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KOMBI
I nya Audi A4 allroad 
har vi en joker mot 

suvarna. Hur står sig 
en höjd kombi?

SPORT
BMW X3 har alltid varit 
en fröjd att ratta i klas-

sen. Men klarar den 
verkligen nya Q5?

TEST PREMIUMSUVAR

VILKET 
ÄR HÖGST AV 
HÖGDJUREN?

AUDI Q5 2,0 TDI 190 QUATTRO • BMW X3 xDrive 20d • MERCEDES GLC 220 d 4MATIC • AUDI A4 ALLROAD 2,0 TDI 190 QUATTRO

Du söker den bästa av premiumsuvar i mellanklassen och ska just skriva på 
för en Mercedes GLC. Det är då helt nya Audi Q5 brakar in på scenen! Vilken 
är bäst nu? Och hur står sig den lika färska höjda kombin mot suvarna? Test! 

TEXT MIKAEL JOHNSSON & AMS TESTLAG /// FOTO JAMES HOLM
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NYAST
En helt ny Audi Q5 är 

en stor händelse bland 
suvar i premiumklas-

sen. En vinnare?

BÄST?
Ja, Mercedes GLC är 

en succé och har vun-
nit våra tester sedan 
debuten. Nu med?VILKET 

ÄR HÖGST AV 
HÖGDJUREN? Audi Q5 såg dagens ljus för första gång-

en redan 2008. Den rusade direkt 
upp i försäljningstoppen för suvar i 
Europa och har, i hård kamp med en 
annan gamling (Volvo XC60), lyckats 
ligga kvar där med över 60 000 sålda 
bilar årligen. Den höga tekniska nivån 

och den tilltalande, gedigna interiören betalade sig.
Nu kommer generation två, där man höjt ribban 

ytterligare och exempelvis gjort fyrhjulsdriftsystemet 
energieffektivare. Vanligaste versionen i Sverige kom-
mer att bli 190-hästarsdieseln med dubbelkopplings-
låda. Den tar vi.

Självklar testdeltagare är regerande mästaren i klas-
sen enligt oss: Mercedes GLC 220 d 4Matic. Välkom-
men. Mer överraskande är möjligen BMW X3 xDrive 
20d som ju bara galopperar en sommar till. Må så vara, 
men den kan fortfarande sätta nya förmågor på prov 
vad körglädjekriterier som exempelvis styrning anbe-
langar! Där är den en bra måttstock.

Sedan slumpar det sig som så att helt nya Audi A4 
Allroad 2,0 TDI 190 S tronic gör debut ungefär sam-
tidigt som nya Q5. Att en och annan står som åsnan 
mellan dessa båda hötappar från Audi är ingen vild 
gissning. Samma drivlina men knappt 20 000 kronors 
skillnad till den höjda A4:s favör. Vilken är bästa bilen 
krasst sett? Och vilken är bästa suven både totalt och 
förutan denna joker?

Vänd blad så börjar vi testet och tar reda på detta.
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AUDI Q5
ATT GÖRA NÅGOT ordentligt redan från början 
brukar löna sig. Audi gjorde hemläxan ordentligt 
när Q7 fick en lillebror sommaren 2008. Vår utsände 
provförare var imponerad av Q5. Hela testlaget likaså 
när den mötte sina konkurrenter i sitt första test påföl-
jande vinter – vinst direkt.

Att Q5 också alltid haft ett järngrepp om kunderna 
förstår man när man kastar ett öga på Europaförsälj-
ningen. Så sent som i oktober 2016 låg Q5 på totalplats 
65 när den yngre BMW X3 hittades först på plats 99.

Även denna gång är det huset stora plattform för 
bilar med längsmonterade motorer som används 
(precis som i nya Q7 och även testets A4 allroad). Nu i 
generation två kallas plattan ofta MLB evo.

Nya Q5 är tillsammans med A4 allroad först ut 
att använda ett nytt system för fyrhjulsdriften. Med 
tilläggsnamnet ultra anar man att det är bränslebe-
sparing som åsyftas. Mycket riktigt har två kopplingar 
tagit plats i drivlinan. En för att kunna göra bilen helt 
framhjulsdriven när detta räcker och en bakre kopp-
ling som gör att bakhjulen inte ens ska kunna bromsas 
i sitt vägrullande av saker som oljans tröghet i bakdif-
fen. Extremt? Men det fungerar!

Okej, vi vet inte hur mycket som är det nya quattro-
systemets förtjänst kontra motorns, eller växellådans 
som kopplar loss och seglar redan i normalprogram-
met, men Q5 går i alla fall snålare än suvarna från 
både BMW och Mercedes.

Ultrasystemet ställer blixtsnabbt om till fyrhjuls-
drift – ibland i preventivt syfte redan innan greppet 
försvinner. Därför märker vi ingen körmässig försäm-
ring gentemot föregångaren. Audi Q5 är dock som 
tidigare en stabil, trygg och effektiv suv på kurviga vä-

gar snarare än den roligaste. Men en så imponerande 
tyst dieselmotor och i sportprogramet snabbväxlande 
växellåda är också en viktig beståndsdel i det vi kallar 
körglädje. Och där tar Q5 igen.

Fast bäst är fortfarande Q5 på att spela förhöjd lyx-
bil. Till att börja med utklassar vår luftfjädrade testbil 
konkurrenterna i komfort. Endast A4 hotar på allvar 
men bland annat det högre och bekvämare baksätet i 
Q5 fäller avgörandet avseende totalkomforten i bilen. 
Finalisterna i ljudkomfortturneringen heter båda Audi 
och även här drar Q5 längsta strået då man i denna 
inte frestats att använda de riktigt låga och skorrande 
varvtalen, som i A4.

Material, displayer, knappar och reglage håller allt-
sammans fullständig toppklass. Vill du veta till vilken 
nivå bilbyggandet av idag har tagit sig: kliv in i en 
ny Audi, exempelvis Q5. Något särkilt "suvtema" har 
inte anammats utan det är lika elegant som i de lägre 
bilarna. Man sitter bara lite högre upp.

Sitta högt är det allt fler som vill göra och efter 
en provtur med Q5 lär man förmodligen bli än mer 
sugen. Det som slutligen får det sista tvivlet att flyga 
ut genom fönstret innan man tar fram reservoarpen-
nan och skriver under är prisbilden. För just Q5 2,0 
TDI quattro 190 hk S tronic har Audi tagit fram en fö-
retagsspecialare där två vettiga paket för totalt 39 000 
kronor ingår. Det fina för privatpersoner är att de kan 
köpa denna "Business edition" för 4 000 kronor under 
grundpris! Det är fortfarande inte lika förmånligt 
som för juridiska företag, men känns ändå som en "no 
brainer" för väldigt många.

Nya Q5 menar synnerligen allvar även denna gång.
 Mikael Johnsson

 Som en Q7 – fast 
lite knubbigare. Här 
varianten "Sport" 
som bland annat 
utmärker sig 
med lackade 
skärmkanter.

Den som söker maximal lyx 
och komfort finner sig väl till 
rätta också i nya Q5.
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 Tillvalet "Baksäte 
plus" ger ett skjut-
bart säte (elva steg) 

med en variabel 
ryggstödslutning 

(tre steg). Med 
småttingar på plats 
kan bagagevolymen 
växa från 550 till 610 

liter. Praktiskt.

 När A4 allroad 
sticker upp pekar 
Q5-föraren gärna 
på sin luftfjädring 
och denna unika 

offroaddisplay. Här 
kan du bland annat 
se när du riskerar 

att tippa över, innan 
detta är ett faktum.

 Dubbla gum-
milister håller 

både byxor och en 
ovanligt vertikal 
dekorlist rena.

 Med skön 
ryggstödsvinkel och 
hög sits har Q5 lika 
bekvämt baksäte 

som GLC (som fort-
farande har något 

bättre lårstöd).

Justerbart svankstöd J
Utdragbart lårstöd J
Tippbar sittdyna J
Generös rattjustering J
BETYG SITTA FRAM 5

Som resten av bilen 
är stolen väldigt rejäl 
i utförandet. Tillräck-
ligt bred och med alla 
önskvärda inställ-
ningsmöjligheter. 
Utmärkt körställning.

SITTA FRAM: AUDI 

SMAL
HÅRD

BRED
MJUK

AUDI Q5  1 I mörker 
syns någon 

av 30 olika färger 
längs en kant i 
dörrarna och på 
instrumentpane-
len. Kan ändras 
efter körprogram 
om så önskas.
 

2 Om det blin-
kar rött här 

när du står still 
betyder det två 
saker. Dels att du 
kryssat i "Exit 
warning assist" 
och dels att du 
riskerar att slänga 
upp dörren fram-
för en bil/cykel.

3 Vi gillar den 
ergonomis-

ka nivån på rat-
tens alla knappar 
och rullar. Även 
farthållarspaken 
är ett föredöme.

4 Infotain-
mentsyste-

met styrs smidigt. 
Men jämförelsevis 
gillar vi A4:s pek-
platta uppe på 
vredet ännu lite 
bättre.

1

2

3

4

Sportstolen ingår 
redan i utförandet 
"Sport". Testbilen 
har dessutom tyg/

läder-versionen 
från "S line 

Sportpaket". 
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 Xenonstrålkastare 
är faktiskt tillval till 
X3, och kostar 7 900 
kronor. Halogen är 

standard …

"En otroligt bra bil som är sämst på allt." Så uttryckte 
sig någon här på redaktionen om X3 när vi hade räknat 
samman betygen. Det är dock bara delvis sant, X3 är 
en väldigt bra bil. Och sistaplaceringen i detta test är 
egentligen inget att skämmas för, det finns en uppsjö 
av konkurrentbilar som inte ens fick vara med på 
grund av att de är sämre totalt sett. 

Om man ska se till X3:ans styrkor är det främst kör-
glädjen som utmärker sig. Allt är dock inte optimalt ens 
i denna rond, men när det gäller saker som styrning 
och chassi är bilen klart bäst i klassen – åtminstone så 
länge vi pratar om aktiv körning. Även i vardagslunken 
är styrningen känslig och fin, men det fasta chassit 
gör framfarten ganska "tjattrig" över små ojämnheter. 
Det känns som om bilen är på tå hela tiden. Redo för 
aktiv kurvtagning, även när du som förare inte är på 
det humöret. Det justerbara chassit Dynamic Damper 
Control (10 000 kr) är ett självklart tillval för dig som 
vill ge rullkomforten en skjuts i rätt riktning. Då får 
du nämligen ett Comfortläge som ger riktigt fint flyt 
över alla typer av ojämnheter.

Den 190 hästar starka tvålitersdieseln har tillräck-
ligt med kraft och fungerar dessutom ypperligt ihop 
med den åttastegade ZF-automatlådan – speciellt i 

stadstrafik märks en tydlig responsskillnad mot dub-
belkopplingslådorna i Q5 och A4. Men ljudet i BMW-
motorn är i ärlighetens namn inte alls kul. Gången 
är hård och det skorrar friskt även vid förhållandevis 
moderat gaspådrag. Här är framför allt Audis mjukare 
dieselmotorer mycket bättre.

 Man sitter ganska högt i X3, med god överblick över 
trafiken, och kroppen hålls på plats av en förhållande-
vis tajt och fast sportstol. Ställbara sidostöd i ryggen 
finns, men svankstöd finns inte på vår testbil. BMW 
envisas med att ha denna komforthöjande funktion 
som extrautrustning – betyget för sittkomforten blir 
lägst i detta test, även om man inte sitter dåligt på 
något sätt. 

Sammanfattningsvis kan man säga att X3 är en äkta 
BMW av den gamla skolan, och man har satsat på att 
skapa "en 3-seriemotsvarighet i suvkassen", där för-
tjänsterna främst ligger på körkänsla. Egenskaper som 
komfort har fått stå tillbaka, men det går som sagt att 
rätta till med några smarta framstol- och chassikryss i 
den väl tilltagna tillvalslistan.  

Egenskapsmässigt är det lätt att förstå att drygt 
1 600 personer köpte en X3 förra året, men efter att 
ha kört 20d-versionen är det helt oförståeligt att bara 
nio (!) av dem valde en bensinmotor. En maskin med 
mjukare och lenare gångkultur passar bilens framto-
ning klart bättre.

I och med lanseringen av nya, fräschare konkurren-
ter börjar X3:an kännas aningen gammal, vilket främst 
märks på teknikfronten. Självkörande funktioner 
finns exempelvis inte alls, men det lär det göra i nästa 
generation som kommer senare i år.

John Argelander

X3 passar dig som behöver 
stort kupéutrymme och som 
gillar att köra mer än att åka.

BMW X3
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BMW X3  1 Analog in-
strumente-

ring känns lite 
gammalmodigt nu 
när Q5 har digital 
dito. Bra läsbarhet 
vid mörkerkör-
ning, dock.

2 Traditionell 
karta (ej 

Google Maps), 
men bilden är 
tydlig och bra. 

3 Mjuka 
plastytor är 

trevligt, men inte-
riören upplevs 
som ganska mörk.

4 Läderklädd 
M Sportratt 

finns numera till 
X3, och kostar 
2 400 kronor. Vär-
me i densamma 
kostar ytterligare 
2 200 kr.

1
2

3

4

Justerbart svankstöd N
Utdragbart lårstöd J
Tippbar sittdyna J
Generös rattjustering J
BETYG SITTA FRAM 3,5

Intim och fast, så kan 
man sammanfatta 
X3-stolen. Mycket bra 
körställning. Juster-
bart svankstöd kos-
tar dock 3 500 kronor 
extra. Snålt.

SITTA FRAM: BMW 

SMAL
HÅRD

BRED
MJUK

 Mittkonsolens 
avläggningsytor är 
"gummerade" så 

att prylarna inte far 
runt under körning.

 Baksätet är 
rymligt i alla ledder, 
men sittkomforten 
blir lidande av att 
sätet är för lågt 

placerat.

 Ny, mer grafisk 
layout i infotain-
mentsystemet. 

Funkar minst lika 
bra som den gamla.

Sportstolar är tillval 
för 6 200 kronor. De 
ingår även i paketet 

Sport för 24 900.
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MERCEDES GLC
TITTAR MAN NOGA kan man se testbilen vibrera. 
Inte av motorns gång utan av nervositet. Klasskungen 
och testvinnaren (21/2015) fick förtroendet stukat så 
sent som i förra numret. Då var GLC joker i testet av 
nya BMW 5-serien och i det sällskapet räckte det inte 
ens fram till pallplats.

Nu står Ingolstadts senaste för motståndet – och 
sprillans nya Q5 tog dessutom med sig A4 allroad som 
livvakt (joker). Sjukt osportsligt!

Ska vi vara noggranna är det GLC SUV vi kör, det 
finns även en GLC Coupé och den vann test mot lika-
sinnade i ams 22/2016. 

Försäljningsmässigt är det, av dessa två, GLC SUV 
som står för den absoluta lejonparten. Och testmo-
torn 220 d är med råge vanligast, få betalar 34 000 
kronor extra för 204 hästar starka 250 d. V6-dieseln 
och bensinarna beställs i ytterst blygsamma volymer 
men hybriden 350 e tar procentandelar, framför allt 
som tjänstebil.

Faktum är att GLC är den femte mest sålda Merce-
des-modellen i Sverige och det skiljer knappt något i 
volym mellan denna och BMW X3 samt Audi Q5. 

Att bilutvecklingen går rasande fort blir tydligt 
här. När X3 debuterande kändes den fulländad, sedan 
kom GLC. Nu blir känslan densamma, den blott ett år 
gamla Mercedesen känns daterad jämte Q5. 

Komforten är god i GLC, men Q5 är ännu skönare. 
GLC är tyst, men Q5 är tystare. Och det fortsätter på 
punkt efter punkt, som fjädring och infotainment. 

GLC är mer milslukare än kurvkramare. Är det 
styrskärpa och glatt chassi du önskar gäller ålder-
mannen X3. Lustigt dock att man sitter högst i X3, 
både GLC och Q5 har mer omfamnande förarmiljöer 

där du sitter i bilen istället för på den.
Men var lugn, du hamnar fortfarande högre än i en 

personbil och har därför god överblick. Det blir god-
känt siktbetyg för GLC, men på marginalen. A-stolpar-
na är fetast i gänget och backspeglarna har plockats 
direkt från C-klass. De kunde gott ha varit större.  

Ska det tuggas distans är den öppna Mercedes-sto-
len prima. Här har du viss rörelsefrihet och armstö-
den på dörr och mittkonsol avlastar dina styrverktyg. 

Växellådan har hela nio steg, det borde innebära 
ett läge för varje situation. På det stora hela sköter 
sig lådan bra, i stad och på landsväg. Men vid riktigt 
långsam kökörning kommer små ryck. Och när du 
saktar ner från landsvägsfart, inför till exempel en 
korsning med stopplikt, kan det komma en rejält ful 
duns. Vi har noterat den på flera exemplar.

Mercedes har rensat bland sina nomenklaturer. 
En dieselmotor heter kort och gott d, precis som hos 
BMW. Gott så, det blev rörigt med allt från CDI till 
BlueTec. Men bara för att CLC-motorn heter 220 d är 
det inte samma moderna motor som i till exempel  
E 220 d. Och det märks. GLC-maskinen är inte lika 
tyst som Audis – och den går heller inte lika snålt, 
trots lättare testbil med mindre hjul.    

Var svensk, var lagom när du beställer din GLC. En 
220d i SE Edition gör jobbet. Släng på AMG Night för 
extra f lärd. Är du teknikintresserad och har tålamod 
bör du vänta till närmare slutet av 2017, först då får 
GLC ett infotainmentsystem som klarar Apple Car 
Play och Android Auto. Vem vet, kanske blir det sam-
tidigt en mer omfattande uppdatering med skifte till 
en nyare motorgeneration också.

Joakim Dyredand

 Svart kulör på 
grillribbor, under-
redsskydd (optiskt!), 
backspegelkåpor, 
fönsterlister och 
takrails samt 
mörktonade 
bakrutor – det får 
den som kryssar för 
Nightpackage. 

 Jo, huven är 
stängd men pass-
formen mot grillen 
är inte den bästa.

Ska det tuggas distans är den 
öppna Mercedes-stolen prima.

  50   04/2017



MERCEDES GLC  1 GLC kom för 
ett år sedan 

men ratten är 
redan daterad, 
E-klass har fler 
och bättre regla-
ge. GLC saknar 
låtbytarknappar.

2 Rattväxel 
ger ren 

mittkonsol som 
kan husera förva-
ring. Parkerings-
bromsen sköts 
med vippbrytare 
under ljusomstäl-
laren, till vänster 
om ratten.

3 Head up-
display hade 

inte denna bil. 
Tillvalet är ovan-
ligt då det inte 
finns i något pris-
värt paket. Kost-
nad: 11 400 kr.

4 Här, skymd 
av pekplat-

tan, finns en ESP-
knapp. I de flesta 
andra MB-model-
ler måste man in i 
menyer för att 
stänga av syste-
met. Sladdfest!

1
2

3

4

Justerbart svankstöd J
Utdragbart lårstöd J
Tippbar sittdyna J
Generös rattjustering J
BETYG SITTA FRAM 4,5

Sportstolen har mar-
ginellt mer sidostöd 
än standardsätet. 
Men mikrofiber (inte 
alcantara) ger gott 
fäste. Bra längd med 
utdragbart lårstöd.

SITTA FRAM: MERCEDES 

SMAL
HÅRD

BRED
MJUK

 Nu delad klass-
ledare med Q5. GLC 
har bättre lårstöd, 
Q5 har frikostigare 
ryggstödslutning.

 En del  premium- 
bilar har gasdäm-
pade bagagerums-

golv, dock ingen 
av dessa. Men GLC 
har en fiffig krok 
som fäster golvet 

vid bakluckans 
övre infästning när 

du gräver bland 
undanstoppat bråte.

  AMG Line-interiör 
ger stolar i konstlä-
der och mikrofiber 

med utdragbart 
lårstöd. Svankstöd 

är svensk standard.
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AUDI A4 ALLROAD
NÄR VI HAR TESTBILAR lever vi oss in i rollen. Hur är 
det att vara A4 allroad-ägare? Är detta en bil man vill 
leva med eller bara leka med? 

Ja. A4 allroad en självklar livskamrat. Styrningen är 
jämn och linjär men inte lika snabb som i X3 och inte 
lika trög som i Q5, utan precis som man vill att den 
ska vara åtminstone 360 dagar om året. Komforten 
med den adaptiva fjädringen är makalös. Dämparna 
går att ställa i sex olika lägen (individual är endast 
kompatibelt om man valt navigationssystemet efter-
som det kräver en skärm för att konfigureras). I Off 
road-läget drar motorn längre på växlarna, gasrespon-
sen mattas av en aning och ESP-systemet tillåter lite 
mer hjulspinn. Sträckan där vi vi sätter fjädringarna 
på prov är ett stycke djävulsk väg med djupa potthål, 
tvättbrädor och broskarvar men A4 allroad sväljer det 
mesta, inte på samma böljande vis som Q5 utan bättre. 
Allroad har en djup fjädringsväg i höjdled och sorterar 
bort smårörelserna. Lägg därtill hur tyst den går 
(akustikglas på testbilen). Motorljudet är välisolerat 
liksom vägljudet. Detta är en bil man vill sova i enligt 
en kollega. Hotell A4 allroad är femstjärnigt. 

Andra nyheter är det nya quattro ultra-systemet 
som hade världspremiär i samband med den andra ge-
nerationen som lanserades i somras. Hur det fungerar 
förklaras utförligare i texten om Q5, kortfattat syftar 
det till att minska bränsleförbrukningen genom att 
koppla ur fyrhjulsdriften då den inte behövs. Vilket 
leder oss in på nästa sak som allroad är bra på. Den är 
snålast i testet, med all rätta eftersom den även är lät-
tast och har lägst luftmotstånd. 

Den sjuväxlade DSG-lådan är snabb om än bränsle-
snålt programmerad, vid vissa hastigheter hamnar den 

i ett osnyggt lågvarvsbrum som inte infinner sig i Q5 
– vilket för all del återspeglas i förbrukningssiffrorna. 
Vid lugn körning samt vid parkeringsmanövrar tvekar 
den däremot mer än momentomvandlarlådorna.

Men hur bruksig är den då? Typ bruks-deluxe-light. 
Med luftfjädring hade den varit ställbar i höjdled, men 
detta är bara förunnat storebror A6 allroad, Q5 och Q7. 
Markfrigången är 23 mm högre än för vanliga A4 med 
samma hjulstorlek. Mullekänslan förstärks med mar-
kerade hjulhus i plast, som går att färgmatcha med fem 
olika lackfärger. Hurra säger jag, töntigt tycker mina 
kollegor (tyvärr kan man inte kontrastmatcha hjulhu-
sen). Det som kosmetiskt skiljer allroad från vanliga A4 
är hasplåten, de förhöjda takräckena och grillen med 
vetikala ribbor. Invändigt märks ingen skillnad. 

Nu vet du hur du känner igen bilen, men vet du hur 
du känner igen ägaren? Vederbörande har med stor 
sannolikhet diagonala smutsränder på baksidan av 
vaderna, en bieffekt av den höga instegströskeln. 

A4 allroad är bra på allt. Den har f lera goda 
sidor men inga riktigt dåliga. Som kombi hade man 
kanske förväntat sig att den skulle hävda sig bättre 
i bagageutrymmet och det är där den tappar poäng 
och VDA-litrar. Vill man ha större utrymmen finns 
möjligheten att kliva upp i storlek till A6 allroad eller 
att kliva upp i höjdled till Q5. Men då får man lägga 
till drygt 40 000 kronor för Q5 och närmare 70 000 
för A6 allroad. Sett till bil per krona får man absolut 
mest i A4 allroad – i synnerhet med det förmånliga 
Proline edition-paketet som Audi erbjuder. Där ingår 
LED, farthållare, parkeringssensorer och glanspaket 
för att nämna några saker. 

Julia Brzezinska

 A4 allroad är ett 
sätt att sticka ut i 
tjänstebilsvärlden. 

Detta är en bil man vill sova i. 
Hotell A4 allroad är femstjärnigt.

  52   04/2017



 Föredömligt 
prydligt ordnat.

 Så här känner 
du igen allroad-

ägaren. Smuts från 
instegslisten.

 Här sitter man 
bekvämt, men 

aningen trångt för 
knän och huvudet 

sidledes.

Justerbart svankstöd J
Utdragbart lårstöd J
Tippbar sittdyna J
Generös rattjustering J
BETYG SITTA FRAM 5

Exemplarisk sittställ-
ning med alla tänk-
bara inställningsmöj-
ligheter. Sportstolarna 
är bekväma med bra 
avägning mellan hårt 
och mjukt. 

SITTA FRAM: AUDI A4 ALLROAD 

SMAL
HÅRD

BRED
MJUK

AUDI A4 ALLROAD  1 Med tillvalet 
virtual cock-

pit (29 000 kr) får 
du bland annat 
digital instrumen-
tering, MMI navi-
gation plus med 
touchfunktion, 
sportratt och Audi 
Connect. 

2 Läderklädd 
multifunk-

tionssportratt med 
värme vilket är 
oumbärligt så här 
års (rattvärme 
kostar 2 300 kr).
 

3 Elegant 
förarmiljö 

med grå ekpanel 
(tillval 2 600 kr).
 

4 På pekplat-
tan kan du 

zooma både ut och 
in på kartan med 
hjälp av fingrarna, 
precis som på en 
smart telefon. 
Mycket smidigt. 
Ett stort plus till 
Audi som har 
integrerat Google 
Earth i sin naviga-
tion. 

1 2
3

4

Testbilen var 
utrustad med 

sportstolar för 
4 000 kronor.
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JOKER KOMBI

MOTOR 
Typ/cylindervolym, cm3 R4/1 968 R4/1 995 R4/2 143 R4/1 968
Effekt, hk vid r/min 190 vid 3 800–4 200 190 vid 4 000 170 vid 3 000–4 250 190 vid 3 800–4 200 170 vid 3 000–4 250
Vridmoment, Nm vid r/min 400 vid 1 750–3 000 400 vid 1 750–2 500 400 vid 1 400–2 800 400 vid 1 750–3 000 400 vid 1 400–2 800
Antal växlar, man/aut –/7 6/8 –/9 6/7
Drivning Fyrhjulsdrift Fyrhjulsdrift Fyrhjulsdrift Fyrhjulsdrift Fyrhjulsdrift
R/min, högsta vxl vid 110 km/h, man/aut –/1 800 1 950/1 750 –/1 500 2 150/1 450 –/1 500

MÅTT 
 AUTOMAT AUTOMAT AUTOMAT AUTOMAT AUTOMAT

Uppgiven tjänstevikt/maxlast, kg 1 845/595 1 820/545 1 845/655 1 715/530 1 845/655
Transportstyrelsens vikt/maxlast, kg 2 061/379 1 920/445 1 925/575 1 831/414 1 925/575
Dragvikt, B/B+/E, kg 1 060/1 810/2 400 1 135/1 885/2 400 1 000/1 750/2 500 1 255/1 800/1 800
Längd/axelavstånd, mm 4 663/2 819 4 657/2 810 4 656/2 873 4 750/2 818
Bredd/höjd, mm 1 893/1 659 1 881/1 661 1 890/1 639 1 842/1 493
Tankstorlek, l 65 67 50 58
Bagagevolym, l VDA 550–1 550 550–1 600 550–1 600 505–1 510
Innerbredd, f/b, mm 1 540/1 490 1 490/1 460 1 510/1 480 1 485/1 455
Innerhöjd, f/b, mm 1 000/930 1 040/995 1 050/970 1 025/940
Markfrigång, mm 208 (186–231, luft) 212 181 133
Däckdimension, standard 235/65 R 17 225/60 R 17 235/65 R 17 225/55 R 17
Däckdimension, testbil 255/45 R 20 245/50 R 18 235/60 R 18 245/45 R 18 235/60 R 18

PRESTANDA  
 AUTOMAT AUTOMAT AUTOMAT AUTOMAT AUTOMAT

0–40 km/h, sek 2,1 2,0 2,0 1,9
0–80 km/h, sek 5,8 5,7 5,8 5,2
0–100 km/h, sek [fabrik] 8,5 [7,9] 8,6 [8,1] 8,5 [8,3] 7,7 [7,8]
0–120 km/h, sek 12,2 12,6 12,0 10,9
0–140 km/h, sek 16,9 17,5 16,9 15,1
Toppfart, enl. tillverkare, km/h 218 210 210 220
Bromssträcka från 100 km/h    
Kalla, olastad, m I.u. 36,7 37,0 34,8 37,0

BULLER I KUPÉN  
 AUTOMAT AUTOMAT AUTOMAT AUTOMAT AUTOMAT

50/80/100/120 km/h, dB(A) 62/64/68/70 58/63/66/68 59/63/66/69 62/66/68/70

FÖRBRUKNING  
 DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL

ECE-norm/test ±%, l/100 km 5,0/7,0 +40 % 4,9/7,3 +49 % 5,0/7,3 +46 % 4,9/6,4 +31 %
CO2 ECE/test, g/km 132/185 129/192 129/188 128/168

EKONOMI & UTRUSTNING 
Grundpris 426 000:– 397 500:– 417 900:– 386 400:–
Pris med ams-utrustning 422 000:–1) 461 300:–2) 444 900:–3) 394 000:–4)

Autobroms Standard 5 800:– Standard Standard Standard
Automatlåda Standard 21 000:– Standard 22 000:–
Xenon/LED Std/14 500:–/19 900:– (Matrix) 7 900:–/23 700:– –/från 12 000:– Std/14 500:–/19 900:– (Matrix)
Adaptiva dämpare/luftfjädring –/23 700:– 8 900:–/– –/21 900:– 11 900:–
Nybilsgaranti/Vagnskada 2 år/3 år 2 år/3 år 2 år/3 år 2 år/3 år 2 år/3 år
Bränslekostnad/år 21 000:– 21 900:– 21 900:– 19 200:– 23 700:–
Service t.o.m. 6 000 mil, kr/interv. 3 600:–/variabelt 0:–/variabelt 12 846:–/2 500 mil 3 600:–/variabelt 12 846:–
Värdeminskning per år 5). 57 750:– (13,7 %) 63 225:– (13,7 %) 61 100:– (13,7 %) 52 750:– (13,4 %) 12 846:–
Förmånsvärde/mån (ams-utr.) 6 133:– 6 058:– 5 775:– 5 466:–
Försäkringskostnad/år 5 669:– 10 609:– 8 625:– 5 083:–
MILKOSTNAD, SEK6) 53,84 58,30 58,88 49,44
MÅNADSKOSTNAD, SEK6) 8 974:– 9 716:– 9 813:– 8 240:– 

1) Sport + Proline edition
2) xLine + automat
3) SE Edition
4) Proline edition (inkl. S tronic)
5) Enligt bilpriser.se utslaget på 4 

år/8 000 mil.
6) Skatt, försäkring (Folksam 7–10 ska-

defria år, man, 50 år, boende i villa). 
Bränsle 15 kr/l, olja, däck, service och 
reservdelar, + värdeminskning utslaget 
på 2 000 mil/år. Kapitalkostnad beräk-
nad på 25 % på egen kontantinsats 
med inkluderad utebliven avkastning 
(0,10 %). Resterande belopp lånat till 
en ränta på 4,82 %

1 Bra med moment från låga varv. 
Många växlar hjälper.

2 A4:ans S tronic-låda använder 
sjuans växel som en överväxel. 

Tyvärr är den ibland lite väl snabb på 
att slänga i en högre växel så att 
vibrationer uppstår på grund av lågt 
motorvarv.

3 Vår testbil är extrautrustad för 
250 000 kr och väger därefter. 

En lastkapacitet på 380 kg är ganska 
klent.

4 Bullermätarens resultat var 
inte alls i paritet med våra öron, 

som fick avgöra betygen nästan helt 
denna gång. Alla fyra rullade på vari-
anter av Nokian Hakkapeliitta R2!

5 Audi har synnerligen gynnsam-
ma specialpaketpriser. Under 

grundpriset för Q5!

6 Adaptiv fjädring kostar nästan 
som ett panoramatak. Vad före-

drar du? 

AUDI 
Q5

2,0 TDI q 190 S tronic

BMW
X3

xDrive 20d

MERCEDES
GLC

220 d 4Matic

AUDI
A4 Allroad

2,0 TDI q 190 S tronic

TESTFAKTA

1

3

5

4

6

MÄTT VID SLASK/VÅTT

2

5
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EKONOMI 	 HHHh	 HHh	 HHh	 HHHHh
Driftkostnad & värdefall 3,5  2,5  2,5  4,5

KVALITET & GARANTI 	 HHH	 HHHh	 HHHh	 HHH
Driftsäkerhet 3  3,5  3,5  3
Garantipaket 3,5  4  4,5  3,5
Garantinöjdhet 3  3  2,5  3

SÄKERHET 	 HHHHH	 HHHH	 HHHHH	 HHHHH
Euro NCAP –  5  5  5
Strålkastarrengöring std J  J  N  J
Godkänd sikt? J  J  J  J
Godkänd autobroms? J  T  J  J
Bra whiplashskydd? G  G  J  J
Bra förarergonomi J  J  J  J
� Ja  � Nej  � Tillval/godkänt, standard

MILJÖ & ENERGI 	 HH	 HH	 HH	 HHh
Koldioxid/kilometer 1,5  1,5  1,5  2
Energieffektivitet 2,5  2  2  2,5

SUMMA 13,5 12 13 15 
	 HHHh	 HHH	 HHH	 HHHh

BMWAUDI Q5 MERCEDES AUDI A4

Lägst pris och för-
brukning (bland 
suvarna) gör susen.

Driftsäkerheten 
såväl som garan-
tierna håller med-
elnivå, inte mer.

x

x

xÄr visserligen inte 
testad av Euro 
NCAP men topp-
resultaten för 
plattformssys-
konen A4 och Q7 
lovar gott. Många 
säkerhetsfinesser 
finns att köpa till.

xNya quattrotekni-
ken gör Q5 riktigt 
snål i suvklassen.

2 4 3 1DÄRFÖR VINNER ALLROAD: 
Det är en lägre och lättare bil-
typ som både kostar och drar 
mindre än högbyggena.

A4 BÄSTA BILEN ATT ÄGA OCH LEVA MED1/3 IQ

Lättare bil än i förra 
testet, men samma 
förbrukning sänker 
betyget.

Enormt dyr ser-
vice ger högst 
driftskostnad. Näst 
högst värdefall.

Frikostigt garanti-
paket men ägarna 
är ändå inte nöjda 
med sina garan-
tier. Okej driftsäk.

Här blir det full 
pott med fem 
stjärnor. Men vi 
tycker det är dåligt 
att Mercedes fort-
sätter utfasningen 
av strålkastarspol-
ning. Och godkänd 
sikt är nästan ett 
gränsfall.

Bland de dyrare 
bilarna att äga i 
segmentet.

Bra garantier och 
även driftsäkerhet 
som ligger en bit 
över snittet.

Full pott i Euro 
NCAP och vettigt 
utformad förar-
miljö – men att 
autobroms inte är 
standard är uselt. 
Det blir troligen 
skillnad på den 
punkten i nästa 
generation X3. 

Lättast av de tre 
suvarna, men törs-
tigast trots det.

Billigast och snå-
last i testet.

Driftsäkerheten 
kunde vara bättre. 
Medelbetyg.

Högsta betyg i 
Euro NCAP. Pre 
sense (autobroms)
är standard. 
Audi ligger långt 
framme när det 
gäller olika säker-
hets- och assis-
tanssystem.

Lättaste bilen och 
lägsta testförbruk-
ningen i testet.

 Det finns två 
stycket höjda 
offroadkombi att 
välja på från Audi, 
en ny hos Mercedes 
(E-klass All-Terrain) 
men ännu ingen från 
BMW. Än! En version 
baserad på 5-serien 
är nämligen på gång.
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• STANDARD   • TILLVAL   – FINNS EJ
1) Här avses inte kartuppdatering utan mjukvaruuppdate-
ring av själva bilen som gör att kunden inte behöver åka till 
verkstad. Som exempelvis hos Tesla. 2) Omdömet gäller 
huruvuda bilen stöder systemet eller ej, även om Google 
inte släppt Android Auto i Sverige riktigt än.

  

KOMFORT 	 HHHHH	 HHH	 HHHH	 HHHHH
Sitta fram 5  3,5  4  5
Sitta bak 5  2,5  5  3,5
Fjädring 5  3  4  6
Ljud 5  3,5  4  4,5

KUPÉUTRYMME 	 HHHH	 HHHHh	 HHHHh	 HHHh
Fram 4,5  4,5  4,5  4
Bak 3,5  4,5  4,5  3

BAGAGEUTRYMME 	 HHH	 HHH	 HHH	 HHh
Volym, min 4  4  4  3
Volym, max 2  2,5  2,5  1,5
Flexibilitet 3,5  3  3  3

TEKNIK 	 HHHH	 HHH	 HHH	 HHHH
Självkörningsutrustning 3,5  0,5  2,5  3,5
Uppkoppling 4  3,5  3,5  4
Infotainment 5  4,5  3,5  5

SUMMA 16 13,5 14,5 15 
	 HHHH	 HHHh	 HHHh	 HHHh

BMWAUDI Q5 MERCEDES AUDI A4

Så ny den är 
erbjuds det mesta, 
om än inte allt, i 
fråga om teknik. 
Se bara nedan.

Stor som de andra, 
men extra plus för 
40/20/40-delning 
och skjutbart säte. 
Men skarv, tyvärr.

Luftig fram, spe-
ciellt för benen. 
Måttligare bak. 
Lucka tar takhöjd.

Q5 BÄSTA BILEN ATT ÅKA OCH TRIVAS I

1 4 3 2DÄRFÖR VINNER Q5: Den 
är bekväm och uppkopplad. 
Jokern får betyg 6 i fjädring! 
Det behövs då den är ännu 
bättre än suvarna.

2/3 TQ
Suveräna framsto-
lar och baksäte, 
mjuk och sväljande 
luftfjädring samt 
välisolerad kaross. 
Det blir full pott!

 Vi går på djupet 
och ser vad bilarna 
kan erbjuda i form 
av ny självkörnings- 
och infotainment-
teknik. Följande 
underlag ligger till 
grund  för betyget i 
ronden "Teknik" – i 
alla tester!

SJÄLVKÖRNINGSUTRUSTNING 
Gasa/bromsa + styra själv från 0 km/h. Byta fil själv. – – – –
Gasa/bromsa + styra själv från 0 km/h. • – – •   
Gasa/bromsa + styra själv från valfri km/h. • – • •   
Gasa/bromsa själv från 0 km/h (adaptiv farthållare). • – • •   
Gasa/bromsa själv från valfri km/h (adaptiv farthållare). • • • •   

UPPKOPPLING 
Mjukvaruuppdatering över nätet. 1) – – – –   
App till mobilen. • • • •   
Inbyggd wifi-hotspot. • • • •   
Inbyggd 4G/LTE. • – – •   
Inbyggd 3G. – • • –   
Blåtand med internetdelning (bil utan SIM-kort). • • • •   
Blåtand med musikstreaming. • • • •   
Blåtand endast för telefoni. • • • •   

INFOTAINMENT 
Betyg gränssnitt.  5 5 5 5
Apple CarPlay. • • – •   
Android Auto.2) • • – •   
Navigation: Google Maps (eller liknande). • – – •   
Navigation: Kartuppdatering via nätet. • – • •   
Navigation: Trafikinformation i realtid. • • • •   
SOS-alarm. • • • •   
Concierge service. – • • –   
Induktiv mobilladdning. • • – •   

TEKNIK
AUDI Q5 BMW MERCEDES AUDI A4

Det har gått fort på 
det här området 
den senaste tiden. 
Det märks.

Bredast lastyta 
men lägsta höjd 
under insynsskyd-
det. Ej plan lastyta 
vid fällning.

Rymligt och luf-
tigt, så är det utan 
glastak. 

Sitter gör man bra, 
men GLC med stål-
fjädrar rår inte på 
Q5 med dito luft. 
Tyst enligt dB-
mätaren med vi 
upplever vindbrus.

Avsaknad av själv-
körande funktioner 
ger poängavdrag. 
Endast aktiv fart-
hållare finns. 

Godkänd minsta-
volym. Ej plant 
vid fällning, men 
40/20/40-fällning 
är bra.

Fin rymd både 
fram och bak.  
Riktigt bra takhöjd 
(utan soltak).

Okej sittkom-
fort fram, sämre 
bak. Fjädringen är 
sportigt avstämd, 
ljudnivån är högre 
i våra öron än i 
bullermätaren.

En hel del assis-
tanssystem att 
välja mellan. Vir-
tual cockpit är en 
trevlig bonus.

Normalt brukar 
kombi ha stora 
bagageutrym-
men, A4 är dock en 
"liten" kombi.

Något mindre plats 
än i suvarna både 
fram och bak.

Tyst och bekvämt 
är bara förnamnet, 
de adaptiva däm-
parna är ultra-
komfortabala. Äkta 
premiumgung.
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AKTIV KÖRNING 	 HHHH	 HHHH	 HHHH	 HHHH
Styrning 4  5  3,5  3,5
Chassi 3,5  5  4  3,5
Motor 4  4  4  4,5
Växellåda 5  4  4  5
Motor/avgasljud 4,5  2,5  3,5  4,5

VARDAGSKÖRNING 	 HHHHh	 HHHH	 HHHH	 HHHHh
Styrning 4  5  4,5  5
Chassi 5  3  4  5
Motor 5  3  4  5
Växellåda 3,5  5  4  3
Motor/avgasljud 5  3  4  5

DESIGN 	 HHHHh	 HHH	 HHHH	 HHHHh
Exteriör 4,5  3  4  4
Interiör 4,5  3  4  4,5

VILL HA 	 HHHHH	 HHHH	 HHHHh	 HHHHh
Kvalitetskänsla 5  4  4,5  5
Karisma 4,5  3,5  4  4

SUMMA 18 15 16,5 17,5 
	 HHHHh	 HHHh	 HHHH	 HHHHh

Förtroendeingi-
vande styrning 
men småpräktig 
chassibalans. Det 
är den rappa väx-
ellådan (i "S") och 
den fina motorn 
som gör't.

Bra men något 
tyngre styrning än 
i A4 och en ovan-
ligt mjukgående 
dieselmotor. Väx-
ellådstypen kan 
tveka innan den 
skrider till verket.

Gedignast här.  Vil-
ket är en sorts 
karismatisk talang 
även det.

Nyhetens behag? 
Vi imponeras över 
det visuellt exklu-
siva intrycket.

Q5 BÄSTA BILEN ATT KÖRA OCH ÄLSKA

1 4 3 2DÄRFÖR VINNER Q5: Det är 
en mysig, välbyggd suv både 
att köra lugnt med och med 
lite mer attack. Den fixar allt.

BMWAUDI Q5 MERCEDES AUDI A43/3 EQ
 Tre suvar och 

en höjd kombi tar 
sig över den helt 
nybyggda Svinders-
viksbron från Nacka 
till Kvarnholmen 
i Stockholm. Bron 
invigdes i juni 2016, 
men körbanan var 
inte hundraprocen-
tigt färdigställd.
Att bron inte syntes 
på Audibilarnas 
Google Maps-kartor 
ordnades enkelt 
med en uppdatering 
över nätet. Elegant.

Inte den aktiva 
förarens val. Men 
betygen är inte 
katastrofalt låga 
så det är inte 
någon risk för att 
vantrivas bakom 
ratten.

En smidigare väx-
ellåda än Audis 
dubbelkopplings-
historia räcker inte 
för att sno hem 
segern här. Men 
betygen har en 
jämn och hög nivå.

Ingen klår Audi i 
kvalitetskänsla. 
Någonsin.

För mesig, hördes 
i testlagskören. 
Men kanske håller 
den i längden.

Känslig styrning, 
piggt chassi och fin 
drivlina övertygar, 
men motorn låter 
torrt och trist –  
och dessutom  
ganska högt. 

Styrningen är fin 
även när man gli-
der fram, men det 
fasta chassit straf-
far sig. Motorlju-
det blir man aldrig 
kvitt, oavsett gas-
fotstyngd.

Välbyggd, men 
Audi är mycket 
solidare.

X3:an höjer inga 
ögonbryn längre. 
Interiören är lite 
mörk.

Något lätt i styr-
ningen vid aktiv 
styrning. Fantas-
tiskt kvick låda och 
bra respons och 
kraft från motorn. 

Av förbruknings-
mässiga skäl kan 
lådan hamna i ett 
lågvarvsbrum-
mande då varvta-
let kan sjunka ner 
till 1 150 r/min.  
Å andra sidan  
snålast. 

Med beröm god-
känd. Inga 
anmärkningar på 
kvalitetskänslan.

Snygg interiör. All-
road ser exteriört 
mycket tuffare ut 
än vanliga A4.
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ringsspecifikationerna inte var rättvisa denna gång. 
Vidare håller tekniknivån inte heller högsta, bara hög, 
nivå. Motorn har också mött sin överman vid en ren 
jämförelse. Mercedes är förstås fortfarande en lysande 
suv – ja, den är för sjutton näst bäst i klassen!

På kajen står Audi Q5 med ett belåtet leende. På 
punkt efter punkt har den läxat upp konkurrenterna. 
När vi väl hittar något som gör oss besvikna, som att 
den trots pratet om att den skulle vara upp till 90 
kilo lättare än föregångaren ändå lyckas vara tyngst 
här. Då kontrar den med att vara snålast! Av suvarna 
alltså. Det synnerligen välsmorda priset är spiken i 
kistan i den här matchen.

Det gäller också för den lika högt placerade jokern. 
En lysande bil totalt sett. Jämfört med Q5 får man 
ännu bättre ekonomi till priset av en något trängre 
kaross. Erfarna läsare vet att kombibilar oftast slår 
motsvarande suvar på fingrarna i testerna totalt sett, 
men så icke här.

I denna match är det dött lopp mellan segrarna 
från Audi! 

I SLUTET AV testveckan står kvartetten samlad på 
kajkanten. Det har blivit dags att summera intrycken.

BMW X3 står och knattrar på tomgång, lite småsur 
över fjärdeplatsen. Men gamlingen har inget att 
skämmas över egentligen. Uppdateringar har gjort att 
den exempelvis inte alls gör bort sig på infotainment-
området. De gamla kärnvärdena finns kvar, även om 
tillräckligt många i testlaget klagade på motorljudet 
i den grad att inte heller ronden "Aktiv körning" togs 
hem. Det sved nog. Motorn är bara 2,5 år gammal 
och kommer definitivt att sitta i ersättaren också. 
Men installationen är halva grejen och nya 5-serien 
visar att 20d-motorn kan dämpas bort mer. Åldern 
har tagit udden av lyxkänslan, men som sagt, X3 kan 
absolut vara ett bra alernativ till de i listan på testets 
sista sida.

Mercedes har svårt att bygga GLS i den takt kunder-
na strömmar till. Vi är de första att tillstå att intresset 
är klart välförtjänt för vår tidigare testvinnare. Nu 
finns det dock en spelare på plan som man åker ännu 
lite bekvämare i. Det törs vi nog säga trots att fjäd-

BARA AUDI Q5 STÅR OBESEGRAD AV JOKERN
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Att äga och leva med (20) 13,5 12 13 15
Att åka och trivas i (20) 16 13,5 14,5 15
Att köra och älska (20) 18 15 16,5 17,5

SUMMA               (60) 47,5 40,5 44 47,5 
	 HHHHH	 HHHh	 HHHH	 HHHHH

3 1
Jokern är lite mindre 

– men i övrigt lika 
bra eller bättre.

1
Nyast, bäst och att-
raktivast – och kos-

tar inte ens mest.

Q5 OCH A4 BÄSTA BILARNA TOTALT

4

BMWAUDI Q5 MERCEDES AUDI A4

Fin! Men slagen av 
en ännu bättre motor 

till bättre pris.

MIKAEL JOHNSSON, TESTCHEF
Q5 är finfin, men jag saknar bilens själ. 
Då har både X3 och GLS mer karaktär 
enligt mig och sådant är inte oviktigt. 
Men så hoppar jag in i A4 allroad: 
Ahh, att få komma ner! Det är som att 
komma hem. Körkänslan stiger direkt. 
Det får bli den "låga" jokern, tack.

VILKEN SKULLE JAG VÄLJA OCH VARFÖR?

JOAKIM DYREDAND, REDAKTÖR
Jag är en suv-person så A4 allroad går 
bort. Så även X3 som känns förbluf-
fande daterad. Sedan blir det svårt. 
GLC är underbar men Q5 har ett gäng 
trevliga funktioner som lockar mer.   

JOHN ARGELANDER, REDAKTIONSCHEF
A4 allroad, utan att blinka. Främst för 
den underbara rullkomforten, något 
som jag tycker är extremt viktigt vid 
valet av bil. Utrymmena räcker till 
och framstolarna är mycket bra. Och 
allroad är lite tuffare än grannens 
"vanliga" A4 Avant. Jag är såld!

En noslängd efter 
i samtliga del-

moment.

JULIA BRZEZINSKA, SKRIBENT
X3 ser sorgsen ut. GLC är för from. A4 
allroad är en helsikes bil men för första 
gången faller jag pladask i mellansuv-
fällan. Nya Q5 är solid och behaglig, jag 
gillar faktiskt den upphöjda känslan vid 
vardagskörning.
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VI SOM SNART VILL GE Q5 STRYK!

ANDRA ALTERNATIV

LAND ROVER DISCOVERY SPORT – 
DET UDDA VALET

”Lilla Range Rover” generation tre kom 2015 och har 
fyra riktigt starka argument: Du blir ensam om den 
i kvarteret, imagen är tuff, terrängegenskaperna är 
bra och den finns med sju sittplatser. Men testlaget 
charmades inte så mycket som man hoppades. Den 
är egenskapsmässigt bara okej på det mesta, inte i 
topp på något.

VOLVO XC60 – VOLVOS BÄSTA!
Den kom redan 2008 men ligger fortfarande i försälj-
ningstoppen – välförtjänt! Det är främst design och 
säkerhet som talar för XC60, men den Gent-byggda 
bilen har också visat sig hålla väldigt hög kvalitet. 
När vi testade senast i oktober i fjol hade den 
egenskapsmässigt ingen chans mot de nya bilarna 
men till rätt pris behöver den inte vara ett dåligt val.

JAGUAR F-PACE – DYR MEN PLASTIG
En dieseldriven Jaggasuv? Självklart – Porsche kan 
ju. För formen står Ian Callum och enligt testlaget är 
den och varumärket bilens absolut starkaste sidor. 
Snygg, cool och därtill sportig på vägen med ett 
bekvämt baksäte och stort bagageutrymme. Tyvärr 
är interiören plastig, priset högt och komforten bara 
medelmåttig.

PORSCHE MACAN – 
DEN RIKTIGA SPORTSUVEN

Över en tredjedel av alla Porschar som säljs i Europa 
är Macan, en sportig version av Audi Q5. Vi älskar 
detaljkvaliteten och den sportiga känslan – oavsett 
motorversion. Styrning, chassi och motor/låda får 
full pott. Kupén är tillräckligt rymlig och komforten 
bra. Men bagageutrymmet är litet och kalaset kostar.

FORD EDGE – I STÄLLET FÖR XC90
Med ungefär ett XC60-pris och en längd på 4,8 meter 
är Edge mycket bil för pengarna. Generation två 
visades 2015 och kom till Europa 2016. Här har vi en 
bil för familjen, mycket rymlig, bekväm och med pris-
värd utrustning. Men det är inget för körentusiasten 
som också kräver hög kvalitetskänsla. Ett förnuftigt 
köp dock.

KIA SORENTO
Dagens Sorento debuterade 2014 precis som Macan 
men är en suv i andra ändan av skalan. Nästan från 
en annan storleksklass levereras finfina kupé- och 
bagageutrymmen. Komfort finns också i stora mått. 
Det är saker som körglädje och kvalitetskänsla du 
inte får ha för höga anspråk på. Kia Sorento är en 
typisk glidare.

ALFA STELVIO
Med bottenplatta från nya bakhjulsdrivna och 
extremt körglada Giulia kommer Alfa Romeos första 
suv till oss. Exakt när den dyker upp är osäkert, Alfa 
har en historia av att försena sina nya modeller. Det 
talas om både RWD och 4WD och även en manuell 
version. Toppmotorn blir bensin-V6:an på 510 hk. Vi 
kan inte vänta!

BMW X3
Sent i år kommer nya X3 (förmodad internkod 
G01). Den tredje versionen av denna storsäljare 
blir rymligare, 100 kilo lättare, snålare och givetvis 
mycket mer uppkopplad och självkörande. Ett stort 
steg uppåt. Någon gång 2018 kommer nya X3 även i 
laddhybridutförandet ”eDrive”.

VOLVO XC60
Volvos viktigaste bil måste bli en succé. Att den blir 
riktigt snygg vet vi och tekniken kommer från nya 
90-serien. En laddhybridversion kommer tidigt och 
motorerna lär få en uppdatering. Den blir rymligare 
och mycket lyxigare än dagens version. En storsäl-
jare – din nästa bil?

VAR FJÄRDE SÅLD BIL I EUROPA UNDER 2016 VAR EN SUV. ALLA KAN INTE VARA MED I ALLA TESTER, 
MEN KANSKE UNDRAR DU VARFÖR VOLVO XC60 OCH JAGUAR F-PACE INTE ÄR MED I DETTA TEST? 

HÄR ÄR SVAREN OCH DE MEST SPÄNNANDE BILARNA SOM VI VÄNTAR IVRIGT PÅ! 
TEXT ALRIK SÖDERLIND

På hemsidan kan du läsa tester av alla andra suvar och bilar – gratis för prenumeranter. 

Ska du köpa begagnat kan prenumeranter också läsa begagnatbetyg från ägarna – på alla bilar.
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