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Vi provkör Mercedes fantastiska sportbil på 
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Ford Mondeo 2,0 TDCi 150 hk Trend  • Volkswagen Passat Sportscombi 2,0 TDI 150 hk Masters  • Volvo V70 D3 Business Edition

Kombimästare
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Ford Mondeo 2,0 TDCi 150 hk Trend  • Volkswagen Passat Sportscombi 2,0 TDI 150 hk Masters  • Volvo V70 D3 Business Edition

I ena ringhörnan står alldeles nya Volkswagen Passat Sportscombi 2,0 
TDI. I den andra nästan lika nya Ford Mondeo 2,0 TDCI. Men i den tredje 
ringhörnan lurar veteranen Volvo V70 D3 som inte tänker lämna över 
mästarbältet till nykomlingarna lättvindigt. Klockan slår och nu tar vi reda på 
vem som är mellanklassens kombimästare!
TexT: Erik WEdbErg  • FoTo: glEnn lindbErg

V
i är på många sätt 
ett hycklande folk. 
I Melodifestivalstider häv-
dar de allra flesta bestämt att 
de aldrig tittar på skiten utan 
hellre låter sig hänföras av 

en obskyr dokumentärfilm och när det ska 
köpas ny bil är det många som talar stort och 
brett om att den här gången ska det minsann 

bli något annorlunda och lite roligt. Men lik 
förbannat hamnar ändå majoriteten i en mel-
lanstor och mellandyr kombi och skyndar 
hem för att hinna se andra deltävlingen från 
Sundsvall. I kväll ska ju Carola sjunga!

Det finns ingen hejd på hur mycket svenska 
bilköpare uppskattar den mellanstora kom-
bibilen. Privatpersonen köper den som 
familjebil, taxiåkaren tar den som bulle och 

företag köper in den i drivor och kastar efter 
sina anställda. Segmentet står för en tredje-
del av den totala svenska nybilsförsäljningen. 
Volvo V70, alltså en enda bilmodell, står för 
inte mindre än sju procent av nybilsförsälj-
ningen! Sverige är efter Tyskland den största 
marknaden i världen för Volkswagen Passat 
Variant. Det är i det här segmentet alla de 
stora bilmärkena vill, och måste, vara i topp.

Kombimästare
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Lättnadens suckar kan därför höras från 
hela landets Ford-säljare. Äntligen kommer 
en ny Mondeo kombi! Väntan har varit lång. 
Mondeo har sett likadan ut ända sedan 2007 
då den tredje generationen började säljas och 
2009 peakade modellen med en marknads-
andel på fem procent i sitt segment. Så här 
långt in på 2014 är andelen nere på en procent. 
Redan 2012 stod en ny generation Mondeo 
färdig och premiärvisades på bilsalongen i 
Genève men sedan blev det tyst. Modellen 
har sålts i USA under namnet Fusion men 
här i Europa har vi inte sett skymten av nya 
Mondeo förrän nu.

Förklaringen till frånvaron är vad som 
bara kan förklaras som ett av de märkli-
gare besluten i bilhistorien. I svallvågorna 
av lågkonjunkturen under sent 00-tal beslöt 
Ford-ledningen att stänga sin fabrik i bel-
giska Genk. Om de senare drabbades av en 

”tänkte-inte-på-det-chock” vet vi inte men 
följden blev i alla fall att de inte hade någon-
stans att tillverka sin alldeles nya Mondeo. 
Fabriken i USA hade fullt upp att tillverka 
Fusion för den amerikanska marknaden och 
Europa blev därför utan. Två år senare har 
Ford nu lyckats anpassa sin fabrik i Valencia i 
Spanien för tillverkning av nya Mondeo men 
det är för oss obegripligt hur man kan låta en 
alldeles ny bilmodell stå i väntrummet i två år 
och tappa sin fräschör.

Klokt nog använde dock Ford tiden till 
att vidareutveckla Mondeo för den europe-
iska marknaden, och det märks. Trots att 
Mondeo alltså redan är två år gammal ser 
den ut och känns som en helt ny bil. Framför 
allt en större bil. Fords idé om att framö-
ver bara tillverka bilar som ska säljas på alla 
marknader i stället för att ta fram marknads-
specifika varianter innebär att nya Mondeo 

är stor. Amerikanska köpare vill ha den så 
och då får även vi den så. Med 487 centime-
ter på längden är den en decimeter längre än 
nya Passat. Parkeringssvårigheter är nack-
delen, stora innerutrymmen fördelen. När 
baksätesryggarna fälls ryms 1 630 liter bagage 
vilket trots yttermåtten faktiskt är mindre 
än motsvarande siffra för Passat. I baksä-
tet förvånar Mondeo med att inte slösa med 
utrymmena. Bakom en lång förare blir det rik-
tigt trångt och takhöjden i en bil utrustad med 
panoramaglastak är inte vad den borde vara. 
Ytterligare ett minus är att baksätessoffan är 
ovanligt platt och trist. 

InterIört osar det Ford om nya Mondeo, 
konstigt vore väl annat. Vi konstaterar att Ford 
har tagit till sig av kritiken mot knapphysterin 
som råder i märkets äldre modeller, instru-
mentpanelen i nya Mondeo är nästan helt 

Ford Mondeo

< Historiens första Aston Martin 
Kombi? Nej, men nya Ford Mon-
deo har en sportig front.
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Ford Mondeo

ruben börjesson 
om ford mondeo
Nya Mondeo är riktigt 
trevlig. Motorn känns 
kraftfull med ett mycket bra 
botten drag som gör den 
pigg och alert i tätortstrafik. 
Krockkuddar i bältet bak gör 
inte bältena krångligare att 
använda. Enligt registrerings-
beviset lastar den absolut 
mest i klassen, hela 729 kg, 
men i verkligheten tillåts det 
mer normala 455 kg. Ytter-
ligare en bil med felaktig 
tjänstevikt. 

 

Trots att Mondeo alltså redan är två år 
gammal ser den ut och känns som en helt 
ny bil. Framför allt en större bil. 

rensad från knappar och är betydligt stramare 
formgiven än den märkliga Focus-interiören. 
Infotainmentsystemet som styrs med en pek-
skärm fungerar bra med sin uppdelning i fyra 
zoner och de helt digitala mätartavlorna är 
snygga men inte alls så tydliga och logiska som 
den stora pekskärmen.

För att vara en i grunden amerikansk bil är 
det förvånande att Mondeo har de minsta och 
mest skålade stolarna i testet. Många riske-
rar att få det trångt om gumpen men de flesta 
tycker att stolarna känns sportiga.

Fords modeller står oftast för körglädjen i 
respektive klasser men i Mondeos fall håller det 
inte riktigt. Ford har försökt skapa en körglad 
bil genom att styva upp fjädringen och styr-
ningen men de har inte kommit hela vägen i 
mål. I låg fart säger testlaget att den är stötig och 
hård men i hög fart nästan lika gungig som V70. 

Styrningen är förvisso känslig och alert men på 
motorväg märks ett okänsligt glapp runt nolläget 
som ger en viss nervositet i hög fart.

När vi lastar Mondeo inför undanmanöver-
prov på Björkviks flygfält utanför Nyköping 
hörs oroliga knorranden från testlaget. 
Mondeo 2,0 TDCi har nämligen en maxlast på 
lastbilsmässiga 729 kg! Det krävs både vatten-
dunkar och sandsäckar för att nå lastvikten 
och då sätter bilen sig kraftigt på bakhjulen. 
Eftersom vi har vägt alla testbilar på en krönt 
våg i Nyköping tidigare under dagen vet vi att 
Mondeon är tyngre än vad transportstyrelsens 
uppgifter säger. Tjänstevikten är 1 880 kg i 
verkligheten, inte 1 601 kg som det står i regist-
reringsbeviset, en skillnad på 279 kg som blir 
avgörande när man ska lasta tungt.

Så fort vi börjar svänga med den tunga las-
ten skrapar däcken i hjulhusen och vi vågar 
inte köra fortare än 65 km/h i älgtestet men 

när vi lastar ur 180 kg och då alltså kör med 
”bara” 100 kg överlast går Mondeo riktigt 
bra. Ruben lyckas bryta den stora och tunga 
Forden genom konbanan i 74 km/h – ett otro-
ligt bra resultat med tanke på att bilen är så 
tungt lastad.

Vi kör Mondeo med 2,0-liters dieselmotor som 
ger 150 hästkrafter och 350 newtonmeter i vrid-
moment. Trots det relativt milda effektuttaget 
uppfattas dieseln som riktigt stark och snabb 
eftersom nästan allt vridmoment kommer på 
riktigt låga varv och den sexväxlade dubbel-
kopplingslådan är lågt stegad. Motorn är stark i 
stadstrafik men i högre fart blir den något orkes-
lös. Vi noterar också att Ford inte har jobbat lika 
hårt med dieselutvecklingen som Volkswagen 
och Volvo – Ford-dieseln rasslar hårt och går 
inte alls lika mjukt som de två andra.

Utöver den testade motorn finns samma 

< Föredömligt enkelt infotainmentsystem i Mondeo. 
Extra plus för få och tydliga fysiska knappar.

< Hjälp testlaget! Ingen av testförarna lyckas ställa 
in hastighetsvisning digitalt. Lyckas du?

www.teknikensvarld.se 37

< Nya Mondeo bjuder på en 
avskalad förarmiljö men de 
digitala mätarna är röriga.
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motor med 180 hästkrafters effektuttag samt 
en mindre 1,6-litersdiesel med 115 hästkrafter. 
På bensinsidan finns 1,5T med 160 hästkraf-
ter, 2,0T med 240 hästar samt hybridvarianten 
HEV 2,0 som ger 187 hästkrafter och bara 
erbjuds i sedanutförande. Volymmodellerna 
i Sverige kommer att bli kombibilar med 150 
– eller 180-hästarsdiesel, båda med eller utan 
fyrhjulsdrift.

Med sexväxlad manuell låda släpper 
Mondeo 2,0 TDCi med 150 hästkrafter inte ut 
mer än 117 gram koldioxid per kilometer och 
med 6-stegad Powershift-låda ökar utsläp-
pen till 128 g/km. Tvålitersdieseln kan även 
fås i ett snåloptimerat Econetic-utförande och 
då stannar utsläppen på 109 g/km men det 
räcker ändå inte för att Mondeo ska bli miljö-
bilsklassad. Det är endast 1,6 TDCi Econetic 
med 115 hästkrafter och 99 g/km som klarar 
miljögränsen.

Ford har en spännande nyhet i skjortär-
men. Lagom till våren 2015 lanseras nya, stora 
Mondeo med en liten 1,0-litersmotor med tre 

cylindrar som ska ge 125 hästkrafter. Ford går 
alltså långt i downsizingarbetet och sätter sin 
minsta motor i sin största modell. Vi vet sedan 
tidigare att samma motor går fint men inte så 
snålt i Focus, men man kan verkligen undra 
om den kommer att orka dra det stora och 
tunga Mondeo-lasset.

Mondeo har fått de flesta nya säkerhetssys-
tem som krävs för att konkurrera i dag. Med 
hjälp av en kamera i vindrutan och en radar 
i fronten kan den upptäcka och bromsa för 
fotgängare, undvika kollisioner med framför-
varande bilar samt hålla ett bestämt avstånd 

till bilen framför när farthållaren är aktive-
rad. Den kan också hjälpa till med styrningen 
för att hålla bilen i sin fil samt läsa av vägskyl-
tar. Adaptiva LED-strålkastare finns också. 
Allt detta kostar dock extra och så även en 
nyhet som Mondeo är ensam om i segmentet: 
inbyggda krockkuddar i säkerhetsbältet bak. 
Vid en krock utlöses en liten gasladdning som 
sitter i bältesfästet och gas fyller upp krock-
kudden över bröstkorgen. 

Samma typ av krockkudde finns i Mercedes 
S-klass, men Fords variant är lite bylsigare 
och gör bältet stelt men för den delen inte 
obekvämt.

< Med full last enligt 
registreringsbeviset 
går Mondeo tungt och 
däcken skrapar i hjul-
husen.

Tjänstevikten är 1  880 kg i verkligheten, 
inte 1  601 kg som det står i registrerings
beviset, en skillnad på 279 kg … 
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< Bälteskuddarna i baksätet gör 
spännet något klumpigare.

< Mondeo-stolarna är kramiga och 
stöttande men också ovanligt smala.

< På testbilen har hålet för dragkroken 
sågats ut slarvigt för hand.

Ford slänger in Mondeo på den svenska 
marknaden med ett konkurrenskraftigt pris. 
Billigast är den som femdörrars halvkombi 
med 1,6-litersdiesel som kostar från 246 000 
kronor men som den kommer att se ut mest – 
kombi med 2,0 TDCi 150 hk – kostar Mondeo 
från 285 000 kronor och det är lämpligt nog 
13 000 kronor mindre än Passat med likvär-
dig motor. Mondeon har då utrustningsnivån 
Titanium som är snäppet över Trend och 
innehåller det mesta man vill ha i säkerhets 
– och bekvämlighetsväg. Passat är i sin tur i 
Masters-utförande och även där behöver man 
göra få tillval för att få det mesta som behövs.

Det märks att både Fords och Volkswagens 
sverigeavdelningar har jobbat hårt för att 
få till välutrustade bilar för rimliga pengar. 
Största skillnaden är att Volkswagen låter 
autobromsen vara standard på alla Passat 
medan Ford tar 12 000 kronor extra för den. 
Mondeo kan förvisso skryta med bränslevär-
mare som standard, till Passat kostar det 9 900 
kronor extra att kunna göra grannarna 

< Testlaget har inte sand-
säckar så att det räcker 
för Mondeos maxlast.

< Elektriskt 
manövrerad 
dragkrok är lyx.

www.teknikensvarld.se 39
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Om nya Mondeo är en revolution för Ford så 
är nya Passat inte mer än en försiktig uppda-
tering för Volkswagen. Precis som Mondeo 
har Passat sett i stort sett likadan ut sedan 
00-talets mitt och inte ens vid generationsskif-
tet från B6 till B7 år 2010 skedde några större 
förändringar. Därför tror vi att många Passat-
spekulanter riskerar att bli besvikna på den 
nya generationen Passat, B8. Nyheterna är 
nämligen inte uppenbara vid en första anblick. 
Aldrig tidigare har väl någon biltillverkare 
ansträngt sig så för att dölja att man har kon-
struerat en helt ny bil.

Den stora förändringen för Passat är att 
modellen numera, liksom mindre syskonet 
Golf, står på den flexibla MQB-plattformen 
som kommer att utgöra grund för en mängd 
Volkswagen-produkter framöver. Det betyder 

att Passat är konstruktionsmässigt iden-
tisk med Golf från front till torpedvägg. 
Spårvidden är dock bredare och hjulbasen 
längre. Axelavståndet är faktiskt hela åtta 
centi meter längre än på utgående Passat. 
Karossen är försumbara två millimeter kor-
tare men den verkligt intressanta siffran är 
bagagevolymen som är 650–1 780 liter, 47 liter 
mer än utgående modell och rejält mycket mer 
än både nya Mondeo och folkhemsfavoriten 
V70.

Utseendemässigt kan det vara svårt att se 
att det är en ny eller gammal Passat. Störst 
är förändringarna i fronten som har fått ett 
mer exklusivt, sobert och nästan lite avmätt 
uttryck. Sedd bakifrån är den svår att skilja 
från gamla modellen och inte minst Golf 
Sportscombi.

InvändIgt då, är det där revolutionen har 
skett? Nej, även här känner vana Passat-förare 
igen sig. De flesta reglage, knappar och vred 
är direkt hämtade från föregående Passat och 
typsnitten i infotainmentsystemet likaså. Hela 
instrumentpanelen har en ny design och frisk-
luftsutblåsen är snyggt integrerade i linjespelet 
men nyhets – eller wow-känslan är totalt från-
varande. Mest förvånande är att Volkswagen 
inte har gjort mycket för att uppdatera gräns-
snittet i infotainmentsystemet som redan i 
utgående Passat ser omodernt ut. Skärmen är 
lågupplöst och touchfunktionen tveksam men 
vi uppfattar det som att hårdvaran är snabbare 
och systemet flyter på bättre. Fördelen är för-
stås att Passat-ägaren som byter sin gamla bil 
mot en ny direkt hittar i menyerna.

Det känns onekligen väldigt bekant att kliva 

Volkswagen Passat

De flesta reglage, knappar och vred är 
direkt hämtade från föregående Passat.

< Man lär sig snabbt att 
hitta rätt på förarplats i 
Passat. Vyn känns igen.

< Exakt samma klimatvred som i föregående 

Passat. Men varför byta något som är bra?
< Pekskärmen är bättre och systemet flyter på snab-
bare än tidigare. Utseendet är dock oförändrat.
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in i nya Passat. Körställningen är precis som 
tidigare oklanderlig och justermånen på sto-
len fullt tillräcklig för alla kroppsstorlekar. 
Elektriskt uppvärmbar ratt är en välkom-
men nyhet men vi är inte helt nöjda med hur 
Volkswagen har löst aktiveringen. Under vär-
mereglagen finns en knapp som samtidigt 
sätter på stols – och rattvärme men för att slå 
på den ena eller den andra måste man fingra 
på pekskärmen. Volkswagen har dessutom 
inte alls lika bra drag i kaminen som Volvo. 
Ratten blir aldrig lika varm som V70 och inte 
heller stolsvärmen eldar på med samma fart.

Den största nyheten inuti Passat är den helt 
digitala displayen som ersätter traditionella 
mätartavlor enligt rådande trend. Bilden på den 
12,3 tum stora skärmen kan anpassas för att 

Volkswagen Passat
visa information på olika sätt. Man kan välja ett 
konventionellt upplägg med stora mätartavlor 
eller ett navigationsorienterat alternativ där en 
kartbild dras ut över nästan hela skärmen och 
hastighets – och varvräknare blir mindre och 
flyttas ut åt sidorna. Den digitala displayen är 

tillval, och ett dyrt sådant. Inbyggd navigation 
är ett krav och det kostar 16 000 kronor extra, 
och ovanpå det kommer 6 100 kronor för själva 
displayen. Vår testbil har tyvärr inte begåvats 
med den digitala instrumenteringen och ser 
därför ut precis som utgående Passat.

< Nya Passat-fronten för tan-
karna till gamla BMW 7-serie 
och dess överliggande blinkers.

 

robin törnros om volkswagen passat
Trots att den är en helt ny bil har Volkswagens designers gått riktigt försiktigt fram, 
kanske lite väl försiktigt. Exteriört ser den visserligen lite vassare ut, men invändigt 
är det inte mycket som skiljer den nya från föregångaren. Men hur man än vrider 
och vänder på det är nya Passat en riktigt kompetent bil, stadig på vägen, superb 
styrkänsla, bekväma stolar och fjädring. En mycket bra och komfortabel bil för såväl 
korta som långa resor.
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Passat har liksom Mondeo de senaste aktiva 
säkerhetssystemen, bland annat adaptiv fart-
hållare, filhållningshjälp och autobroms, men 
Volkswagen är generösare och inkluderar det 
mesta redan i utrustningsnivån Masters.

Till skillnad från Mondeo har Passat bli-
vit något mindre. Den nya karossen är två 
millimeter kortare och 1,2 centimeter lägre. 
Försumbara siffror förstås men desto viktigare 
är att axelavståndet har ökat med 7,9 centi-
meter och det frigör mer utrymme för bagage 
och baksätespassagerare. Baksätessoffan är på 
typiskt Volkswagen-vis platt och ganska hård 
men benutrymmet är bättre än tidigare. Även 
med långa personer i framstolarna kan baksä-
tespassagerarna vifta med fötterna, låt vara att 
Passat fortfarande är långt efter koncernkolle-
gan Skoda Superb.

Volkswagen säger sig ha jobbat mycket 

på att få bort vikt och resultatet av deras 
ansträngningar är 85 bortbantade kg. Det, 
tillsammans med nya bussningar, direktare 
styrning och ökad vridstyvhet, ska ge bättre 
köregenskaper. Och nog känns det att nya 
Passat går mer bestämt, men för den delen inte 
obekvämt, över vägen och är den klart mest 
dynamiskt lagda bilen i testet. Dessvärre upp-
lever vi att Volkswagen har byggt bort en hel 
del styrkänsla. Utgående Passat har en lätt och 
exakt styrning men i den nya bilen jobbar inte 
elservon med samma precision.

Förra generationen Passat övertygade ald-
rig i vårt undanmanöverprov älgtestet och det 
gör inte heller den nya. Liksom många andra 
nya bilar är Passat tyngre i verkligheten än 
vad tjänstevikten anger och när vi kör första 
älgtestrundan går Passat därför med 100 kg 
överlast. Med den lasten klarar Passat bara 69 
km/h men när vi lyfter ur 100 kg går det lite 

bättre – 71 km/h. Men vi hade väntat oss ett 
bättre beteende från nya Passat.

alla moTorer till nya Passat är uppdate-
rade, några är helt nya. Bäst kommer de två 
tvålitersdieslarna att sälja i Sverige, med 150 
eller 190 hästkrafter. Testbilen har den lite 
svagare men fullt tillräckliga 150-hästarsva-
rianten som har 340 newtonmeter i maximalt 
vridmoment. Förbrukningen stannar på 
0,42 i EU-cykeln, världsklass, men i vår egen 
Sverigecykel drar den 0,68 l/mil, inte riktigt 
världsklass. Ute i verkliga trafiken får vi en 
blandad förbrukning på 0,76 l/mil.

Minsta motorn till nya Passat är en ben-
sinmotor på 1,4 liter och 150 hästkrafter. På 
bensinsidan finns därutöver 2,0 TSI med 220 
eller 280 hästkrafter. Dieselutbudet börjar 
med 1,6 TDI med 120 hästkrafter som kom-
mer först 2016, fortsätter med 2,0 TDI med 

< Den uppdaterade tvålitersdieseln går mjukt och 
starkt men är i den icke inkörda testbilen törstig.

< De analoga mätartavlorna ser ut som tidigare. 
Digitala mätare kostar extra.
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Volkswagen är generösare och inkluderar 
det mesta i utrustningsnivån Masters. 

< Passat-stolarna är liksom 
tidigare bra och passar alla 
möjliga kroppar.
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150 eller 190 hästar och avslutas med den helt 
nya biturbomotorn 2,0 TDI med 240 hästkraf-
ter och 500 newtonmeter. Volkswagen Sverige 
är dock övertygade om att 190-hästarsdieseln 
blir storsäljare i Sverige i kombination med 
fyrhjulsdrift och DSG-låda. Den modellen har 
de nämligen prispressat så pass att den kostar 
under 7,5 basbelopp, exakt 332 900 kronor, och 
därmed blir den attraktiv för tjänstebilsförare.

men Hur ekonomiskt och praktiskt vettig 
nya Passat Sportscombi än är måste vi fråga 
oss om den behövs. I sin senaste tappning 
är kombiversionen av Golf, även den kallad 
Sportscombi, en fullt tillräcklig bil för nästan 
alla familjers behov då det skiljer mycket lite 
utrymmesmässigt mellan Passaten och Golfen. 
Kan man klara sig utan några av de senaste 
tekniksystemen som finns i Passat så gör Golf 
Sportscombi jobbet lika bra.
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fakta: Mondeo och Passat – förra och nya

Nya Passat är faktiskt kortare (–2 mm) och lägre 
(–1,4 cm) än sin föregångare, men har blivit en 
rymligare bil. Hjulbasen har utökats med hela 7,9 
centimeter tack vare hjulaxlarna som har flyttats 
längre fram respektive bak. Det ger också kor-
tare överhäng både fram och bak. Lastvolymen 
har ökat från föregångarens 603–1 731 liter till 
650–1 700 liter.

Volkswagens uppgift om att Passat ska ha 

blivit 85 kg lättare bör tas med en nypa salt 
eftersom det beror på vilken och utrustning bilen 
har. Gamla Passat Variant TDI 140 Bluemotion 
är till exempel bara 23 kg tyngre än nya  Passat 
Sportscombi TDI 150. Den nya bilen är inte heller 
snålare. Den nya 150-hästarsdieseln drar 0,46 
l/mil i EU-cykeln – precis lika mycket som den 
utgående 140-hästarsmotorn. Koldioxidutsläp-
pen har ökat från 119 till 121 g/km.

Med sina 487 centimeter på längden är nya 
Ford Mondeo den klart största bilen i testet och 
känns också aningen skeppslik att navigera i tät 
trafik. Men i det ligger inget nytt, även utgående 
Mondeo är en av de större bilarna i klassen men 
till skillnad från den är nya Mondeo inte en av de 
rymligaste bilarna. Lastkapaciteten har faktiskt 
krympt rejält, från 549–1 740 liter till 525–1 630 
liter.

Den nya 150-hästarsdieseln ger ett rejält lyft 
åt Mondeo. Närmast jämförbara motor i gamla 
Mondeo är 2,0 Duratorq 140 hk som drog sex 
centiliter mer diesel per mil och släppte ut 149 
g/km i stället för nya motorns 130 g/km.

Största skillnaderna är teknikmässiga. Nya 
Mondeo kan bland annat fås med adaptiv fart-
hållare, autobroms och krockkuddar inbyggda i 
säkerhetsbältena bak.

fakta: Baksätesrapport
Att utnämnA bästa baksäte visade sig vara 
svårare än väntat. Just för att alla tre är riktigt bra. 
Mondeon har gott om benutrymme, utrymme för 
huvudet och är ensam i klassen om att ha krock-
kudde inbyggt i bältet. Småhårt säte, men inget du 
stör dig på. 

I baksätet på Passat har du gott om utrymme 
och dynan är sportigt fast. Inget som du direkt stör 
dig på, men varför ska ett baksäte vara sportigt? 

Skönast sitter du i V70 – mjukt och fluffigt med 
fina utrymmen. Trots att bilen snart har åtta år 
på nacken känns den ”dyrast” där bak. Men bäst 
får nog ändå Mondeo anses vara – just för sina 
bälten, även om det är en aning  obekvämare än 
Volvo V70.

 c
volkswagen passat

 c
ford mondeo

< Foto-Glenn uppskattar att Ford tänker på baksätespas-sagerarnas säkerhet.

< På lastbilsvågen i Nyköping 
kontrollvägs bilarna och Mondeo 
visar sig vara väldigt tung.
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Att Volvo har en alldeles unik position i 
Sverige blir tydligt när man tittar på nybilsför-
säljningen. Volvo V70 har funnits i topp sedan 
urminnes tider och kommer förmodligen 
att göra så även framöver, detta trots att den 
har sett i stort sett likadan ut sedan årsskif-
tet 2007/2008 då den tredje generationen V70 
lanserades. Fortsätter vi köpa V70 på ren rutin 
eller står den sig fortfarande i konkurrensen?

Vi har tidigare konstaterat att Volvo på ett 
mycket bra sätt har lyckats uppdatera och 
modernisera sin storsäljare genom åren och 
det intrycket står fast än i dag. V70 har genom-
gått flera ansiktslyftningar, den senaste 
genomförd inför modellår 2014 då V70 fick 
en delvis ny front, ny design på bakljusen och 
samma digitala mätartavlor som introducera-
des i V40 år 2012.

Men det är inte detaljnyheterna som gör att 
V70 fortfarande är konkurrenskraftig, Volvo 

har gjort mer än så. Man byter som bekant 
ut hela motorprogrammet, från en bland-
ning av fyr – och femcylindriga motorer till en 
slimmad linje uteslutande bestående av fyrcy-
lindriga motorblock, både bensin och diesel. 
D2 och D4 är av den nya VEA-typen medan 
D3 D5 fortfarande är den gamla femcylindriga 
dieseln. Än så länge går det inte att få VEA-
motorn med fyrhjulsdrift. D4 AWD finns, men 
då får man den gamla femman eftersom Volvo 
fortfarande sitter på ett lager av gamla moto-
rer som man behöver bli av med.

Vi rekommenderar alla fyrhjulsdriftsspeku-
lanter att vänta med köp. V70 D4 är nämligen 
två olika bilar beroende på om den drivs av den 
nya VEA-dieseln eller den gamla femcylin-
driga varianten. Utrustad med D3-motorn och 
sexstegad automatlåda har V70 svårt att impo-
nera med sin knackiga gång och fördröjda 

växlingar men med D4-motorn och den nya 
åttaväxlade automatlådan når V70 världsklass. 
Automatlådan växlar smart, snabbt och mjukt 
och motorn är en av de allra tystaste, mjukaste 
och starkaste dieselfyrorna i världen just nu.

Det gäller även stolarna, som vanligt. 
Volvo-stolarna är bekvämare än tyska premi-
umfåtöljer men vi kan inte förstå varför Volvo 
envisas med att sätta reglaget till svankstö-
det på fel sida av ryggstödet. Där det sitter, på 
högra sidan, är det nästan omöjligt att komma 
åt när man sitter i stolen. Vi måste också klaga 
på att förare som är över 185 centimeter långa 
sitter för högt.

Passat och Mondeo har förvisso tagit steg 
mot att bli mer bekväma bilar men komfort-
ronden vinns ändå av V70 som är mjukt 
fjädrad och väl isolerad från vind– och vägljud. 
Även styrningen är komfortinriktad och det 
är något som delar testlaget. Vissa gillar den 

Volvo V70

< Alla testmoment är 
gjorda med en Volvo 
V70 D3. Vid fototillfället 
användes dock en V70 D4.
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Volvo V70
avslappnade och lätta elservon medan andra 
ogillar svajigheten.

I älgtestet bjuder V70 inte på några över-
raskningar. Vårt tidigare resultat på 71 km/h 
upprepas med viss ansträngning genom att 
antisladdsystemet kraftigt bromsar farten när 
det börjar gå för fort – ett tryggt och förar-
vänligt beteende men utan antisladdsystemet 
skulle V70 stå handfallen.

V70 har blivit rejält frånsprungen i utrym-
meskampen. Den fluffiga mattan och de 
eleganta lastöglorna i det förhållandevis 
trånga bagageutrymmet i testbilen är ljusår 
ifrån 70-, 80 – och 90-talens container-
stora herrgårdsvagnar från Volvo men när 
V70-skuffen sätts på prov visar den oanade 
förmågor. På något märkligt sätt sväljs de 
mest otympliga barnvagnar och paket på ett 
sätt som inte riktigt motsvaras av de större 

konkurrentbilarna. I baksätet har man inte 
lika mycket benutrymme som i Passat men 
 sitter i en bekvämare soffa än den i Mondeo.

Volvos instrumentering ser ut precis som 
den har gjort det senaste decenniet och går 
inte att klaga på. Avskalat och snyggt eller 
enkelt och trist? Tidlöst säger vi! Vi har ännu 
inte tröttnat på förarmiljön i V70 men för-
står heller inte riktigt nyttan med de digitala 
mätartavlorna. Volvo har inte gått samma väg 
som Volkswagen och gjort layouten anpass-
ningsbar utan delat upp displayen i tre enheter 
med begränsade inställningsalternativ. Vi tror 
att de flesta väljer sin favoritlayout redan när 
de kör ut bilen från handlaren och håller fast 
vid den tills bilen säljs.

Teknikmässigt är V70 inte lika mycket på 
tå som Mondeo och Passat. Autobroms och 
adaptiv farthållare finns men Volvon kan inte 
utrustas med automatisk parkeringshjälp och 

det går inte att öppna bakluckan bara genom 
att vifta med foten vid stötfångaren.

VolVo V70:s största brist är priset. En helt 
basutrustad V70 D3, med manuell låda, plåt-
fälgar och inte ens lägsta utrustningsnivån 
Kinetic, kostar 308 000 kronor. Varför man 
ska betala 10 000 kronor mer för en sådan bil 
än för en hyfsat utrustad Passat 2,0 TDI som 
dessutom har en lite starkare motor, kan inte 
vi svara på.

För att komma upp en utrustningsnivå lik-
värdig Masters till Passat måste man till V70 
välja Momentum som kostar 30 000 kro-
nor extra och sedan lägga på ytterligare paket 
och man har då en bil med ett pris bortom 
350 000-kronorsgränsen. Man kan dock 
invända att Volvo-handlarna har gott om 
lagerbilar och stor prutmån men det blir svårt 
att komma ned till Passat-pris. 

kalle grundel 
om volvo v70
Här har de lyckas få till en 
bil för den som kanske inte i 
första hand älskar bilkörning 
utan vill ha en komfortabel 
och bekymmersfri resa från 
A till B! Snygg instrumen-
tering, lätt att använda och 
förstå med tydliga symboler 
på alla knappar. Fin inred-
ning med sköna stolar men 
utan sidostöd. De adaptiva 
strålkastarna fungerar helt 
suveränt.

 

< Volvo-stolarna är pösigt bekväma men ger absolut 
noll sidostöd. Vi gillar dem ändå skarpt!

< Här är Volvos digitala mätare ställd i läget Per-formance där varvräknare och hastighet är i fokus.

Volvo har på ett bra sätt lyckats uppdatera 
och modernisera sin storsäljare… 

< V70:s förarmiljö har 
blivit stiligare och mer 
logisk genom åren.
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< Nya Volkswagen Passat är den 
bästa och billigaste bilen i testet.
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Sammanfattning
Det är trist och det börjar kännas som att vi 
upprepar oss, men återigen måste vi uppmärk-
samma problemet med felangiven tjänstevikt 
på nya bilar. Förra gången var det Mercedes 
C-klass kombi som vägde 245 kilo mer i verk-
ligheten än vad som stod i registreringsbeviset 
och nu är det nya Ford Mondeo som visar sig 
vara 279 kilo för tung! Det innebär att den 
imponerande maxlasten på 729 kilo i själva 
verket är fullt normala 449 kilo. Nu är det dags 
för biltillverkarna att göra något åt saken.

Mondeo är, trots sitt viktproblem, en av 
de allra rymligaste och mest lastvänliga 
bilarna i klassen. Precis som sin föregång-
are. Användbarheten är det inget fel på, det är 
i upplevelsen det brister. Ford har inte riktigt 
lyckats dölja det faktum att bilen var färdigut-
vecklad redan för två år sedan och det känns 
i detaljkvalitet och vissa tekniska lösningar. 
I uppträdandet på vägen påminner Mondeo 
om V70 och vi uppfattar inte att Forden gör 
något bättre än Volvon, trots att den är en så 
mycket nyare modell.

VolVo V70 är alltjämt en av de absolut mest 
komfortabla bilarna i klassen och det finns 
inte mycket som avslöjar modellens ålder, 
Volvo har lyckats bra med sina uppdateringar. 
V70 är fortfarande en av de bättre bilarna i 
segmentet men numera är den också en av de 

dyrare. Merkostnaden går enligt testlaget inte 
att försvara – den betydligt billigare Passaten 
är att föredra.

Återigen har Volkswagen kokat ihop en all-
deles lagom bra mellanklasskombi som inte är 
dålig på en enda punkt. Passat är helt enkelt 

en svårtestad bil eftersom det inte finns något 
att anmärka på, i sitt senaste utförande har 
den blivit lite rymligare, lyxigare, säkrare, 
bekvämare, stiligare och till råga på allt har 
Volkswagen satt ihop riktigt vettiga utrust-
ningspaket som inte kostar skjortan.  •

björkvik

NorrköpiNg

katriNeholm

fakta: Förbruknings- 
jämförelse över tid

 q Volkswagen
Förbrukning: 0,68 l/mil

Skillnad sedd över 2 000 mil: +-0 

liter/0 kr.

 q VolVo
Förbrukning: 0,68 l/mil

Skillnad sedd över 2 000 mil: +-0 

liter/0 kr.

 q Ford
Förbrukning: 0,78 l/mil

Skillnad sedd över 2 000 mil: +200 

liter/2 724 kr.

Så åkte vi: Snöfritt betyder 
älgtest och därför styrde vi mot 
det gamla flygfältet Björkvik Ring 
utanför Nyköping. När accele-
rations – och bromstester var 
färdiga styrde testlaget söderut 
mot Norrköping förbi Kolmården. 
Från Sveriges Peking siktade vi 
norrut mot Katrineholm på väg 
55 och vände sedan tillbaka mot 
Björkvik på väg 216.
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Ford Mondeo 2,0 TDCi MPS 150 hk Titanium.
Pris: 302 500 kr.  • Övriga versioner: 1,6 TDCi 115 hk 253 500 kr, 1,6 TDCi 150 hk 
267 500 kr, 2,0TDCi 180 hk 293 000 kr.

Volkswagen Passat Sportscombi 2,0 TDI 150 hk Masters
Pris: 317 900 kr.  • Övriga versioner: TDI 190 DSG  326 000 kr, TDI 240 DSG 388 
000 kr.

Motor: Drivmedel: Diesel. Tvärställd 
4-cyl radmotor med 2 överliggande 
kamaxlar, kamrem. 4 ventiler per 
cylinder. Turbo. Kompression 16,7:1. 
Borrning/slag: 85,0/88,0 mm. Cylin-
dervolym: 1 997 cm3. Max effekt: 150 
hk (110 kW) vid 3 500 r/ min. Max vrid-
moment: 350 Nm vid 2 000 r/ min. 
Kraftöverföring: Motor fram, 
framhjulsdrift. 6-växlad manuell låda, 
alt. 6-växlad dubbelkopplingslåda. 
Motorvarv vid 110 km/h på högsta 
växeln 2 040 r/ min.
Fjädring/hjulställ: Skruvfjädring, 
krängningshämmare fram och bak. 
Fram: Fjäderben med undre triangel-
länk. Bak: Multilänkaxel med H-formad 
undre tvärlänk.
Styrning: Elmotordriven servo. 2,6 
rattvarv. Vändcirkel 11,6 meter.
Bromsar: Skivor fram (ventilerade) 
och bak. Antisladdsystem.
Hjul: Lättmetallfälg. Fälgbredd 8 tum, 
däck 235/45 R18. 

Motor: Drivmedel: Diesel. Tvärställd 
4-cyl radmotor med 2 överliggande 
kamaxlar, kamrem. 4 ventiler per 
cylinder. Turbo. Kompression 16,2:1. 
Borrning/slag: 81,0/95,5 mm. Cylin-
dervolym: 1 968 cm3. Max effekt: 150 
hk (110 kW) vid 3 500 r/ min. Max vrid-
moment: 340 Nm vid 1 750 r/ min. 
Kraftöverföring: Motor fram, 
framhjulsdrift. 6-växlad manuell låda, 
alt. 6-växlad dubbelkopplingslåda. 
Motorvarv vid 110 km/h på högsta 
växeln 1 930 r/ min.
Fjädring/hjulställ: Skruvfjädring, 
krängningshämmare fram och bak. 
Fram: Fjäderben med undre triang-
ellänk. Bak: Multilänkaxel med 3 
tvärlänkar och 1 bakåtriktad länkarm.
Styrning: Elmotordriven servo. 2,7 
rattvarv. Vändcirkel 11,6 meter.
Bromsar: Skivor fram (ventilerade) 
och bak. Antisladdsystem.
Hjul: Lättmetallfälg. Fälgbredd 6,5 
tum, däck 215/60 R16.

 Utrustningspaket Lanseringspaket 9 900 kr, Lansering EcoBoost 8 900 kr, Lanse-
ring uppgradering 11 000 kr, Förarassistans 2 6 500 kr, Förarassistans 3 12 000 kr, Vinter 
3 800 kr, Komfort Business 21 000 kr, Navigering 13 500-21 500 kr.
 Garantier Nybil: 2 år.  • Rostskydd: 12 år.  • Vagnskada: 3 år.  • Lack: 3 år.  • 

 Utrustningspaket Dragpaket 8 900 kr, Safe Tech 11 000 kr, Easy Park 11 900 kr, 
Executive 27 500 kr.
 Garantier Nybil: 2 år.  • Rostskydd: 3 år.  • Vagnskada: 12 år.  • Lack: 3 år.  • 
Assistans: Förnyas vid varje intervallservice utförd av auktoriserad märkesverkstad.

UtrUstninG UtrUstninG

 c

tekniska data

Adaptiv stötdämpning O

Antisladdsystem o

Aut. helljus o

Aut. parkeringshjälp O

Automatlåda/antal växlar 15 000/6

Backkamera 6 000

Backstartsassistans o

Bluetooth o

Dragkrok/nivåreglering 8 500/5 000

Däcktrycksensor o

Elbaklucka 4 300

Elfönsterhissar fram/bak o/o

Elmanövrerad stol o

Elvärmt baksäte Paket

Farthållare/adaptiv o/Paket

Genomlastningslucka o

Head-up display O

Höj/sänkbar passagerarstol o

Adaptiv stötdämpning 16 700

Antisladdsystem o

Aut. helljus Paket

Aut. parkeringshjälp 2 500

Automatlåda/antal växlar 19 900/6

Backkamera 3 600

Backstartsassistans o

Bluetooth o

Dragkrok/nivåreglering 8 500/O

Däcktrycksensor o

Elbaklucka 4 300

Elfönsterhissar fram/bak o/o

Elmanövrerad stol 10 700

Elvärmt baksäte 2 500

Farthållare/adaptiv o/o

Genomlastningslucka o

Head-up display O

Höj/sänkbar passagerarstol o

Luftkonditionering O

Klimatanläggning o

Läderklädsel Paket

Lättmetallfälgar o

Metalliclack 6 500

Nyckellöst system 2 400

Navigation Paket

Parkerings-
sensor

Bak O

Bak och fram 5 000

Radio (inkl USB/AUX) o

Regnsensor o

Ratt, uppvärmd 2 000

Reservhjul Repsats

Ställbar ratt längs/höjdled o/o

Taklucka/panoramatak O/10 500

WiFi uppkopplingsbar O

Xenon/aktiva O/-

LED 12 000

Luftkonditionering O

Klimatanläggning o

Läderklädsel 19 200

Lättmetallfälgar o

Metalliclack 6 700

Nyckellöst system o

Navigation 10 500

Parkerings-
sensor

Bak O

Bak och fram o

Radio (inkl USB/AUX) o

Regnsensor o

Ratt, uppvärmd o

Reservhjul Repsats

Ställbar ratt längs/höjdled o/o

Taklucka/panoramatak 10 800

WiFi uppkopplingsbar O

Xenon/aktiva O/14 000

LED 8 900

Standardutrustning: o Saknas: O Fabriksmonterade tillval: (kr) Standardutrustning: o Saknas: O Fabriksmonterade tillval: (kr)

 41%  Viktfördelning  59%  43%  Viktfördelning  57%
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72 Ah start
batteri i 
motor rummet.

Vätskekyld 
laddluftkylare.

Ny främre 
hjälpram av 
aluminium.

Stor tvärställd 
ljuddämpare. Batteriet på 92 Ah 

har hamnat bak.

Multilänk med undre 
Hlänk samt två tvär
länkar på varje sida.

Multilänk från 
Golfs mer påkos
tade modeller.

Turbon pla
cerad bakom 
motorn.

Extra för
styvning i 
framvagnen.

Framvagn från 
Golf, undre 
triangellänk, 
McPherson 
fjäderben.
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Ford

Volkswagen

Volvo

Volvo V70 D3 Business Edition
Pris: 320 000 kr.  • Övriga versioner: D2 Kinetic 295 900 kr, D4 Business Edition 
335 000 kr, D5 Business Edition 351 000 kr.

Motor: Drivmedel: Diesel. Tvärställd 
5-cyl radmotor med 2 överliggande 
kamaxlar, kamrem. 4 ventiler per 
cylinder. Turbo. Kompression 16,5:1. 
Borrning/slag: 81,0/77,0 mm. Cylin-
dervolym: 1 984 cm3. Max effekt: 136 
hk (100 kW) vid 3 500 r/ min. Max 
vridmoment: 350 Nm vid 1 500 r/ min. 
Kraftöverföring: Motor fram, 
framhjulsdrift. 6-växlad manuell låda, 
alt. 6-växlad automatlåda. Motorvarv 
vid 110 km/h på högsta växeln 2 000 
r/ min.
Fjädring/hjulställ: Skruvfjädring, 
krängningshämmare fram och bak. 
Fram: Fjäderben med undre triangel-
länk/. Bak: Multilänkaxel med 2 
längsgående länkarmar.
Styrning: Hydraulisk servo. 3,0 ratt-
varv. Vändcirkel 11,2 meter.
Bromsar: Skivor fram (ventilerade) 
och bak. Antisladdsystem.
Hjul: Lättmetallfälg. Fälgbredd 7 tum, 
däck 225/55 R16. 

 Utrustningspaket Driver Support 14 900 kr, Lastpaket 10 900 kr, Business Edition 
Pro 14 000 kr.
 Garantier Nybil: 2 år.  • Rostskydd: 12 år.  • Vagnskada: 3 år.  • Assistans: 3 år.

UtrUstninG

 c

tekniska data

Adaptiv stötdämpning 16 000

Antisladdsystem o

Aut. helljus Paket

Aut. parkeringshjälp 3 000

Automatlåda/antal växlar 17 900/6

Backkamera 10 940

Backstartsassistans o

Bluetooth o

Dragkrok/nivåreglering 8 500/5 000

Däcktrycksensor o

Elbaklucka 5 900

Elfönsterhissar fram/bak o/o

Elmanövrerade stolar 13 500

Elvärmt baksäte 3 170

Farthållare/adaptiv 3 900/Paket

Genomlastningslucka o

Head-up display O

Höj/sänkbar passagerarstol o

Luftkonditionering O

Klimatanläggning o

Läderklädsel 10 000

Lättmetallfälgar o

Metalliclack 7 900

Nyckellöst system 7 000

Navigation 6 900

Parkerings-
sensor

Bak 3 000

Bak och fram 6 000

Radio (inkl USB/AUX) o

Regnsensor 1 300

Ratt, uppvärmd 2 100

Reservhjul Repsats

Ställbar ratt längs/höjdled o/o

Taklucka/panoramatak 10 000/O

WiFi uppkopplingsbar 12 500

Xenon/aktiva Paket/7 000

LED O

Standardutrustning: o Saknas: O Fabriksmonterade tillval: (kr)

 40%  Viktfördelning  60%

www.teknikensvarld.se48
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Tvärstaget 
mellan fjäder
benen borta.

Oventilerade 
bromsskivor bak.

Enklare mulilänk med 
tvärlänkar och en bak
åtriktad bärarm/sida.

Batteriet i 
motorrummet.

Ingen mellan
dämpare.
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Ford
 Mått och vikt (cm/kg) Axelavstånd: 285.  • Längd: 487.  • Bredd: 185.  • Höjd: 
150.  • Spårvidd fram/bak: 160/160.  • Markfrigång: 13.  • Tjänstevikt: 1 601.  • Max-
last: 729  • Verklig vikt: 1 880.  • Verklig maxlast: 471.  • Taklast: 75.  • Släpvikt: 
2 000.  • Tank: 62 liter.  • VDA-liter uppfällt/fällt baksäte: 525-1 630 liter. 

Volkswagen
 Mått och vikt (cm/kg) Axelavstånd: 279.  • Längd: 477.  • Bredd: 183.  • Höjd: 
148.  • Spårvidd fram/bak: 158/157.  • Markfrigång: 14,5.  • Tjänstevikt: 1 548.  • 
Maxlast: 592  • Verklig vikt: 1 648.  • Verklig maxlast: 492.  • Taklast: 100.  • Släp-
vikt: 2 000.  • Tank: 66 liter.  • VDA-liter uppfällt/fällt baksäte: 650-1 780 liter. 

Volvo
 Mått och vikt (cm/kg) Axelavstånd: 281.  • Längd: 481.  • Bredd: 186.  • Höjd: 
154.  • Spårvidd fram/bak: 159/158.  • Markfrigång: 15.  • Tjänstevikt: 1 798.  • Max-
last: 502  • Verklig vikt: 1 804.  • Verklig maxlast: 496.  • Taklast: 100.  • Släpvikt: 
1 600.  • Tank: 70 liter.  • VDA-liter uppfällt/fällt baksäte: 575-1 600 liter. 

BagageutryMMeBagageutryMMe

kupéMått

reservdelar, arBete och service

priser

 c

utryMMen

Mått

Höjd 71 72 73

Bredd mellan hjulhus 113 99 113

Djup 112 114 108

Djup med nedfällt säte 189 191 178

Lasttröskel 62 62 64

Höjd under baklucka 176 191 188

Mått

Längsta benutrymme fram 66 66 63

Kortaste benutrymme fram 40 42 41

Dynans längd fram 47 50-52 48

Takhöjd fram 95 100 97

Bredd axelhöjd 142 137 136

Kortaste benutrymme bak 13 16 13

Dynans längd bak 49 50 51

Takhöjd bak 94 100 92

Bredd axelhöjd bak 139 138 145
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suMMering – ägandekostnader per år

< kommentar: Volvo V70 blir dyrast att äga på grund av svettig värdeminskning, 
D3-motorn förväntas tappa mycket i värde. 
*Uppskattad kostnad.

Beräknat på en årlig körsträcka av 2 000 mil. Fet stil anger belopp i kronor, inom 
parentes redovisas hur stor del av milkostnaden som just den kostnadsposten står för.

< kommentar: Mondeo är fortfarande så ny att Ford inte har lyckats få fram några 
reservdels- eller servicepriser. I ägandekostnadskalkylen har vi därför räknat på upp-
skattade priser med utgångspunkt i förra Mondeos service- och reservdelspriser. 

< kommentar: Bagageutrymmena är i stort sett likvärdiga, men endast Passat har 
smart fällning av baksätesryggarna via knappar i bagageutrymmet. Tredelade baksä-
ten i alla testbilar.

Listpris 302 500 317 900 320 000

Förmånsvärde per år, brutto 46 000 45 500 47 800

Pris efter ett år 213 000 227 000 212 800

Pris efter två år 185 000 199 000 184 100

Pris efter tre år 158 000 174 000 157 800

Serviceintervaller  
(mil)/kostnader

1:a
Intervall 3 000 3 000 3 000

Pris i.u. 2 859 3 600

2:a
Intervall 6 000 4 500 6 000

Pris i.u. 3 831 5 500

3:e
Intervall 9 000 6 000 9 000

Pris i.u. 5 313 4 600

Bromsklossar 
fram (par)

Pris i.u. 1 295 1 100

Arbetskostnad i.u. 1 200 1 500

Bromsskivor 
fram/bak

Pris i.u. 2 074/1 816 2 000/2 200

Arbetskostnad i.u. 1 650/1 650 1 500/1 000

Kamrems-
byte

Intervall (mil) 20 000 21 000 18 000

Pris i.u. 8 349 6 000

Partikel -
filter

Intervall (mil) i.u. Ej byte Ej byte

Pris i.u. 10 604 8 000

Framskärm (komplett) i.u. 2 402 3 100

Fälgar för vinterdäck (kompl.) i.u. 3 600 3 000

Strålkastarinsats hal/xenon i.u. 2 836/- i. u/4 100

Stötdämpare fram (par) i.u. 2 674 4 700

Stötfångare fram i.u. 4 793 5 900
Torkarblad i.u. 457 590

Beräknat på 3 års ägande, 
6 000 mils körsträcka

Värdeminskning 48 167 (53%) 47 967 (54%) 55 067 (56%)

Kapitalkostnad 9 975 (11%) 10 430 (12%) 11 200 (11%)

Service och underhåll 6 800* (7%) 6 652 (8%) 5 800 (6%)

Fordonsskatt 1 694 (2%) 1 275 (1%) 2 580 (3%)

Försäkring (beräknat på man 
40 år boendes i villa. Folksam)

3 573 (4%) 3 363 (4%) 3 361 (4%)

Bränsle (Diesel 13,62 kr/l) 21 247 (23%) 18 523 (21%) 19 613 (20%)

Totalkostnad per månad 7 621 7 351 8 135

Milkostnad de  
första tre åren 45,73 44,10 48,81

Ford Volkswagen Volvo

Reservdelar och arbete Ford Volkswagen Volvo

Ford Volkswagen Volvo

Ford Volkswagen Volvo

Ford Volkswagen Volvo

Ford Volkswagen Volvo
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Vi lasermäter och väger alla bilar själva!
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verklig motoreffektaccelerationstest

Volkswagen 
Maxhastighet: 71 km/h
< kommentar: Passat rollar mer med 
karossen än Mondeo och fjädringen bottnar 
av den tunga lasten. Godkänt resultat.

Ford 
Maxhastighet: 74 km/h
< kommentar: Bra resultat trots 100 
kg överlast. Lugnt beteende med svag 
överstyrning.

bromstest

Motorvarv i 1 000-tal r/ minMotorvarv i 1 000-tal r/ min
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33 44 22

bränsleförbrukning

 c

prestanda

< kommentar: *Ford och Volkswagen hade gått under 150 mil vid testtillfället 
vilket betyder att bränsleförbrukningen säkert kommer att sjunka. 

< kommentar: Alla tre testbilar levererar enligt pappret. Ford-dieseln bjuder på 21 
extra newtonmeter i vridmoment vilket känns tydligt under körning.

Sverigecykeln (l/mil) 0,78* 0,68* 0,68

Testförbrukning (l/mil) 0,78 0,76 0,72
Blandad körning EU (l/mil) 0,50 0,46 0,49

Miljö CO2 (g/km) 130 121 130

Bromssträcka från 100 km/h (meter)

0 10 20 30 40

38,1

36,5

39,6

Ford
Volkswagen
Volvo

Ford Volkswagen Volvo

 c

säkerhet

säkerhetsutrustning teknikens världs älgtest

Adaptiv farthållare Paket o Paket

Aktiv bältespåminnare o o o

Aktivt antisladdsystem (ESP) o o o

Aktivt pisksnärtskydd O O o

Auto broms O o Paket

Bältes
försträckare

fram o o o

bak o o o

Bälteskrafts
begränsare

fram o o o

bak O Paket O

Dödavinkelnvarnare 5 500 Paket 5 800

Fotgängarkrockkudde O O O

Fästen för barnstolar o O o

Höger kudde urkopplingsbar o o o

Integrerad barnstol O 4 900 2 300
Krockgardiner (huvud) o o o

Krockkudde fram vä/hö o/o o/o o/o

Krockkudde sida fram/bak o/O o/Paket o/O

Knäkrockkudde o Paket O

Lane assist o Paket Paket

Mörkerkamera O O O

Pre crash Paket o O

Skyltigenkänning o Paket o

Trötthetsvarnare Paket o Paket

Krocktestresultat
Euro NCAP krockskydd Ej testad Ej testad '''''

Euro NCAP whiplashskydd Ej testad Ej testad 3,3 (Max 5,0)

13,5 m 11 m

Godkänt bromsresultat enligt Teknikens Värld

Ford Volkswagen Volvo

6 m

Acceleration genom 
 växlarna (sek)

0–50 km/h 3,4 3,6 3,5

0–70 km/h 5,7 5,6 6,0

0–100 km/h 10,4 9,4 11,1

0–130 km/h 17,4 15,4 19,1

0–160 km/h 29,6 25,3 32,6
0–200 km/h   

0–201 meter 11,3 10,1 11,4
0–402 meter 17,4 17,0 17,7
Sluthastighet vid 402 m 130 135 126

Omkörningsegenskaper 
70–130 km/h

11,7 9,8 13,1

Toppfart (km/h) enligt 
tillverkaren

208 216 195

Ford Volkswagen Volvo Volkswagen Ford 

www.teknikensvarld.se50

Älgtestet är en extrem form av undanmanöver 
och vi hinner köra runt 80 bilar per år. 

På www. teknikensvarld. se/algtest hittar du 
 resultaten för flera hundratals bilar!

Vi broms – och älgtestar alla bilar själva!
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Max effekt:
157 hk – 3 785 r/ min

Max effekt:
154 hk – 3 270 r/ min

Max vrid:
346 Nm – 2 650r/ min

Max vrid:
371 Nm –2 180 r/ min

Teknikens Värld har sedan 2007 en egen testmetod 
för att mäta bränsleförbrukning, ett test vi kallar för 

Sverige cykeln som utförs på en så kallad rullande landsväg. 
På www. teknikensvarld. se/sverigecykeln hittar du allt du 
vill veta om testmetoden.

Vi effekt – och bränslemäter, samt accelerationstestar alla bilar själva!
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totalttotalttotalt

Volvo 
Maxhastighet: 71 km/h
< Kommentar: Kränger något mindre 
än Passat och går tryggt mellan konerna 
tack vare bra ESP-system.

Motorvarv i 1 000-tal r/ min
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prestanda

< Kommentar: Alla bilar bromsade 
på fuktigt/upptorkande underlag. Ford 
och Volvo körda på samma sommardäck: 
Michelin PilotSport3 225/45 R17.

< Kommentar: Det är imponerande hur 
väl Volvo lyckas hålla liv i gamla V70. Volvo-
kombin är nästan sju år äldre som modell 
än nya Passat och Mondeo men känns inte 
föråldrad, bortsett från den femcylindriga 
D3-motorn. Tyvärr siktar Volvo mot premium 
och tar bra betalt för V70.

< Kommentar: Precis som förväntat har 
Volkswagen byggt en Passat som är ännu 
lite bättre än föregångaren på alla punkter. 
Det är inte världens mest spännande bil 
och nyhetskänslan är inte påtaglig men det 
överskuggar inte det faktum att Passat är 
extremt svårslagen i sitt segment.

< Kommentar: Att nya Mondeo är en 
bättre bil än sin föregångare råder det ingen 
tvekan om. Den är säkrare, bekvämare och 
tystare. Dessvärre har den också blivit 
något trängre. Men Ford måste framförallt 
få ordning på vikterna för att vi ska kunna 
rekommendera nya Mondeo.

69/10074/10070/100

Köregenskaper: Komfortinriktad 
och mjuk i fjädringen. Alla gillar 
inte den svajiga gången. 7

Köregenskaper: VW har fått till 
den bästa mixen av komfort och 
köregenskaper. Bra i alla lägen. 8

Köregenskaper: Något körgla-
dare än övriga men också mer 
nervös på motorväg. 7

Utrymmen: Stort och lättlastat 
bagageutrymme men inte lika 
rymligt baksäte som i Passat. 8

Utrymmen: Kompakt yttre men 
smart förpackad. Sväljer mycket 
bagage och har bra baksäte. 8

Utrymmen: Mondeo ser stor ut 
men är inte så rymlig som man 
kan tro. 7

Att äga: Den utgående 
D3-motorn förväntas tappa 
mycket i värde. 6

Att äga: En Passat-ägare behöver 
aldrig känna sig otrygg i Sverige. 
Bra andrahandsvärde. 7

Att äga: Svårbedömd post 
eftersom Ford inte har fastställt 
servicekostnader för nya Mondeo. 7

Motor/kraftöverföring: 
D3-motorn är inte rolig. Vi kör 
hellre nya D4-motorn. 5

Motor/kraftöverföring: Silkeslen 
dieselmotor men bitvis tvekande 
DSG-låda. 7

Motor/kraftöverföring: Bot-
tenstark men aningen rasslig 
dieselmotor. 7

Att köpa: Dyrast i gänget 
och blir lätt ännu dyrare med 
tillvalsutrustning. 6

Att köpa: VW har prispressat nya 
Passat. Behövs få tillval för att 
göra en välutrustad bil. 8

Att köpa: Billigast i testet men 
Ford är inte lika generösa med 
standardutrustningen som VW. 8

Körsmidighet: Gamla auto-
matlådan är inte den smartaste. 
Ologiskt infotainmentsystem. 7

Körsmidighet: Supersimpel 
förarmiljö. Bra flyt i infotainment-
systemet och pekskärmen. 7

Körsmidighet: Smala 
sidorutor och något otydlig 
instrumentering. 6

Användarvänlighet: Bra runtom-
sikt tack vare kantig kaross men 
bitvis snurrig förarmiljö. 7

Användarvänlighet: Smidig 
fällning av baksätesryggarna. Bra 
runtomsikt. 7

Användarvänlighet: Elbakluckan 
inte lika sofistikerad som VW:s. 
Sämre runtomsikt än övriga. 6

Komfort: Väldigt bekväma, men 
inte så stöttande, stolar. Mjuk 
fjädring. 8

Komfort: Alldeles lagom avstämt 
chassi. Går fast och betydligt 
tystare än förut. 7

Komfort: Filtrerar inte bort lika 
mycket ojämnheter som de andra 
två. Tyst kupé. 7

Säkerhet: Full pott hos Euro 
NCAP och många aktiva hjälpsys-
tem ger högt betyg. 9

Säkerhet: Nya Passat inte Euro 
NCAP-testad men vänta full pott. 
Alla nya hjälpsystem tillgängliga. 9

Säkerhet: Nya Mondeo ännu inte 
testad av Euro NCAP. Har alla nya 
aktiva säkerhetssystem. 9

Miljö: Volvo uppger 130 gram i 
koldioxidutsläpp för D3-motorn. 
Nya D4 är starkare och snålare. 6

Miljö: Volkswagen uppger 
koldioxidutsläpp på 121 g/km för 
Passat. En stark sexa i betyg. 6

Miljö: Ford uppger 130 grams 
utsläpp för Mondeo. Törstigaste 
motorn i testet. 6

Volvo V70 D3 Business Edition
Pris/förmånsvärde 320 000/47 800
Motor R5/1 984 cm3

Effekt uppmätt/angiven 134 hk/136 hk

Verklig vikt/tjänstevikt 1 804/1 798 kg

0–100 uppmätt/angiven 10,8/10,6 s

Koldioxidutsläpp 130 g/km*

Bränsle- Sverigecykeln 0,68 l/mil
förbr. Blandad körn. 0,49 l/mil*

Milkostnad 48,81 kr
* Tillverkarens uppgifter. Fet stil: Teknikens Världs testresultat.

Volkswagen Passat Sportscombi 2,0
Pris/förmånsvärde 298 000/45 500
Motor R4/1 968 cm3

Effekt uppmätt/angiven 157 hk/150 hk

Verklig vikt/tjänstevikt 1 648/1 548 kg

0–100 uppmätt/angiven 9,4/8,9 s

Koldioxidutsläpp 121 g/km*

Bränsle- Sverigecykeln 0,68 l/mil
förbr. Blandad körn. 0,46 l/mil*

Milkostnad 44,10 kr
* Tillverkarens uppgifter. Fet stil: Teknikens Världs testresultat.

Ford Mondeo 2,0 TDCi 150 hk Titanium
Pris/förmånsvärde 302 500/46 000
Motor R4/1 997 cm3

Effekt uppmätt/angiven 154 hk/150 hk

Verklig vikt/tjänstevikt 1 880/1 601 kg

0–100 uppmätt/angiven 10,4/9,9 s

Koldioxidutsläpp 130 g/km*

Bränsle- Sverigecykeln 0,78 l/mil
förbr. Blandad körn. 0,50 l/mil*

Milkostnad 45,73 kr
* Tillverkarens uppgifter. Fet stil: Teknikens Världs testresultat.

 c

säKerhet

13,5 m 6 m

1 m

3 m

3 m

Volvo 
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*...och även nyare tester mot en mindre kostnad!
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Max effekt:
134 hk – 3 480 r/ min

Max vrid:
348 Nm – 2 235 r/ min
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