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SNÖKANON ER
En riktigt kraftfull kombi med fyrhjulsdrift och höjd
markfrigång är inte dumt när Kung Bore är i farten.
Nya Opel Insignia Country Tourer vill bli en bil att
räkna med i klassen. Hur klarar den matchen mot
Audi A4 Allroad och Volkswagen Passat Alltrack?
TEXT: CALLE CARLQUIST FOTO: SIMON HAMELIUS
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TEST

Audi A4 s Opel Insignia s Volkswagen Passat

2

1

3

4

1. Insignias baksäte är testets rymligaste, med rejäl plats för huvud och knän. Soffans utformning passar dock bäst för två. 2. Backkörningskontroll i Audi
är en bra finess när det går utför. 3. Rattvärme är standard i Opel, sköts med en liten men välplacerad knapp. 4. Bra och lätt urtagbart lastnät i Passat.

K

Bra framkomlighet,
kanske mer tack vare
fyrhjulsdriften än den
förhöjda markfrigången.
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anske är det svenskens
djupt rotade relation till
skog och natur, kanske
är det fåfänga, kanske är det
ett faktiskt behov – lätt förhöjda och i åtminstone skenbart
oömma plastdetaljer inklädda
varianter av vanliga kombibilar
har slagit rejält på marknaden.
Attraktionen märks inte minst
på andrahandsvärdet, alltid
bättre än för motsvarande normal kombimodell. Prispåslaget vid nyköp har man nästan
garanterat igen när det är dags
att sälja.
Audi A4 Allroad och Volkswagen Passat Alltrack hör till de
populäraste och mest etablerade i genren. Allroad till exempel utgör nästan en tredjedel
av försäljningen av A4 Avant.
Förra generationens Opel Insignia Country Tourer kom väldigt
sent till marknaden och är däremot en udda syn. Det kan bli
ändring på det nu.
Med den helt nya generationen laddade Opel, i sin sista tid
inom GM-koncernen, om rejält.
Nya Insignia (testad i halvkombiversion i Vi Bilägare 11/2017)
har en helt annan utgångspunkt
både i teknik och design än den
gamla modellen.
Plattformen kallas E2XX och
delas med senaste versionen av
amerikanska Chevrolet Malibu.

»Kanske är det fåfänga,
kanske är det ett faktiskt
behov.«

Insignia II är alltså inte någon
”tysk Saab 9-5”, som många
tycks tro. Lägre vikt, större
axelavstånd och mer utrymmen
var några ledstjärnor i utvecklingen av bilen och det märks
direkt när man ser den. Insignia
Country Tourer är fem meter
lång och har rejält mellan hjulstandard och ett nytt fyrhjulsaxlarna.
driftsystem kallat Twinster. Det
Det har medfört betydligt
finns tre körprogram (normal,
bättre utrymmen än tidigare,
tour och sport) och grundpriset
både för åkande och bagage.
är 329 900 kronor. Testbilen
Baksätet hör till de rymligaste
med all sin extrautrustning går
över huvud taget, det finns
lös på 396 000 kronor.
rejäl skjutmån för stolarna
fram och bagageutrymmet är
Testets Audi har den bekanta
väsentligt förbättrat jämfört
tvåliters 190-hästarsdieseln,
med den ganska inskränkta
dubbelkopplingslåda med sju
”ur-Insignia”.
växlar och märkets nya fyrCountry Tourer finns från
hjulsdrift Ultra. Till skillnad
307 900 kronor för versionen
från det permanenta quattrosystemet kopplas det bara in
med 170-hästars dieselmotor,
vid behov. Fem körprogram
cirka 20 000 kronor mer än
med olika programmering av
motsvarande vanlig kombiantispinn- och
version och i samantisladdsystem
manhanget ett klart
erbjuds, varav ett
konkurrenskraftigt
kallas Offroad.
erbjudande. Opel
Enligt uppgift
har inte gjort någon
kommer Audi att
hemlighet av att
köra ett (förmånsInsignia ska ”prisa
Till och med
värdegrundande)
sig in” på marknanovember 2017 låg
kampanjpris på A4
den. Testbilen är
Opel Insignia på
plats 86 i säljsstaAllroad under 2018,
en välkryddad 2,0
tistiken. Audi A4
400 000 kronor i
biturbodiesel med
fanns på plats 23,
210 hk, åttaväxlad
grundpris, inklusiVolkswagen Pasautomatlåda som
ve det omfattande
sat på plats fyra.

86

paketet Proline som annars
kostar 34 500 kr.
Passat har motor och växellåda likvärdig med Audis, men
bara sex växlar. Den automatiskt inkopplande fyrhjulsdriften kommer från BorgWarner
och det finns fem körprogram
att välja bland. Grundpriset är
336 000 kronor. Med all utrustning hamnar testbilen på drygt
430 000 kronor.
Ingen av bilarna har höj-/
sänkbar fjädring men jämfört
med normalversionerna står de
lite högre på vägen: Audi plus
34 millimeter, Opel plus 23 och
Volkswagen plus 29 mm. Det
blir därmed lite enklare att kliva
i och ur bilarna, men i Audi är
det alltjämt rätt knöligt eftersom dörrtrösklarna är så breda
– byxorna skitar lätt ned sig.
Naturligtvis är detta inga
”terrängbilar”, höjningen är
knappast heller motiverad av
att åstadkomma särskilt ökad
framkomlighet, exempelvis i
snö. Det är snarare fyrhjulsdrif-
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Audi A4 s Opel Insignia s Volkswagen Passat

AUDI
A4 ALLROAD
2,0 TDI/190
GRUNDPRIS:
KÖRKÄNSLA: 
EKONOMI:
KOMFORT:
SÄKERHET:
MILJÖ:

Säkra köregenskaper och
hög åkkomfort – långa
vinteretapper är inga
problem i den här trion.

›

ten som tar hand om den saken.
I Opel bygger det nya systemet
på två kopplingslameller, en
fram och en bak, som fördelar
kraft mellan höger och vänster
hjul elektroniskt. Någon traditionell differentialväxel finns
inte. Fyrhjulsdriften tillsammans med antispinn och antisladdsystem skickar rätt kraftdosering till rätt hjul vid varje
tillfälle beroende på underlag,
gaspådrag och rattutslag. I
praktiken är systemet utmärkt,
testets bästa visar det sig. Inte
ens med hjulen på tre av våra
nollfriktionsrullar tvekar Opel
det minsta. Lite gaspådrag bara
och greppet finns direkt.
Audi A4 Allroads nya system
skiljer sig en del från tidigare,
konstanta Quattrosystem. Av
vikt- och bränslebesparingsskäl
är fyrhjulsdriften inte aktiverad
jämt utan först när gaspådrag
eller styrvinklar kräver det. Det
fungerar skapligt vid vårt rulltest, men om det är bättre eller
sämre än Quattro med konstant
fyrhjulsdrift hade vi inte möjlighet att prova.
Volkswagens fyrhjulsdrivning
är klart godkänd, men ändå
”sämst” av dessa tre. VW kräver
mer gaspådrag vid slirproven

för att driva lika bra som Audi
och i synnerhet Opel.
Dragvikten är i fokus för
många. Passat är klart bäst med
över två ton tillåtna, men för
förare med enbart b-kort har
Audi ett försteg.
Det är rätt stor skillnad på
hur man uppfattar testtrion i
stan jämfört med på långfärd.
Både Audi och VW lider en del
av den ryckighet vid trafikljusstart som tycks ofrånkomlig i
kombinationen vridmomentstark diesel/dubbelkopplingslåda. Det gäller särskilt i Passat
som i normalt körläge gärna
vill ”tänka” en tiondel eller
två för länge innan den sätter
fart – och då ofta gör det med

ett ryck. Väl i rörelse sker dock
växlingarna förunderligt snabbt
och mjukt.
Opels nya åttaväxlade automat är av konventionell typ med
momentomvandlare. Den tar
hand om det ansenliga vridmomentet på ett kultiverat vis.
Drivningen känns ”på” direkt,
utan att för den skull rycka. I
läge ”sport” blir reaktionerna
verkligen raska, i fartresurser
(särskilt för omkörningar) hör
denna Insigniaversion till de
kvickaste i rimlig prisklass.
Volkswagens lådformade
kaross är enkel att hålla reda på
i stadsmanövrer. Audi känns
lägre och har inte lika bra sikt.
Den över två decimeter längre
Opel är lite otymplig i viss

ÄGARNA TYCKER
Audi kom totalt på
8:e, Opel på 15:e
och Volkswagen
på 18:e plats bland
25 märken vid senaste AutoIndex
där privata bilägare tycker till om
sitt bilinnehav.

Lojalitetsenkäten gav Audi 6:e, VW
14:e och Opel 16:e plats. Bedömningen av återförsäljarna resulterade i 10:e plats för Audi, 12:e för
Opel och 18:e för VW. I verkstadsenkäten kom Opel 11:a, Audi på
plats 15 och VW på plats 24.

I bilenkäten, kvalitet/egenskaper,
rankades Audi som 7:e märke,
Opel som 13:e och VW som 18:e
märke.

Undersökningen genomfördes
januari–mars 2017 och gäller årsmodellerna 2010–2016.

hantering, man är nästan helt
i händerna på sikthjälpmedlen
backkamera etcetera och vänster ytterbackspegel skymmer
sikten mer än speglarna i Audi
och VW.
Vi noterade att VW tycks
ha återinfört den utfällningsbara backningskameran på
bakluckan – utmärkt! Den var
ensam om att hålla sig ren även
när busväder drabbade testperioden. Opels kaross smet föredömligt undan slask och smuts.
Där Audi och VW snabbt blev
kletbruna av december månads
vägutmaningar höll sig Insignia
märkvärdigt ren längs karossidor och på bagagerumsdörren.
På lands- och småvägar
växer intrycken av alla tre. Vi
märkte snabbt att Audi, kanske som en prismarkör, slipat
mer än VW på hur motor och
växellåda arbetar ihop. Dels
är A4 kvickare än Passat, dels
är motor- och vägljud bättre
avskärmade. Även på grov asfalt
var Audi behagligt tystlåten och
motorvarvet klart lägre än i VW.
Insignia som halvkombi var
överraskande ljudlig i testet
sommaren 2017. Uppenbarligen har Country Tourer fått en
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»Samtliga
testförare
satte Opels
köregenskaper främst.«
annan avstämning i bussningar
med mera för bilen rullade nästan lika tyst som Audi, oavsett
underlag.
Samtliga testförare satte
Opels köregenskaper främst.
På fina, svepande lands- och
motorvägar gick bilen ovanligt
stadigt, nästan som fastnitad
i vägbanan oavsett sidvindar,
spår och snösträngar. Den kändes urtrygg, helt enkelt. På våra
mindre testvägar, varav en hel
del utgjordes av grusunderlag
både med och utan snö på ytan,
var bilen (sitt format till trots)
väldigt hanterlig. Insignia har
en exakt och väl avvägd styrkänsla, fjädringen (med rätt
hård grundkaraktär) känns
följsam och arbetar tyst. Kurshållningen är bestämd också på

400 000 kr
rrrrr
rrrrr
rrrrr
rrrrr
rrrrr

OPEL
INSIGNIA COUNTRY
TOURER 2,0 CDTI/210

VOLKSWAGEN
PASSAT ALLTRACK
2,0 TDI/190

GRUNDPRIS:
KÖRKÄNSLA: 
EKONOMI:
KOMFORT:
SÄKERHET:
MILJÖ:

GRUNDPRIS:
KÖRKÄNSLA: 
EKONOMI:
KOMFORT:
SÄKERHET:
MILJÖ:

329 900 kr
rrrrr
rrrrr
rrrrr
rrrrr
rrrrr

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

1. Testbilen var utrustad med
ett förhållandevis enkelt MMIsystem och dess skötsel med
reglagen framför växelväljaren är
föredömligt lättbegriplig.

1. Härligt ljussken från Opels
avancerade strålkastare med
automatisk anpassning av ljusbild och (väldigt långt) helljus
efter förhållandena.

2. Den analoga mätargruppen i
A4 erbjuder distinkt grafik och
logiska färddatorfunktioner
som enkelt väljs med reglage på
ratten.

2. Udda blandning av analogt
och digitalt som fungerar
utmärkt. Visning av olje- och
kylvattentemperatur är inte så
vanligt numera.

3. Standardstolarna må se en
aning platta ut men har en
mycket behaglig textilklädsel
och ger finfint stöd länge.

3. Påkostade lädersportstolar
med ganska fast stoppning
kostar 15 900 kronor extra. Alla
satt utmärkt i Insignia.

4. Den längsmonterade TDImaskinen har gott om kraft och
mer harmonisk avstämning mot
växellådan än kusin Passat.

4. Dubbelturbo ger nästan
omedelbart krafttillskott och
sedan går det undan ordentligt.
Behaglig i vardagskörning.

336 000 kr
rrrrr
rrrrr
rrrrr
rrrrr
rrrrr

1. Testtrion går att utrusta med
fjärrstyrd p-värmare, en utmärkt
vinterfiness. Till Passat är prispåslaget 10 900 kronor.
2. Den helt digitala instrumentgruppen kan varieras i utseende
nästan så att det blir ”overkill” av
information framför föraren.
3. Läderstolar med utdragbart
lårstöd, som i Opel, men med
ännu stramare stoppning och
mer markerade sidostöd. Favoritplats för några testförare.
4. Stark och snål men ”lirar” inte
lika fint med växellådan som
Audi eller Opel. Rycker gärna i
stadstrafik och svarar en aning
lojt på gas vid normalt körläge.

›››
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Audi A4 s Opel Insignia s Volkswagen Passat

Begränsat bagageutrymme i Audi
men utförandet går
inte att klaga på.
Här finns eldrivet
insynsskydd och
kraftfull LED-belysning i respektive
bagagerumsvägg.
Ryggstöd med
40/20/40-delning har alla tre
testbilar.

AUDI
Audis förarmiljö känns lågbyggd och tajtare än Opels och VW:s. Bred mittkonsol, skön tygklädsel, utmärkt finish och bra sikt snett framåt hör till.

Jämfört med förra
Insignia har den
nya betydligt
bättre bagageutrymme och det är
enklare att utnyttja
effektivt. Elstyrd
baklucka kostar
2 900 extra. Manuellt insynsskydd.
Infällbar dragkrok
kostar 8 500 kronor.

OPEL
Elegant svängda former, överlag är allting lika tydligt och lättskött som i
Audi och VW men klimatreglagen framför växelväljaren är i minsta laget.

Testets största och
bäst utformade
bagageutrymme.
Insynsskyddet kan
enkelt varieras
och lastvolymen
är både stor och
enkelt att utnyttja.
Golvet kan justeras
i höjd. Infällbar
dragkrok ingår i ett
paket för 10 900
kronor.

VW
Det finns mycket att titta på för Passatföraren men nästan allting är lättskött och genomtänkt, i synnerhet färddatorn mellan rundlarna.

›

riktigt halt underlag. Eventuella
sladdungar fångas mjukt men
bestämt upp av ett moget ESPsystem. Undanmanöverprov
med last kunde vi tyvärr inte
utföra på grund av temperatur
och väglag.
Audi och Volkswagen är också
långfärdskamrater av rang. A4
rör sig med förbluffande lätthet över alla sorters underlag,
nästan som om den faktiskt har
luftfjädring. Bilens balanserade och kvicka rörelser döljer
karossens format.
Det enda vi kunde anmärka på
var en viss osäkerhet i kurshållningen kring ”mittläget”, främst
märkbart på släta, fina vägar.
Där vi hade förväntat oss total
stabilitet fanns ofta en lätt diffus känsla, som om det yttersta
skiktet på samtliga fyra däck var
lite för mjukt. På krokiga asfaltvägar styrde bilen ibland in alltför mycket i böjarna, bortom
förarens intention.

Inget sådant i Passat, oavsett
underlag gick den egentligen lika
övertygande som Opel men utan
att ha Insignias allroundkapacitet i fjädringsarbetet. Där Opel
tog hand om potthål, tvärslag
och gropar med ett höjt ögonbryn kunde Passat dunsa i rejält.
Testbilarna var utrustade
med LED-strålkastare och ljusutbytet var, ja, lysande. Allra
mest så i Opel, vars adaptiva
strålkastarsken på helljus kan
kännas ovant till en början men
snart nästan blir ett beroende. I
exempelvis stadstrafik på mörka
gator byggs ljusbilden upp med
ett brett sken som särskilt lyser
upp trottarerna på båda sidor.
Inte dumt när så många (alltför
många!) knallar omkring i vintermörkret utan reflexer, eller
när snabbcyklister plötsligt
korsar stadsgatorna utan att
vara upplysta ett smack. Någon
bländningsrisk med Opels

»Våra kostnadskalkyler
är inte så åtskilda som vi
först hade trott.«
system verkar inte föreligga, vi
möttes inte av ett enda helljusblink från mötande trafik under
testperioden.
Opel och Volkswagen var
nästan ”råa” vid testets början
och kan säkert slipa ned sina
förbrukningssiffror i takt med
milen. Opels egentligen alldeles
för höga deklarerade förbrukning kom vi faktiskt aldrig upp
till. Att en testbil dragit klart
mindre än angiven förbrukning
är närmast en raritet i vår testhistoria – en angenäm sådan.
Trots ganska yviga skillnader
i bilarnas prisförutsättningar
blir våra kostnadskalkyler inte

riktigt så åtskilda som vi först
hade trott. Spekulanter på bilar
i den här divisionen nöjer sig
nästan aldrig utan att lägga på
diverse utrustning och paket
och i så måtto kan Audi blir riktigt dyr, om man vill. Samtidigt
är Prolinepaketet både välfyllt
och prisvärt. Passat Alltrack är
ett säkert kort i denna kategori,
dess popularitet är inte svår att
begripa.
När allt fallit på plats och
våra testförare summerat alla
sina intryck var det ändå Opel
som drog längsta strået, hos alla
förare. Insignia Country Tourer
är helt enkelt en av märkets
bästa bilar på bra länge. s
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Opel Insignia tar
täten i testtrion.

›››
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Audi A4 s Opel Insignia s Volkswagen Passat

MEDIEFUNKTIONER

KUPÉMÅTT
Audi

Opel

Volkswagen

MMI
Navi 900
Composition
Systemets namn
			Media
Pris

fr. 18 200 kr

standard

ja

ja

ja

scroll

pek

pek/scroll

Svenskspråkig
Typ av skärm

standard

Skärmstorlek, tum

7

8

8

Max ant. bluetooth-enheter i systemet

5

5

20

Max antal aktiva samtidigt

2

1

2

tillval

ja

ja

Röststyrning
Rattmanövrering

ja

ja

ja

Plats för minneskort

ja

nej

nej

Telefonspegling

ja

ja

ja

4 000 kr

1 000 kr

2 200 kr

DAB-radio

ja

ja

nej

ja/ja/ja

ja/ja/ja

ja/ja/ja

12 600 kr

ja

1 1 600 kr

SMS
Bluetooth/USB/AUX
Navigator

Audis system har
tilltalande grafik
och lättbegripligt
gränssnitt. Det
finns olika system
med olika omfattning att välja
bland, testbilens
var av något
enklare sort.

KOMMENTAR: *Kommer senare.

»Audis system har tilltalande grafik och lättbegripligt
gränssnitt.«
UTRUSTNING

AUDI

Opels skärm är
elegant integrerad i instrumentpanelen.
Snabb reaktion på
fingertryck och
bra rattreglage
gör hanteringen
enkel.

OPEL

Volkswagens
nya pek- och
scrollskärm
gör ett ståtligt
intryck. Mycket
bra funktionalitet,
kompletterad
med rattreglage
som hör till de
allra bästa.

VW

EKONOMI
Opel

Volkswagen

Audi

Opel

Volkswagen

pkt. 14 900 kr

5 900 kr

ja

Grundpris testad version, kr

400 000

329 900

336 000

Autobroms

ja

ja

ja

Testbilens pris, kr

421 700

396 000

431 800

Automatlåda

ja

ja

ja

Förmånsvärde, kr/år

57 500

45 100

45 700

pkt. 12 800 kr

5 900 kr

2 500 kr

192 000/48

161 700/49

161 300/48

5 500 kr

ja

pkt. 10 900 kr

13 729/17 092

19 894/18 773

14 570/18 773

ja

ja

ja

Eljusterbart förarsäte

9 300 kr

pkt. 15 900 kr

13 600 kr

Skatt, kr/år

1 989

5 117

2 458

Fabriksmonterat drag

9 500 kr

8 500 kr

pkt. 10 900 kr

Försäkring, kr/år (2)

5 712

4 992

5 712

Fabriksmonterat larm

5 800 kr

2 900 kr

pkt. 10 900 kr

ja

ja

ja

Automatisk p-hjälp
Backningskamera
Backstarthjälp

Farthållare
Färddator
Head-up display
Klimatanläggning

ja

ja

ja

11 900 kr

5 900 kr

5 500 kr

ja

ja

ja

ja

ja

ja

LED-strålkastare

fr. 14 500 kr

ja

pkt. 26 200 kr

Läderklädsel

fr. 11 600 kr

fr. 15 900 kr

pkt. 26 200 kr

Kollisionsvarnare

ja

ja

ja

Metalliclack

10 000 kr

5 900 kr

7 900 kr

Panoramaglastak

17 600 kr

9 900 kr

11 200 kr

pkt. 12 800 kr

ja/ja

2 500 kr

17 300 kr

8 900 kr

10 900 kr

4 100 kr

ja

pkt. 26 200 kr

lagn.sats

lagn.sats

lagn.sats

Strålkastarspolare

ja

nej

ja

Ställbara stötdämpare

ja

ja

17 400 kr

Lättmetallfälgar

P-sensorer fr/b
Parkeringsvärmare
Rattvärme
Reservhjul, typ

KOMMENTAR: Exempel på paket, Audi: Prolinepaket, 34 500 kronor (ingår
2018), bland annat: Dragkrok, fjärrstyrd p-värmare, LED-strålkastare, sportstolar, p-sensor bak, farthållare, infosystem med färgskärm. Assistanspaket
Bas, 14  900 kr: Adaptiv farthållare, filhållningsassistent, kökörningsassistent.
Opel: Läderpaket, 15 900 kr: Eljusterbara sportstolar med ventilation och
massage, elfällbara ytterspeglar med belysning. Rattmonterade växelpaddlar kostar 1 500 kronor. Volkswagen: Easy Park inkl. dragpaket 12 900 kronor,
Executivepaket 26 000 kr, SafeTech-paket med LED-strålkastare 13 400 kr.

Värdeminskning, kr/% (1)
Bränslekostnad,
dekl./test, kr/år

Servicekostnad, kr (3)

3 600*

6 982

11 956

Serviceintervall, mil/år

2/3 000

1/3 000

1/1 500

2/3/12/mob**

2/3/12/1

2/3/12/mob**

45,00/46,70

44,80/44,20

41,90/44,00

Garantier, år (4)
Milkostnad, kr (5)
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1

4

4

RESERVDELAR

3

1. Takhöjd fram

Audi

Opel

Volkswagen

97–104

96–106

94–102

96

101

100

2. Takhöjd bak
3. Sitthöjd fram/bak

43–50/50

42–52/50

45–52/49

4. Sittdynans längd fram/bak

50/50

51–56/49

52–58/51

5. Benutrymme fram

45–69

45–69

43–68

6. Benutrymme bak

5–34

17–40

14–39

142

146

145

7. Kupébredd fram
8. Kupébredd bak
9. Avstånd ratt/gaspedal

136

142

139

65–71

62–70

65–70

KOMMENTAR: Opels kupé är riktigt rymlig på alla ledder, i synnerhet
benutrymmet bak har vuxit från föregående modell. Audi är klart trängre i
det avseendet.

LASTMÅTT

7
1
3
5

Mått, cm

Volkswagen
ja

ytterplatser

alla platser

alla platser
nej/nej

nej/nej

nej/nej

Bältespåminnare bak

ja

ja

ja

Bältessträckare bak

ja

ja

pkt. 5 200 kr

Bälteskraftbegränsare bak

ja

nej

ja

Elektriska barnsäkerhetslås

ja

nej

nej

Får liggvagn plats?

ja

ja

ja

Heltäckande sidokrockgardin

ja

ja

ja

Integrerade bälteskuddar bak

nej

nej

pkt. 5 200 kr

ja/ja

nej/ja

nej/ja

4 400 kr

nej

4 300 kr

Isofixfästen fr/b
Sidokrockkuddar bak
Urkopplingsbar krockkudde
ViB:s barnbetyg

ja

ja

ja

hhhh

hhh

hhhh

KOMMENTAR: Volkswagen har ett litet försteg eftersom integrerade
barnstolar i baksätet är en valmöjlighet (priset gäller två stolar). Opel har
inga tillval men har å andra sidan bäst utrymme i baksätet för bakåtvända
barnstolar. Audi är betydligt trängre, här får man prova om det finns
tillräcklig plats för en passagerare framför den tilltänkta bakåtvända barnstolen på höger sida bak. Isofix-fästen är standard i passagerarstolen fram i
Audi – bra. Att ingen av bilarna erbjuder fästöglor för barnstolar är däremot
mindre bra.

4

2

Audi

Opel

Vuxenskydd

90 %

93 %

Volkswagen
85 %

Barnsäkerhet

87 %

85 %

84 %

Fotgängarskydd

75 %

78 %

43 %

Förarstödsystem

75 %

69 %

71 %

bra/bra

bra/tveksamt

bra/bra
ja

Automatisk nödbroms (AEB)

ja

ja

Betyg AEB city/landsväg

–

bra/–

–

hhhhh

hhhhh

hhhhh

KOMMENTAR: Tre bilar som är ungefär så säkra att krocka i som tänkas
kan just nu. Opel är nyast och har även fått sin autobromsfunktion testad
och betygsatt. Sämre pisksnärtskydd i baksätet är enda fläcken för Insignia.
Audi

Opel

71

71

72

102

104

107

99/127

103/143

101/101

105

114

113

Audi

Opel

Volkswagen

168

173

174

Längd, cm

475

500

478

6. Höjd till lasttröskel

67

66

64

Bredd, cm

184

187

185

auto

7. Höjd under baklucka

190

188

195

Höjd, cm

149

153

151

16 399

3 462

Ant. läskbackar uppf/nedf baksäte

14/31

19/37

20/40

Axelavstånd, cm

282

283

279

16 270

24 781

19 818

505/1 510

560/1 665

639/1 716

158/157

161/161

158/156

auto

auto

auto

20

14,6

17,4

ej uppg.

1 780

2 100

1 785

1 892

1777

Maxlast, kg

460

488

523

Taklast, kg

90

100

100

1 800/1 255

1 605/1 120

2 200/1 200

13 848

9 049

2. Bredd i lastöppning

Bakljus, kr

2 662

2 745

2 464

3. Bredd mellan/bakom hjulhus

Bromsbelägg fram, kr

1 566

1 576

1 336

4. Lastgolv uppfällt baksäte

Bromsskivor fram, kr

1 561

3 619

2 126

5. Lastgolv nedfällt baksäte

Fälg, kr

3 184

2 826

3 600

Komplett koppling, kr

auto

auto

Avgassystem utan kat., kr

10 102

Partikelfilter, kr

Bytesintervall, mil/år

ja

Barnstolsöglor fr/b

Pisksnärtskydd fram/bak

6

19 212

Kamremsbyte, kr

Bakåtvänd barnstol bak

Totalbetyg Euro NCAP

Volkswagen

Arb.kostnad avgassystem, kr

Opel

ja

KROCKTEST

Opel

Arb.kostnad koppling, kr

Audi
Bakåtvänd barnstol fram

Mått, cm

I VOLKSWAGEN kopplas passagerarkrockkudden ur med nyckel.

BARN I BIL

5

Audi
Strålkastare, kr

I AUDI reglerar föraren barnsäkringen av bakdörrarna från sin dörr.

9

6

KOMMENTAR: (1) Beräknad på grundpris enl. Autovista Inter-Global AB.
(2) Vid 2 000 mil/år i tre år i stad typ Västerås. (3) T o m 6 000 mil. (4) Nybil/vagnskada/rost/vägassistans. (5) Vid 2 000 mil/år i tre år. I beräkningen
ingår värdeminskning, bränslekostnad enl. EU-norm/testförbrukning, skatt,
service, försäkring samt 10 000 kr för löpande underhåll. *Med serviceavtal.
**Mobilitetsgaranti.

Totalt, kr

9 220

ej uppg.

7 032

21 000/–

12 000/6

21 000/–

(63 777)

(67 574)

50 987
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Audi
Aktiv farthållare

8

1. Höjd i lastöppning

Bagagevolym VDA, liter

Volkswagen

KOMMENTAR: Passat har det största och mest praktiskt utformade
lastutrymmet. Nya Insignia har ryckt upp sig från föregående modell, både i
VDA-liter räknat och i ”backlastarligan”. Den gamla hade volymen 540/1 530
liter, respektive 17/34 backar. Audi är inte alls lika spatiös som Opel och
Volkswagen.

MÅTT & VIKT

Spårvidd fr/b, cm
Markfrigång, cm
Tjänstevikt, kg

Släpvikt/B-kort, kg
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TEST

TESTVÄRDEN

Läs mer på
vibilagare.s
e

LJUSTEST

Bränsleförbrukning (liter/100 km)

MILJÖ

6,7

6,7
VW

Audi

Testförbrukning

Audi

Opel

Volkswagen

58

62

66

128

188

137

ej uppg.

8,0

ej uppg.

CO2, g/km

KOMMENTAR: Opel förbrukade mindre än vad både NEDC-normen (staplar)
och den nya, mer krävande WLTP-normen anger. Passat överförbrukade
rejält över den nuvarande normen och även Audi låg klart över sin låga
normsiffra. Både Opel och VW var närmast ”råa” vid mättillfället.
ACCELERATION
0–100 km/tim

Audi

Opel

Volkswagen

8,3 s – 134 m

8,3 s – 130 m

8,8 s – 140 m

16,2 s

16,1 s

16,6 s

0–400 m

Audi
Längd, m

Halvljus
93

Bredd, m
Betyg

Helljus
188

26

20

rrrrr

rrrrr

LED

Opel
Längd, m

Halvljus
86

Bredd, m
Betyg

24

21

rrrrr

rrrrr

4,6 s – 118 m

5,4 s – 133 m

4:an

auto

auto

auto

5:an

auto

auto

auto

6:an

auto

auto

auto

KOMMENTAR: Ingen brist på fartresurser när de behövs. I praktiken märks
skillnaden mellan bilarna mest i testdatorn men Opel har en av de kvickare
omkörningsaccelerationer vi noterat på mycket länge.
BROMSAR

Audi

Opel

Volkswagen

–

–

–

100–0 km/tim

KOMMENTAR: Bromsprover gick inte att genomföra på grund av väglaget.
KUPÉBULLER dB(A)

Audi

Opel

Volkswagen

50 km/tim (fin/grov asfalt)

58/63

60/64

60/65

70 km/tim

60/65

62/66

62/67

90 km/tim

63/68

64/69

65/70

110 km/tim

65/70

67/71

68/72

KOMMENTAR: Inte så stora skillnader i ljudmätaren, det här är tre klart
godkända bilar från ljudsynpunkt. Audi har hela tiden ett litet försteg,
jämfört med Passat är ljudet från dess identiska motor bättre isolerat. Opel
uppfattas som aningen tystare än Passat. Vid hård acceleration har dubbelturbomaskinen ett kraftfullt men knappast störande ljud.

ROSTSKYDDSPROGNOS

OPEL INSIGNIA COUNTRY
TOURER 2,0 CDTI

VW PASSAT ALLTRACK
2,0 TDI 190 4MOTION

TILLVERKNINGSLAND: Tyskland.

TILLVERKNINGSLAND: Tyskland.

TILLVERKNINGSLAND: Tyskland.

MOTOR: Fyrcylindrig rak längsmonterad turbodiesel. Två överliggande kamaxlar, fyra ventiler
per cylinder. Direktinsprutning,
laddluftkylare. Kompression 15,5.
Borrning/slag 81/95,5 mm. Volym
1 968 cm3.

MOTOR: Tvärställd 4-cylindrig
rak turbodiesel. Två överliggande
kamaxlar, fyra ventiler per cylinder.
Direktinsprutning. Kompression
16,5. Cylindervolym 1 956 cm3. Borrning/slag 83/90 mm.

MOTOR: Tvärställd 4-cylindrig
rak turbodiesel. Två överliggande
kamaxlar, fyra ventiler per cylinder.
Direktinsprutning. Kompression
16,5. Borrning/slag 81/95,5 mm.
Volym 1 968 cm3.

EFFEKT/VRIDMOMENT: Max
effekt 210 hk (154 kW) vid 4 000 v/
min. Max vridmoment 480 Nm vid
1 750–2 500 v/min.

EFFEKT/VRIDMOMENT: Max effekt 190 hk (140 kW) vid 3 500–
4 000 v/min. Max vridmoment 400
Nm vid 1 900–3 500 v/min.

KRAFTÖVERFÖRING: Fyrhjulsdrift,
åttaväxlad automatlåda. Varvtal
vid 110 km/tim på högsta växeln:
1 800.

KRAFTÖVERFÖRING: Fyrhjulsdrift,
sexväxlad dubbelkopplingslåda.
Varvtal vid 110 km/tim på högsta
växeln: 1 950.

HJULUPPHÄNGNING: Skruvfjädring, krängningshämmare. Fram
fjäderben med undre triangellänk,
bak multilänk.

HJULUPPHÄNGNING: Skruvfjädring, krängningshämmare. Fram
fjäderben med undre triangellänk,
bak multilänk.

HJUL: Fälgbredd 8 tum, däck
225/55 R17.

HJUL: Fälgbredd 8 tum, däck
225/55 R17.

STYRNING: Kuggstång, elmekanisk servo. Vändcirkel 11,6 m.

STYRNING: Kuggstång, fartberoende elmekanisk servo. Vändcirkel
11,7 m, 2,6 rattvarv.

STYRNING: Kuggstång, fartberoende elmekanisk servo. Vändcirkel
11,7 m, 2,7 rattvarv.

BROMSAR: Skivor fram (ventilerade) och bak. Elektrisk p-broms.

BROMSAR: Skivor fram (ventilerade) och bak. Elektrisk p-broms.

BROMSAR: Skivor fram (ventilerade) och bak. Elektrisk p-broms.

PRESTANDA: Toppfart 228 km/
tim. Acceleration 0–100 km/tim
7,8 s (fabriksuppgifter).

PRESTANDA: Toppfart 233 km/
tim. Acceleration 0–100 km/tim
7,9 s (fabiksuppgifter).

PRESTANDA: Toppfart 233 km/
tim. Acceleration 0–100 km/tim
7,9 s (fabiksuppgifter).

ÖVRIGA VERSIONER: Fyra övriga
dieselversioner 150–272 hk, en
bensinversion 252 hk. Priser ej
fastställda vid pressläggning.

ÖVRIGA VERSIONER: 2,0 Turbo
260 hk 329 900 kronor, 2,0 CDTI 170
hk, 307 900 kronor.

ÖVRIGA VERSIONER: Alltrack
TSI 220 336 000 kronor. Alltrack
TDI/240 352 000 kronor.

KRAFTÖVERFÖRING: Fyrhjulsdrift, sjuväxlad dubbelkopplingslåda. Varvtal vid 110 km/tim på
högsta växeln: 1 440.

LED

4,8 s – 128 m

AUDI A4 ALLROAD
QUATTRO 2,0 TDI

EFFEKT/VRIDMOMENT: Max effekt 190 hk (140 kW) vid 3 800–
4 200 v/min. Max vridmoment 400
Nm vid 1 750–3 000 v/min.

Helljus
212

SEGDRAGNING 70–110 KM/TIM
3:ans växel

HJULUPPHÄNGNING: Skruvfjädring, krängningshämmare. Fram
fjäderben med dubbla triangellänkar, bak multilänkaxel.
VW
Längd, m

Halvljus
95

Helljus
183

Bredd, m

26

13

rrrrr

rrrrr

Betyg

HJUL: Fälgbredd 8 tum, däck
235/50 R18.

KOMMENTAR:
Opel har något
vassare lyse vid
vår statiska mätning som visar
bästa räckvidd.
Men Insignigas
matrix-system
Erik
imponerar också
Rönnblom.
genom anpassning
av ljuskäglan vid olika situationer,
exempelvis vid stadskörning. Audi
och VW har också ett LED-ljus med
god ljustemperatur, Passat med
något kortare och smalare helljus.
Längst och bredast har Insignia.
MEDELVÄRDE

»Funkisformen har
många fördelar.«

Halvljus Helljus

Längd, m

99

186

Bredd, m

25

18

(Bilarna är besiktigade av Rostskyddsmetoder AB.)

Audi
p A4 har kaross av stålplåt, förutom
bakluckan som är av aluminium. Motorhuv, baklucka och dörrar har väl
utförda limningar men behandling på
insidan finns inte i motorhuven, däremot i dörrar. Bra skärmkanter bak.
Innerskärmar av filtmaterial, med en
särskild ”profilering” som ska lufta
mot plåten och dämpa ljud. Framskärmarna har bra blästringsskydd.
Underredet täcks av plastskivor.
Skarvarna under dem är väl tätade
och det finns ett gott slitskydd.
Balkarna undertill är behandlade
inuti. Hjulupphängningar fram och
bak, fjäderbenstorn (bild 1) och bakre
tvärgående krockbalk av aluminium.
Bakvagnsram av stålplåt.

Opel
p Insignia är modernt konstruerad och i grunden välbyggd för
att motstå rost. Karossen är av
stålplåt, förutom motorhuven som
är av aluminium. Tätningarna i huv,
baklucka och dörrar är välgjorda och
invändig behandling finns i dörrarna.
Under bilen finns ett bra slitskydd
och balkar samt hålrum är invändigt
behandlade. Smutssamlande täckskivor saknas, dessutom är i stort sett
alla skarvar väl tätade, med undantag
från dem i hjulhusen innanför innerskärmarna. Skärmkanterna bak är
välkonstruerade, men täcks av fuktsugande filtinnerskärmar. Täckplasten
vid skärm-/tröskelkanterna fram (bild
2) skyddar mot stensprut.

Volkswagen
p Kaross av stålplåt. Skarvarna i
motorhuv och dörrar är ordentligt
tätade, motorhuven har dessutom
rejäla ventilationsslitsar. Innerskärmar av plast fram, av filtmaterial bak.
Skärmkanter bak utan smutssamlande hylla. Vid vindrutestolparna
och ned mot tröskellådan finns
isoleringsmaterial som snabbt suger
åt sig fukt. Stora delar av underredet
och hela reservhjulsbaljan täcks av
filtskivor som också drar åt sig fukt.
Balkarna under bilen har föredömlig
invändig vaxbehandling och alla
skarvar i underredet är ordentligt tätade. Alltrack har märkligt nog inget
slitskydd under täckskivorna, vilket
finns på vanliga Passat (bild 3).

ROSTSKYDDSGARANTI:
Betyg: 

ROSTSKYDDSGARANTI:
Betyg: 

ROSTSKYDDSGARANTI:
Betyg: 

12 år
rrrrr

12 år
rrrrr

12 år
rrrrr

1
1

2

2

3
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VINN

ARE

5,2
VW

Opel

Blandad

Bränsletank, l
Förbrukn. WLTP l/100 km

VI TYCKER

Förändrad för framgång

OPEL på topp i test hör inte till vanligheterna men nya Insignia är
1 En
på många sätt en starkt tilltalande modell. Det helt nya formatet är

inklätt i en ganska elegant kaross som visserligen kan kännas stor att hantera men som också ger förnämliga utrymmen, i synnerhet för de åkande.
För bagaget är det klart bättre sörjt än i föregångaren, men klassens storlastare är Insignia inte. Åkkomforten och köregenskaperna är bäst i detta
test, bilen är både underhållande och mycket trygg att köra, samtidigt
som ljudnivån är låg och fjädringsarbetet av hög klass. Motorn är kraftfull
i alla register och, om än inte lika snål som Audis, så i alla fall rimlig i sin
törst. Utmärkt fyrhjulsdrift och känsla av solitt bygge kompletterar bilden.

FOTO: CALLE CARLQUIST

Land

Opel

6,1

7,1

Stad

Audi 4,9

5,9
VW 4,7

Opel

3,0

VW

5,0
4,0

Opel

Au. 4,6

5,5

6,0

6,1

7,0

MODELLFAKTA

LED

8,8

8,0

Audi

›

Audi A4 s Opel Insignia s Volkswagen Passat

3

1. Fyrhjulsdrivningen i alla tre fungerade utmärkt. Allra snabbast reagerade
Opels, oavsett rullarnas placering. 2. Audis elbaklucka tar med sig insynsskyddet upp/ned vid öppning/stängning – bekvämt. 3. Opels vindrutevisning
har flera olika inställningsmöjligheter, här för hastighet och motorvarv.

VOLKSWAGEN behåller
2 Att
funkisformen på Passat har

många sätt är AUDI i topp
3 På
i klassen. Den känns välut-

många uppenbara fördelar. Alltrack
är väldisponerad för folk och bagage, utan att vara svällande stor.
Trygg att köra, trions lägsta milkostnad, men fjädringskomfort och
samspel motor/låda kan vässas.

vecklad i motor och växellåda, har
verkligt fin finish i helhet och detaljer och köregenskaperna är nätta
och trygga. Ett önskeval för många,
förutsatt att det inte är maximala
utrymmen man söker.

KOMMENTAR:
Det här är tre bilar
med visst mått av
habegär inbyggda.
Alla tre är både
bekväma och
trivsamma att köra.
Passat Alltrack har Christian
den bekvämaste
Ellmark,
förarstolen för min testförare.
del. Audi A4 Allroad
är kompetent i mycket, men utrymmena är i minsta laget. Min vinnare
heter Opel Insignia Country Tourer.
Testets bästa fyrhjulsdrift och den
roligaste bilen att ratta på småvägar. Opel har slängt gubbhatten
i diket och ger mer körglädje än
Audi. Vem kunde tro det?

KOMMENTAR:
Audi är harmonisk
med hög nivå i det
mesta, men utrymmena är ingen stark
sida. Attraktiv även i
testets ”snikutförande” men kostar ändå Calle
en slant. Passat är Carlquist,
genomrationell, har testledare.
bästa bagageutrymmet och ytterst få svaga sidor,
men den är inte lika bekväm som
Insignia. Sista ”riktiga” Opeln kan
vara en av de bästa bilar märket
gjort. Rymlig, mycket komfortabel,
urtrygga, spänstiga köregenskaper.
En stark och personlig utmanare i
klassen, min testfavorit.
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