körning  och 
med den här motorn på miljö. Att 
få ned förbrukningen för en kom-
bi under 4 deciliter milen är  bra, 
kan man dessutom göra det utan 
att förta körupplevelsen är det 
mycket bra.

Volvo V50 har ett utmärkt chas-

si som inbjuder till sköna körturer, 
och den 109 hästar starka motorn 
räcker gott. 

Tyvärr utrustade Volvo vår bil 
med 17-tumsdäck som förtog en 
hel del av komforten, annars är 
V50 fin att åka i. Bagageutrymmet 
är i minsta laget, men så är inte 
heller bilen byggd för att vara en 
lastcontainer.

Äga  .................. ?+?+?+?+
Köra  ................. _?+?+?+?+
Komfort   ...............  ?+?+?+

Utrymmen  .............  ?+?+?+
Säkerhet  .........  ?+?+?+?+?+
Känsla   .............. ?+?+?+?+

VOLVO V50 DRIVE Grundpris: 258 975 kr. Motor: 4-cyl diesel, 109 hk, 240 Nm. 
Förbrukning: 0,39 l/mil. CO2: 104 g/km. Acceleration: 0100 km/tim. Toppfart: 
190 km/tim. Längd/bredd/höjd: 452/177/146 cm. Tjänstevikt: 1 393 kg.

TOTALT: 23 ?+ HELHET: ?+?+?+?+

Foto: BÖRJE THURESSON

Går det att köra dieselsnålt med 
en lyxig cab? Jodå, Audis taklösa 
A5 med dieselsexan ger massor 
med flärd, men drar inte mer än 
0,7 l/mil. När vi var ute och lufta-
de cabben drog den till sig lystna 
blickar i massor – med all rätt. A5 
cab är sjukt välbyggd, men kostar 
därefter. För pengarna får man en 

rymlig cab för fyra, fyrhjulsdrift 
och ett livligt temperament. 

Dessvärre var vår testbil utrus-
tad med sportchassi och 19-tums-
däck och det förstörde en hel del 
av komfortupplevelsen. Välj van-
ligt chassi  du har lika roligt men 
åker mycket skönare i din snåla 
värstingcab.

Diesel och lyxcab 
fungerar utmärkt

Äga  ....................... _??+?+
Köra  ................. ?+?+?+?+
Komfort   ...............  ?+?+?+

Utrymmen  ........... ?+?+?+?+
Säkerhet  ............ ?+?+?+?+
Känsla   ...........  ?+?+?+?+?+

AUDI A5 3,0 TDI CAB Grundpris: 504 300 kr. Motor: 6-cyl diesel, 240 hk, 500 
Nm. Förbrukning: 0,68 l/mil. CO2: 179 g/km. Acceleration: 0–100 km/tim på 
6,4 s. Toppfart: 247 km/tim. Längd/bredd/höjd: 463/185/139 cm. Tjänstevikt: 
1 935 kg.

TOTALT: 22 ?+ HELHET: ?+?+?+?+

Foto: M
ARTIN STRÖM

Går det att göra en stadsjeep med 
stark motor, som platsar på auto-
bahn och som miljörörelsen inte 
protesterar mot? Jodå, Volvo för-
söker. Med XC60 Drive (Drive är 
beteckningen för snåla bilar hos 
Volvo) kommer man en bra bit på 
vägen. 

Volvos lilla stadsjeep klarar sig 
hyfsat i skogen, men lysande på 

motorvägen – där drar bilen bara 
0,6 l/milen. 

Den låga förbrukningen, i kom-
bination med fina, exakta köreg-
enskaper, grym fjädring och bra 
utrymmen gör krysssexti till en 
vinnarbil. Priset är förvisso högt, 
men andrahandsvärdet lär klara 
sig bra och vid pumpen blir det 
som sagt billigt.

Volvos lilljeep 
går riktigt snålt

Äga  .................. _?+?+?+?+
Köra  ................. _?+?+?+?+
Komfort   ..........  ?+?+?+?+?+

Utrymmen  ........... ?+?+?+?+
Säkerhet  .........  ?+?+?+?+?+
Känsla   .............. ?+?+?+?+

VOLVO XC60 DRIVE Grundpris: 335 000 kr. Motor: 5-cyl diesel, 175 hk, 420 
Nm. Förbrukning: 0,6 l/mil (bl). CO2: 159 g/km. Acceleration: 0–100 km/tim 
på 9,8 s. Toppfart: 205 km/tim. Längd/bredd/höjd: 463/189/170 cm. Tjänste-
vikt: 1 718 kg.

TOTALT: 26 ?+ HELHET: ?+?+?+?+
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”Glädjen blir 
dubbel

 när man kan 
åka snålt 
också”

Äntligen en bil som bryter 
trenden, här finns ingen 1,6-liters-
diesel under huven. I stället har 316d 
BMW:s välkända tvålitersmaskin. 
Alltså samma motor som i 318d och 
320d men här nertrimmad 
till 115 hästar. Frukta dock 
ingen slö bil, för med 260 
Nm är det sällan brist på 
kraft.

Men det är inte bara 
motorvolymen som går 
mot den gängse miljöbils-
trenden med träiga bilar. 
BMW 316d är nämligen en 
rolig bil att köra, glädjen 
blir dessutom dubbel när man kan 
åka snålt också. På landsvägen drar 
bilen 0,4 l/mil, även i verkligheten, 
och det är ingen omöjlighet att 
köra på utlovade 0,45 l/mil blandad 
körning. Stopp/start-system och 
bromsenergiåtervinning är stan-
dard.

Sportstolarna för 6 200 kronor 
extra kramar om rejält som i en 
racerbil, kanske inte helt nödvän-
digt till vardags men är man smal 
som en sticka (som jag) sitter man 

perfekt.
Sen är det otroligt be-

friande att köra en bil 
som inte bara fokuserar 
på sport, alltför vanligt 
idag. Testbilen har små 
hjul med hög däcksida 
och chassit är inte sänkt 
som på många andra 
miljöbilar, bland annat 
värsta konkurrenten 

Audi A4 TDIe. Det innebär att man 
färdas behagligt. 

Nästa år kommer 320d i en snål-
version som drar 0,41 l/mil. Men 
den är 30 000 kronor dyrare än 
316d. Mer intressant är kombiversi-
onen som också kommer 2010. 

 Martin Ström

Äga  ....................  ?+?+?+
Köra  ................. ?+?+?+?+
Komfort   ............. ?+?+?+?+

Utrymmen  ................ ??+?+
Säkerhet  ............ ?+?+?+?+
Känsla   ................  ?+?+?+

BMW 316d  Grundpris:  272 900 kr. Motor: 4-cyl diesel, 1 995 cm3, 115 hk vid 
4 000 varv/min,vridmoment 260 Nm vid 1 750 varv/min. Förbrukning: 0,45 l/mil (bl). 
CO2: 118 g/km. Acceleration: 0–100 km/tim (test) på 10,9 s. Toppfart: 202 km/tim. 
Längd/bredd/höjd: 453/182/142 cm. Tjänstevikt:  1 475 kg.

TOTALT: 20 ?+ HELHET: ?+?+?+

Här färdas man behagligt – chassit är inte sänkt som på många andra miljöbilar.    Foto: MARTIN STRÖM

TEST

BMW – snål och skoj
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