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VI KOR   MERCEDES NYA ELBIL

5x SUPERSUVAR
Laddhybrider i 
storformat:  
VW Touareg, 
Range Rover, 
Volvo XC90, 
Ford Explorer och 
Mercedes GLE
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HYUNDAI SANTA FE
Snål och sjusitsig – utmanar Volvo XC90!

NYHET: DFSK SERES 3
Ny kinesisk elbil kommer till Sverige
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Stora, tunga och en gång i tiden väldigt utskällda. Men 
de föraktade stadsjeeparna har blivit älskade suvar. Och 
med laddhybriddrivlina kan det här vara bland det allra 
mest klimatvänliga vi haft på våra gator.
TEXT: JAN-ERIK BERGGREN OCH TEKNIKENS VÄRLDS TESTLAG • FOTO: PATRIK LINDGREN

D
et är inte speciellt många som minns 
bilmodellen Matra-Simca Rancho. 
De två franska tillverkarna Matra 
och Simca byggde bilen tillsammans 
och bilar från Simca importera-
des under en period till Sverige av 
Philipson Automobil AB.

Det påstås att det var Philipson 
som första gången använde begrep-

pet stadsjeep i en marknadsföringskampanj 
för Simca Rancho.

Bilen försvann men begreppet stannade 

kvar. Stadsjeep blev synonymt med stort, 
vräkigt, onödigt, dyrt och bullrigt. 
Stadsjeeparnas stadsjeep måste vara Hummer 
H1 som lanserades i början av 1990-talet 
och förkroppsligade allt som vi ogillade med 
”stadsjeepar”.

Bilbranschen i Sverige gillade förstås inte 
begreppet. Stadsjeepen var under en period 
lika illa ansedd som ”yuppienallen”.

Biltillverkaren Jeep gillade det definitivt 
inte, även om de säkert gillar att en hel kate-
gori bilar döpts efter deras eget varumärke. 

I dag använder Jeep också jargongen genom 
påståendet ”en Jeep jeep”.

I DAG är det få som använder begreppet ”stads-
jeep”. Biltillverkarna använder sport utility 
vehicle, suv, eller det ännu modernare cross-
over, för bilar som är lite högre, lite tyngre 
och betydligt mycket dyrare än en bil i säg 
golfklassen.

I dag är det heller inte lika lätt att sätta ett 
likhetstecken mellan stor och törstig eller 
klimat ovänlig. Samtliga fem bilar i vårt stora 
test kan köras helt på el i några mil och där-
med vara det som vi i dag anser vara väldigt 
klimatvänliga.

Kritiken handlar i stället om storleken och 
vad som händer när batteriet tar slut. I sam-
lingen av totalt fem testbilar finns Mercedes 
som löst ekvationen med en dieselmotor för 
låg förbrukning ute på landsvägen och ett stort 
och rejält batteri för många mil i lugnare trafik. 
Enligt våra egna räckviddsmätningar, vi kör 
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Ford Explorer 3,0 Plug-In Hybrid ST Line • Mercedes GLE 350 de 4Matic • Range Rover Sport Signature P400e AWD • Volkswagen Touareg R PHEV 3.0 TSI e-Hybrid • Volvo XC90 T8 R-Design Recharge

BRUKSBILAR



alla med fulladdat batteri i samma hastighet 
och samma förhållanden, klarar Mercedes 
GLE drygt 90 km på ren eldrift. Batteriet i 
Range Rover Sport och Ford Explorer är tomt 
efter cirka 37 km och Volvo XC90 får se sig 

slagen av VW Touareg med nästan exakt en 
mil, 45 respektive 54 km går det att köra på el 
med Volvon och Volkswagensuven.

MEN NU avgörs som tur är inte testet enbart 
i räckviddsmätningen. Det är en viktig del 
men vem som vinner avgörs också i flera 
andra mätningar. Den här gången passar vi 
på att utföra ett testmoment som initierats 
av ett problem som en läsare upptäckt i en 
BMW-laddhybrid.

Vi testar också hur bra de omtalade och i 
många fall hyllade säkerhetssystemen fung-
erar i den bistra svenska höstverkligheten. 
När vi släpper ratten avslöjas sanningen om 
vackra och krångliga ord som filkörningsas-
sistent och autobroms. Ibland krävs det inte 
mer än att släppa ratten för att se vilken bil 
som faktiskt fungerar allra bäst.

Så även om de stora, tunga men numera 
klimatvänliga stadsj..förlåt...suvarna blivit 
accepterade så får man skälla lite på dem.

Samtliga fem bilar i 
vårt stora test kan 
köras helt på el i 
några mil och därmed 
vara det som vi i dag 
anser vara väldigt 
klimatvänliga.
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Ford Explorer 3,0 Plug-In Hybrid ST Line • Mercedes GLE 350 de 4Matic • Range Rover Sport Signature P400e AWD • Volkswagen Touareg R PHEV 3.0 TSI e-Hybrid • Volvo XC90 T8 R-Design Recharge

I detta nummer kör 
vi i Värmland!

BRUKSBILAR



Fords stora suv Explorer var i många, många 
år helt omöjlig att sälja i Europa. Men så kom 
elektrifieringen och med elmotor på 75 kW 
och ett batteri på 13,6 kWh går det att trycka 
ner förbrukningssiffrorna rejält. Ja, i alla fall 
i den officiella körcykeln. Och det går inte att 
klandra Ford, finns det regler om hur det ska 
mätas så får man förstås utnyttja dem.

I vår egen mätning drar förbrukningen i väg 
till 0,92 liter bensin per mil. Och när vi testar 
räckvidden på batteri blir den betydligt kor-
tare än vad Ford uppger, 3,3 mil jämfört med 
Fords 4,2.

Men det är inte de här siffrorna som får 
testlaget att besvärat skruva på sig när det 
är dags att rotera bilparken. En sjusitsig suv 
på över fem meter och med en tjänstevikt på 
dryga 2,6 ton kan få kosta på sig att behöva 
energi för att ta sig fram.

DET ÄR inte heller den något tröga styrningen 
eller att det kommer ett besvärande vägbrus 
från bakre regionen fram till förarplatsen, som 
stör våra annars så ivriga testförare. Några av 

FORD EXPLORER 3,0 PLUG-IN HYBRID ST LINE
testförarna påpekar att Ford Explorer vand-
rar över vägen och inte alls är så komfortabel 
på motorvägen som man kan förvänta sig av 
ett amerikanskt bygge. Men sånt kan ju bero 
på däcken, en del på bilen vi för övrigt får syna 
ordentligt då vi får punktering på höger fram-
hjul (som skedde väldigt plötsligt och inte alls 
påverkade bilens beteende). Styrningen fung-
erar bäst på trånga ytor och i låg fart, ute på 
motorvägen är det jobbigt att hela tiden justera 
riktningen med mindre rattrörelser.

Nej, det som besvärar testlaget mest är väx-
ellådan och övergången mellan el och bensin. 
Den tiostegade växellådan arbetar över-
lag ryckigt, vilket är lite märkligt eftersom 
det inte är något vi känner igen från andra 
Fordbilar. Ford har också lyxat till det med 
en rad olika körlägen. Det finns ett läge för 
alla underlag – till och med för en regnig tung 
höstdag i Värmland – och att ha ett speciellt 
körprogram för släp och last känns smart, om 
än kanske inte helt nödvändigt.

MARCUS ENGSTRÖM OM FORD EXPLORER 
Det här är på riktigt den absolut sämsta bil jag har kört de senaste tio åren. 
Ford verkar ha glömt att elmotorn och bensinmotorn måste kunna samarbeta, 
i Explorer PHEV är de så kapitalt osams att bilen är omöjlig att framföra mjukt. 
Dessutom är den så stel i steget att den knappt går att styra in på en parkerings-
plats. 33 kilometer angiven räckvidd är knappt 22 i verkligheten, i två plusgrader 
och när man kör med ett ägg under gaspedalen. Och prislappen…? Vad är det för 
fantasipris? Den är inte ens värd en tredjedel.

EN ANDRA ÅSIKT
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< Vägbrus och en irriterande 
instabilitet som gör att bilen 
vandrar över vägen. Gör om!



Det är speciellt att totalt sex väldigt erfarna 
förare inte klarar av att köra Ford Explorer 
från stillastående eller i låg fart på ett mjukt 
och behagligt sätt. Det rycker till och elmotorn 
och förbränningsmotorn verkar inte alls kunna 
komma överens om vem som ska bestämma 
när. Gaspedalen är som en förvirrad boxnings-
domare som varken vet ut eller in, av eller på.

OM JAG varit kvalitetschef på Ford hade jag 
kastat in handduken redan vid den första 
utvärderingsprovkörningen, för Ford gör väl 
sådana fortfarande?

Det är faktiskt helt orimligt att leverera en 
bil för över 800 000 kronor som beter sig på 
det här sättet. 

Kontakten med bilen sker via gaspedalen, i 
ratten och med baken i stolarna. Ford Explorer 
misslyckas helt att leverera något slags 
samtycke i tre av de här delarna. De sköna sto-
larna, med massagefunktion, är okej och flera 
av oss måste erkänna att Explorer ändå känns 
lite mindre och lite smidigare än vad man kan 
tro när man ser den. 

FORD EXPLORER 3,0 PLUG-IN HYBRID ST LINE
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< Allt ska testas – även reservhjulet. Den här 
gången berodde det på en plötslig och total 
punktering. 

< Laddkablarna tar stor plats men Ford har 
gjort ett utrymme allra längst bak där vi ringlar 
ihop dem.

< Att ta sig ut från den tredje stolsraden är inte 
helt enkelt.

< Snyggt med röda sömmar och matchande 
mysbelysning. Explorer har amerikansk kom-
fort med stora breda stolar.

< En blandning av knappar 
och en upprätt bildskärm. 
Rörigt och inte så logiskt.

< Fords kvalitetschef 
behöver ta en titt på 
drivlinan i Explorer. 



MERCEDES GLE 350 DE 4MATIC
Stor, dyr och lyxig. Det är den gängse bilden av 
en Mercedes. Testlaget noterar därför något 
yrvaket att GLE 350 de är testets allra billi-
gaste bil. Och det handlar om 100 000 kronor 
upp till näst dyraste, Ford Explorer.

Stor då? Nja, här ligger GLE i paritet med 
konkurrenterna på en längd runt fem meter 
och ett axelavstånd på tre. 

Lyxen är däremot något som Mercedes 
inte tummat på. Förutom en rad inställningar 
för ljus, ljud och massage inne i kupén finns 
den, vid det här laget, välkända liggande bild-
skärmen och Mercedes eget operativsystem 
MBUX. Värme i armstöden och en rad andra 
funktioner känns igen från den ännu lite lyx-
igare GLS. Jag är glad att GLE ännu inte 
uppdaterats och fått samma ratt som i nya 
E-klass, jag gillar de små styrplattorna i ratten 
bättre än knapparna i E-klass.

UNDER HUVEN hittar vi den allra största skill-
naden jämfört med övriga bilar i testet. 
Mercedes är en av få tillverkare som håller fast 
vid dieselmotorn. I GLE 350 de arbetar den 
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< Laddlucka på vänster bakskärm laddar batt
eriet på hela 31,2 kWh. Kan snabbladdas upp 
till 60 kWh via CCSkontakten.

< Silver och svart och knapparna för stolen på 
dörren. Skönt att mycket är som vanligt i en 
Mercedes.

< Trådlös laddning av mobilen börjar bli stan
dard i nya bilar – men det saknades i några av 
konkurrenterna till Mercedes.

< Det är enkelt att hålla ordning på energi och 
batteristatus i Mercedes operativsystem. Och 
det är lätt att bygga egna favoriter.

< De små touchknapparna på 
ratten finns kvar i GLE. Tack 
för det. 

< Räckviddstestet på Mercedes 
GLE blev utdraget. Nio mil på 
el, sen blev det diesel.

< Mercedes GLE blev snabbt en 
motorvägsfavorit och visade fina 
resultat i säkerhetstestet. 



JONAS BORGLUND OM MERCEDES GLE
Stora, tunga bilar som dessa drar väldigt mycket bensin när batteriet är tömt. 
Vilket det är efter cirka fem mil – eller mindre. Undantaget är Mercedes GLE 
350de som i stället bränner diesel, i betydligt mindre mängd per mil. För detta är 
långfärdsbilar, och det finns knappast någon som kortpendlar med dessa dunder-
klumpar. Därför känns GLE 350 de mindre ovettig. Den är dessutom komfortabel 
och tyst som få.

EN ANDRA ÅSIKT

MERCEDES GLE 350 DE 4MATIC
mätning enligt WLTP-metoden. Därmed är 
GLE klar vinnare i räckviddsmomentet.

Dieselmotorns förbrukning på cirka 0,7 liter 
per mil, när batteriet laddats ur, är också det 
klart bättre än konkurrenternas notering.

Vi ser svart på vitt hur kombinationen 
av el och diesel ger det bästa resultatet för 
energiförbrukning. Mercedes har med sin 
prissättning också skjutit ner de som säger att 
det här är två – el och diesel – dyra tekniker 
samlade under en och samma motorhuv. Se 
bara på prislappen. Men vi ska då komma ihåg 
att det väntar tuffare utsläppskrav i reningen 
enligt Euro7-standarden och det handlar inte 
bara om att sänka energiförbrukning och kol-
dioxidutsläpp. Rening av partiklar är en stor 
anledning till att dieselmotorn, trots dess för-
delar, sjunger på sista versen.

TESTLAGET ENAS om att Mercedes GLE är, 
föga förvånande, svårslagen som långfärds-
bil. Dessutom imponerar GLE i säkerhetstestet 
och när vi provar helljusassistenten på den 
mörka landsvägen. 

fyrcylindriga dieseln på 194 hästkrafter till-
sammans med elmotorn på 134 hästkrafter 
med en total effekt på 320 hästkrafter. I det 
här sällskapet är varken effekt eller en silkes-
len nioväxlad automatlåda något som testlaget 
pratar speciellt mycket om. Den fungerar okej 
och gör inget väsen av sig.

Batteriet är på hela 31,2 kWh vilket är lika 
stort som i de mindre elbilarna. I laddhybrid-
versionen av E-klass trycks batteriet upp i den 
främre delen av bagageutrymmet men det har 
Mercedes designavdelning lyckats undvika i 

GLE. Det går till och med att lyfta på plast-
locket under golvet till det 630 liter stora 
bagageutrymmet och se det stora batteriet 
breda ut sig.

NÄR VI testar räckvidden på el körs en och 
samma slinga enligt ett visst körmönster och 
vi tar ett litet omtag för de laddhybrider som 
har längst räckvidd. Men Mercedes GLE krä-
ver längre väg än så. Vi kör och kör och kör och 
noterar till slut en elräckvidd på lite drygt nio 
mil, en mil längre än Mercedes uppgift från 
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RANGE ROVER SPORT SIGNATURE P400E AWD
Range Rover har valt att köra på en lite 
egen väg in i hybriddjungeln. Det bety-
der bland annat inga kompromisser för 
markfrigång eller fyrhjulsdrift – där är 
Range Rover Sport en sann suv i alla 
avseenden. Kraften sker hela tiden via 
den åttaväxlade automatlådan vilket 
betyder bra kraftfördelning men också 
en något tyngre drivlina.

Markfrigången kan justeras via luft-
fjädringen, som är standard, från 21 
till 28 centimeter. Det har övriga i test-
laget svårt att konkurrera med. Lägg 
då också till att Range Rover har bäst 
vinklar undertill för att kunna ta sig 
fram bra i terrängen.

RANGE ROVER har också valt bort att 
kunna ladda batteriet med hjälp av för-
bränningsmotorn. Här är det ”bara” 
rörelseenergin som kan återladda bat-
teriet på 13,1 kWh. Även om det är en 
princip vi kan hålla med om betyder 
det i förlängningen att Range Rover 
inte kan anamma den teknik som bland 
annat BMW driver, att du kan styra att 
laddhybriden verkligen körs på enbart 
el i vissa områden. Såna områden ska-
pas i allt fler storstäder och blir på 
sikt en förutsättning för att laddhybri-
der ska tillåtas i klimatzonerna, så här 
måste Range Rover och andra tänka 
om och ändra koncept.

Men kanske har Range Rover för sin 
Sport-modell tänkt lite för mycket på 
terräng och effektiv fyrhjulsdrift. För 
bilen fungerar inte alls lika bra i den 
miljö där den kommer att användas 
bäst – det vill säga ute på motorvägen.

Styrningen är trög trots en teknik 
där styrningen arbetar tillsammans 
med differentialen för att undvika 
understyrning. Testlagets samlade 
bedömning är ”tung och klumpig” och 

det hjälper inte speciellt mycket när 
vi fingrar bland de olika körlägena. 
Range Rover Sport har samma upp-
trädande som Ford Explorer då den 
vandrar över vägbanan på ett besvä-
rande sätt.

TESTLAGET GER också en samlad 
bedömning av instrumenteringen och 
interiören: den är ”rörig, otydlig och 
med otydliga bildskärmar”. Inte hel-
ler komforten i stolarna känns i samma 
nivå som de bästa konkurrenternas.

Ute på den mörka landsvägen visar 
det sig att Range Rover Sport saknar 
automatisk avbländning. Och då ska 
vi betänka att det här är testets klart 
dyraste bil med en prislapp på en bra 
bit över en miljon kronor.

I en tidigare duell mot Porsche 
Cayenne E-Hybrid förlorade Range 
Rover Sport knappt. I det här testet 
har den lyxiga suven ännu svårare att 
hävda sig. 

Det som ser snyggt och fint ut på 
ytan slutar med besvikelse när de 
faktiska funktionerna testas och jäm-
förs med andra. Bland annat måste vi 
ifrågasätta säkerheten då assistans-
systemen inte alls hanterar övningen 
där vi släpper ratten på ett tillräckligt 
bra sätt.

TROTS ATT Range Rover kämpat hårt 
för att pressa ner förbrukningssiff-
ran i körcykeln slutar det med ett 
co2-utsläpp klart över gränsen för kli-
matrabatt. Och ännu sämre blir det 
när fordonsskatten justeras den för-
sta april.

Energiförbrukningen betyder också 
att Range Rover Sport har testets näst 
kortaste räckvidd och den kommer 
bara dryga tre mil på vår testslinga.

PATRIK LINDGREN OM RANGE ROVER SPORT
Range Rover Sport har länge levt på sin mytomspunna aura. Den 
extremt kompetenta bilen säljer sig själv. Klättra uppför branta 
backar, check. Ta sig fram i skog och mark, check. Bada, javisst. 
Fickparkera i stan, inte lika roligt. Bakom ratten bjuds det massor 
med komfort, på vägen är den inte fullt så balanserad som tidi-
gare. Batteriet äter upp bagageutrymme, räckvidden är pinsam 
och priset är hutlöst högt. Auran har fått sig en törn.

EN ANDRA ÅSIKT
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< Testförare som är under 190 cm i längd får 
plats under bagageluckan.

< Kortast. Range Rover Sport klarar 
inte en säng bakom förarplatsen.
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< Under det snygga skalet döljer 
sig en kompetent terrängbil. 
Men vem använder en sån?

< Dubbla bildskärmar men 
rätt snygg lösning för klimat-
anläggningen. 

< Trots en prislapp på över en 
miljon kronor saknas auto-
matisk avbländning.



VOLKSWAGEN TOUAREG R PHEV 3.0 TSI E-HYBRID
När vi planerade det här testet fanns inte 
Volkswagens nya laddhybridversion av den 
populära Touareg i Sverige. Men bara tim-
mar före testet inleddes fick vi beskedet att det 
gick att hämta en Touareg R från importören i 
Södertälje.

Fram tills dess var det bara vår provkörning 
av Oskar Krüger som skvallrade om hur väl 
Touareg R stod sig i den allt tuffare konkur-
rensen av stora rejäla suvar med kombinerad 
drift från elmotor och förbränningsmotor.

Med facit i hand ska konkurrenterna från 
Volvo, Mercedes, Ford och Range Rover vara 
mest ledsna över att Touareg R hann fram i 
tid.

TESTLAGET ÄR överlag förtjusta över att få byta 
till Touareg från så gott som alla andra bilar.

Den lätta men stabila styrningen ger en bra 
känsla och en bra kontakt med både bilen och 
vägbanan. Volkswagen har introducerat en ny 
ratt i Touareg, en ratt vi hoppas få se i resten 
av modellprogrammet framöver. Jämfört med 
till exempel nya Golf är instrumenteringen 

tydligare i Touareg med en 15 tum stor och 
helt inbyggd bildskärm som dominerande 
verktyg för att nå bilens alla funktioner. Den 
och resten av interiören visar tydligt att 
Touareg delar teknik och design med lyxiga 
koncernsyskonet Bentley Bentayga.

Vi kan ana släktskapet också när vi tittar 
in under huven. En urstark V6:a på 340 häst-
krafter arbetar tillsammans med elmotorn 
på 136 hästkrafter till en total effekt på 462 
hästkrafter via en åttastegad automatlåda. 
Kraften fördelas silkeslent till alla fyra hjulen 

och Volkswagen har verkligen fått till en mjuk 
övergång mellan el- och förbränningsmotor. 
Skillnaden är stor när vi kan jämföra direkt 
med några av konkurrenterna i testet. 

Ändå har VW sparat på krutet lite jämfört 
med den gamla V10-dieseln R50 och hållit 
tillbaka de sportiga egenskaper som annars 
brukar känneteckna R-bilarna. 

BATTERIPAKETET PÅ 14,3 kWh är enligt gängse 
standard för en laddhybrid av den här storle-
ken och räcker till 48,6 kilometers ren eldrift. 

RUBEN BÖRJESSON OM VOLKSWAGEN TOUAREG 
Stor, diskret, lättkörd och med all modern teknik som finns i dagsläget. Det är 
en bil som inbjuder till långfärd. 200 kg tyngre än en motsvarande diesel. Ska 
det vara någon vits med el så ska den laddas minst var femte mil. Står man ut 
med det eller räcker den sträckan för ens dagliga rutt så är allt OK. En ”miljörätt” 
premiumbil för överklassen om den fått heta Horch. (Horch var ett tyskt lyxbils-
märke som ägdes av Auto Union, idag Volkswagen-ägda Audi.).

EN ANDRA ÅSIKT
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< Färskast av alla ut på 
vägen men till slut test-
lagets klara favorit. 



VOLKSWAGEN TOUAREG R PHEV 3.0 TSI E-HYBRID
VW uppger 47 kilometer. Batteriet ligger över 
bakaxeln men är väl förpackat för att inte störa 
bagageutrymmet.

VW bygger en lite effektsvagare Touareg 
eHybrid men än så länge är den inte aktu-
ell för den svenska marknaden. Vi gissar att 
VW-importören valt att konkurrera med de 
dyrare suvarna på marknaden men vi får hop-
pas att den svagare eHybriden blir aktuell 
snart, inte minst för att den är lite billigare än 
R-variantens 871 000 kronor.

När vi hissar upp Touareg kan vi notera 
ett stort arbete för att sänka ljudnivån och 
förbättra luftmotståndet. Det är många plast-
detaljer runt hjul och axlar och de bidrar till 
låg energiförbrukning och lågt vägljud i kupén.

Framför allt bidrar det till idel leenden 
på läpparna från testlaget som alla noterar 
”mycket bra komfort”, ”tyst och bekvämt” 
för Touareg R. En annan fördel är dragvik-
ten där VW godkänt Touareg R för hela 3 500 
kg. Har du rätt slags körkort kan alltså den 
effektstarka Touareg R bli en trivsam och 
lyxig arbetshäst.
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< Laddluckan på vänster bakskärm. Tack för att 
VW ändrat sin gamla lösning med kontakten i 
grillen. Ingen snabbladdning.

< Bildskärmen på 15 tum är vänd mot föraren 
och integrerad i instrumentpanelen. Snyggt!

< Punkaspray och kompressor i stället för 
reservhjul. Batterier tar plats.

< Laddkablarna ligger i en väska och tar plats i 
bagageutrymmet.

< Interiören i Touareg här-
stammar från lyxiga Bentley 
och inte från Passat och Golf.

< Lättkörd och diskret. Trots 
R-emblemet är Touareg som 
laddhybrid nedtonad.
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< Dra ner gardinerna, Volvo. Gamla klassiska 
XC90 har svårt att möta konkurrensen och vi 
längtar till nästa generation.

< USB-C. Volvo följer trenden med att gå från 
USB till USB-C. Bara att byta kablar. Bra med 
dubbla uttag.

< Gamla Sensus känns verk-
ligen gammalt och det är hög 
tid för något nytt.

< En liten svensk 
popgrupp ryms i 
bagageutrymmet.

< Volvo visade XC90 2014 och inredningen 
känns utdaterad. Sköna stolar.

< Volvos fina köregenskaper från 
SPA-plattformen firar fortfa-
rande triumfer. 



VOLVO XC90 T8 R-DESIGN RECHARGE
Volvo XC90 kommer för all framtid 
att vara förknippad med Geely-ägda 
Volvo Cars och den nyutvecklade SPA-
plattformen. Modellen ansiktslyftes 
under 2019 och vi står inte så väldigt 
långt ifrån en ny generation och en 
uppdaterad plattform, döpt till SPA2.

Så det är ofrånkomligt att testet väl-
digt mycket handlar om hur väl XC90 
åldrats och hur väl den står emot kon-
kurrensen från nyare generationer från 
rivaler som Mercedes och Volkswagen. 

VI MINNS hur stolta ingenjörerna var 
när de presenterade SPA-tekniken och 
hur batteripaketet lagts i mitten av 
bilen. Det var en smart och framför 
allt krocksäker lösning då Volvo kla-
rade sidokrocktestet galant. Dock är 
Volvo i dag den enda tillverkaren som 
valt den lösningen. De flesta andra 
lägger batteriet under baksätet och 
bagage utrymmet i ett så platt paket 
som möjligt. I det här gänget har Volvo 
sällskap av Ford med en lite okonven-
tionell lösning. Ford har valt att lägga 
batteriet i golvet till höger. Ford har 
därmed som enda tillverkare i testet 
kostat på sig ett reservhjul.

För Volvo kan det här ha kostat 
effekt på batteriet som ”bara” rymmer 
11,6 kWh, och för att få plats med mer 
behöver vi vänta på SPA2-bilarna.

Nu påverkar inte det här så mycket i 
räckviddstestet där XC90 når 4,47 mil 
vilket är i nivå med alla andra utom 
Mercedes GLE.

KÖREGENSKAPERNA HAR alltid varit 
till SPA-bilarnas fördel och här ligger 
Volvo fortfarande i framkant, trots att 
modellen har funnits i sex år. Testlaget 
noterar också begrepp som ”knivskarp 
styrning” och ”bra chassi”. Styrningen 
är följsam och när testlaget flyttar 
mellan bilarna märks fördelarna tyd-
ligt. Det är lätt att köra rakt fram med 
XC90, den vandrar inte över vägen, är 
lättstyrd på trånga ytor och följer lin-
jen som föraren väljer.

Luftfjädringen får ändå viss kritik 
då XC90 upplevs som stötigare än till 
exempel Mercedes GLE. 

Om chassit och batterilösningen var 
två stora nyheter när XC90 presente-
rades så var det nya gränssnittet vid 
förarplatsen, döpt till Sensus, en tredje. 
Volvo Cars gjorde ett stort nummer av 
bildskärmslösningen och hur föraren 
styrde vissa funktioner.

Det går inte att påstå att Sensus hyl-
lats reservationslöst genom åren, lite 
tvärtom faktiskt. Några älskar det 
och andra tycker att det är krångligt 
och lite för känsligt. Volvo har också 
uppdaterat tekniken och hur snabbt 
bildskärmen reagerar. Att svepa mel-
lan menyerna är inte helt lätt, speciellt 
inte under körning och det är inte utan 
att man längtar till att SPA-bilarna får 
samma Google-system som i Polestar 2 
och XC40 Recharge.

NÄR VI genomför ”släppa-ratten-testet” 
blir vi både förvånade och besvikna. 
Volvo Cars som slår sig för brös-
tet vad gäller säkerhet har ett system 
som inte alls kan mäta sig med var-
ken Mercedes eller Volkswagen. Inte i 
praktiken, inte en helt vanlig regning 
höstdag. Filkörningsassistenten var en 
besvikelse redan vid den allra första 
provkörningen av XC90 i januari 2015 
och tydligen måste vi även här vänta 
till SPA2 för att XC90 ska vara i nivå 
med de bästa rivalerna.

HANS HEDBERG OM VOLVO XC90
Stor-Volvon som laddhybrid T8 är bästa XC90:n även om 
belackarna grymtar om att elektrisk e-AWD ”upplevs artificiell”. 
Vardagen fixas enkelt med ett fullstort nödsäte (tredje raden) 
längst bak. Recharge-drivlinan upplevs ansträngd om den 
pinas hårt, bättre då att lufsa runt i beskedligare tempo. Vettigt 
eco-körd stöttar elmotorn – monterad på bakaxeln – på ynka 87 
hästkrafter tillräckligt.

EN ANDRA ÅSIKT

Att svepa mellan 
menyerna är inte 
helt lätt, speciellt 
inte under körning...
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< Ormgropen med sladdar längst bak i bagage
utrymmet. Volvos batteri är ju placerat mitt i 
bilen.

< Två meter. XC90 tillhör de längre bilarna i 
testet och här ryms en säng.



EXTRA TESTMOMENT: AUTOMATISKT AVBLÄNDNING AV HELLJUS Så bra fungerar helljuset och avbländningen

EXTRA TESTMOMENT: ACCELERATION MED TOMT BATTERI Så bra accelererar laddhybriderna med tomt batteri

Ford Explorer
Den automatiska avbländ-
ningen fungerar mycket 
bra med en bra ljusbild och 
acceptabel hastighet när lju-
set slår av och på.

Mercedes GLE
Helljuset bländar av i sektio-
ner och det fungerar väldigt 
bra i det mörka höstvädret. 
Det går snabbt för ljuset att 
ställa om och mötande störs 
inte.

Range Rover Sport
Manuell avbländning av 
helljus.

Volkswagen Touareg
Det tar onödigt lång tid innan 
helljuset slår på igen efter en 
avbländning. Bra ljusbild till 
höger om vägen. Stora fyr-
kantiga zoner som bländas av. 
Mötande trafik stördes inte.

Volvo XC90
Helljuset bländar av snabbt 
vilket mötande trafik upp-
skattar. Bländar av i större 
sektioner men höjer halvlju-
set när helljuset är på, vilket 
är att föredra på vintern.

BÄST!

BMW-ägaren Bengt Larsson hörde av sig till redak-
tionen med ett problem han upptäckt med sin 
laddhybrid, en BMW X3 30e.

Bengt hade tvingats accelerera fler gånger på 
kort tid och upptäckte då att laddhybriden tappade 
kraft när batteriet tömts helt på el.

Det lät som ett farligt uppträdande av en modern 
bil så vi beslöt att testa på våra fem laddhybrider.

Bengts teori var att när batteriet är helt tömt 
hämtar bilen kraft enbart från förbränningsmotorn. 
Elmotorn hjälper inte till. När bilen dessutom är i 
hybridläge används en del av förbränningsmotorns 
kraft till att ladda upp nödvändig el i batteriet.

Vi simulerade Bengts situation genom att med 
helt tomt batteri accelerera snabbt sju, åtta gånger 
på kort tid, från stillastående till 160-180 km/h. Vi 

mätte tiden från 0–130 km/h och fick totalt åtta 
tider per bil.

Nu undrar vi förstås om det här är något som 
fler läsare uppmärksammat? Vi råder förstås ingen 
att bryta mot gällande hastighetsregler – vårt test 
genomfördes på en stängd testbana – men om ni 
märkt att er laddhybrid tappat kraft med helt tomt 
batteri får ni gärna höra av er.

Acceleration 0-130 kmh med el i batteri
Acceleration 0-130 kmh med tomt batteri*
*Snittvärde av åtta mätningar

Ford Explorer
 8,8
 9,8

Kommentar: 
Det är relativt 
likartade siffror 
för alla åtta 
mätningar. 
toppvärdet är 
10,57 sekunder 
i den näst sista 
mätningen.

Mercedes GLE
 11,6
 16,1

Kommentar: Här får vi 
ett beteende som liknar 
Bengts problem. Det 
är en klar försämring 
redan efter tre accelera-
tioner och då visar ändå 
Mercedes instrument 
att det är en procent 
el kvar i batteriet efter 
sista fartökningen.

Range Rover Sport
 9,6
 13,8

Kommentar: Det 
kommer en märk-
bar skillnad efter tre 
accelerationer och 
snittvärdet ligger 
klart över siffran för 
acceleration med 
ett batteri med 
energi.

Volkswagen Touareg
 8,5
 8,7

Kommentar: Touareg 
visar upp en jämn 
rad siffror för de åtta 
accelerationerna. Här 
skiljer det så lite att 
det knappt är mät-
bart. Här går det inte 
att simulera fram det 
problem Bengt upp-
levde i sin laddhybrid.

Volvo XC90
 9,6
 10,6

Kommentar: 
Precis som Toua-
reg och Explorer 
visar XC90 en 
jämn rad siffror 
där snittet bara 
är en sekund 
över resultet med 
energi i batteriet.
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Ford Explorer
När vi släpper ratten i Ford 
Explorer styr bilen men det är 
en vinglig färd mellan linjerna. 
Då och då varnas föraren 
som uppmanas att ta kontroll 
över ratten, varningen är ett 
textmeddelande. Men det går 
inte helt att lita på att bilen 
håller sig innanför linjerna, 
ibland låter den ett hjulpar 
ligga på själva linjen. 

Mercedes GLE
Mercedes har hyllats för 
sina assistanssystem men 
i flera provkörningar och 
tester också fått kritik för hur 
plötsligt och oförutsägbart 
bromsarna slår till när du 
närmar dig något av strecken. 
När vi nu släpper ratten helt 
styr GLE själv jättebra mel-
lan linjerna. Efter fem, sex 
sekunder börjar det att blinka 
för att uppmärksamma föra-
ren på att det är dags att ta 
ratten. När föraren inte gör 
det kommer det efter en kort 
stund en signal. En text om 
att nödstopp förbereds syns 
på bildskärmen följt av att 
bilen saktar in och stannar 
lugnt vid vägkanten. 

Range Rover Sport
Range Rover styr bra och 
håller bilen i körfältet. När vi 
släpper ratten varnas föraren 
efter en kort stund. När vi 
ändå inte tar över styrningen 
slutar systemet att fungera 
helt, utan någon speciell var-
ning. Föraren måste ta över 
ratten för att bilen inte ska 
köra i diket.

Volkswagen Touareg
Bilen styr bra mellan linjerna 
och föraren varnas kort efter 
vi släppt ratten. Säkerhetsbäl-
tet dras åt och bilen bromsar 
själv in under en kort stund. 
När vi ändå inte tar ratten dras 
bältet åt rejält, bilen bromsas 
in till stillastående, p-läget 
läggs i på växellådan och var-
ningsblinkersen startar. 

Volvo XC90
Filkörningsassistenten fung-
erar dåligt och när vi släpper 
ratten varnas föraren lite då 
och då att det är dags att ta 
över kontrollen av styrningen. 
Vinglar mellan linjerna. 
Bromsar inte in alls. När vi 
ändå inte tar ratten stängs 
systemet av helt, utan att 
varna föraren.

EXTRA TESTMOMENT: AUTONOM KÖRNING Vi släpper ratten och ser vad som händer

Kommentar: Volkswagen och Mercedes visade upp ett mycket bra säkerhetssystem 
som fungerade exemplariskt. Volvo, Ford och Range Rover har lite att arbeta på, både vad 
gäller att balansera systemet och hålla bilen i körfältet på ett mjukt och smidigt sätt och 
framför allt vad bilen ska göra om föraren inte tar över kontrollen av styrningen. Om föra-
ren somnar i en Volvo, Ford eller Range Rover så slutar det troligtvis med en olycka. Både 
Mercedes och Volkswagen bromsade in till stillastående i samma övning.
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Tekniskt avancerade med påkostade 
och i många fall hyllade assistans- och 
säkerhetssystem.

Mercedes, Volvo, Ford, Range Rover 
och Volkswagen brukar göra allt de kan 
för att beskriva hur mycket säkrare deras 
bilar är jämfört med konkurrenternas. 
Hur bra tekniken fungerar och säker du 
som förare eller passagerare ska känna 
dig i din bil ute på motorvägen i farter 
uppåt 120 km/h – eller mer.

Men hur fungerar systemen i prakti-
ken? När det är tungt, grått och mulet?

Vi bestämde oss för att testa själva. Vi 
slog på alla säkerhetsystem och – släppte 
ratten. 

BÄST!

< För en gång skull släp-
per testföraren ratten i 
ett test.



SAMMANFATTNING
Förmånliga skatteregler och inte minst förmånliga reg-
ler för tjänstebilar har gjort laddhybriderna till de allra 
hetaste. Laddhybriderna har ersatt dieselbilen och blivit 
vår tids bruksbilar, inget snack om det.

Men kanske är den tiden över nu. Fordonsskatten görs 
om från och med 1 april i år och gränsen för att få någon 
slags bonus är som tidigare 60 gram men maxbeloppet 
minskas från 60 000 till 45 000. Därmed är varje gram 
värt 583 kronor.

En titt i faktarutorna för utsläppssiffrorna visar att 
bland våra testbilar är det bara Mercedes GLE som kör in 
under bonustaket. Alla som köper en GLE laddhybrid kan 
räkna med drygt 18 000 kronor i bonus, och slår du till före 
den 1 april blir det drygt 4 000 kronor mer i bonus. Nu spe-
lar de nya skattereglerna mindre roll för det här testgänget 
då ingen av de andra bilarna klarar taket på 60 gram.

Då är regeringens förslag om förändrade tjänstebilsreg-
ler ett hårdare slag för de dyrare laddhybriderna. Redan 
vid årsskiftet togs rabatten för laddbara tjänstebilar bort 
och i sommar kan det bli ytterligare försämringar. De här 
förändringarna kan i alla fall på kort sikt bromsa försälj-
ningen av laddhybrider och på sikt är det givet att det är 
elbilarna som ska bli bruksbilar.

Det är kanske inte så mycket att säga om. Vi mäter för-
brukningen för förbränningsmotorn och hur långt bilarna 
klarar sig bara med eldrift och de här stora och tunga 
bilarna presenterar knappast några imponerande siffror. 
Förbrukningen runt litern per mil var ju något vi höll på 
med för 20 år sedan. Men å andra sidan kan bilarna köras 
helt utan utsläpp i stadskärnan.

VOLVO, FORD och Range Rover har äldst teknik i gänget 
och det är tydligt att de här tre på flera områden inte 
hänger med Mercedes och Volkswagen. 

Testet utvecklas snabbt till en kamp om andra platsen 
mellan Mercedes GLE och Volvo XC90. Att Volvon kan 
hänga med är imponerande, den fina chassiutvecklingen 
och därmed de fina köregenskaperna på SPA-bilarna har 
betalat sig väl för Volvo. 

Ford Explorer och Range Rover Sport når inte upp till de 
här två och blir totalt sett en bra bit efter. För stora Explorer 
handlar det i första hand om drivlinan som inte alls håller 
måttet men hela paketet känns förhastat och helt enkelt inte 
färdigt. Styrkor inom terrängegenskaper, fyrhjulsdrift och 
design räcker inte för att Range Rover ska nå ens en pallplats. 
Att Sport också är klart dyrast blir förstås en klar nackdel. 

Återstår då Volkswagen Touareg R som anslöt allra sist 
till testet. Testlaget imponeras av den högsta lägstanivån på 
Touareg R. Då ska vi också veta att hemma i Tyskland finns 
Volkswagen Touareg eHybrid, en billigare laddhybrid som 
av allt att döma är ett ännu bättre paket. •

Volvo, Ford och Range Rover 
har äldst teknik i gänget och det 
är tydligt att de här tre på flera 
områden inte hänger med...

Laddhybrider och suvar är de nya bruksbilarna. Så 
vad passar då bättre än att testa vad de går för i en 
gammal bruksort – Degerfors.

Järnverket dras med nedskärningar men lagom 
till att testlaget kör förbi firar Degerfors sin plats 
i allsvenskan 2021. Fotbollen och järnverket. Två 
saker som förknippas med den lilla bruksorten 
Degerfors i Värmland. Järnverket etablerades 
redan för 360 år sedan och frågar du någon runt 
torget eller vid Folkets Hus har det nog spelats 
fotboll i bygden minst lika länge.

I dag ingår Degerfors Järnverk stålkoncernen 

DEGERFORS
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Outokumpu och bruksorten har specialiserat sig 
på rostfritt stål. Elaka tungor säger att det passar 
bra då det byggts många hembränningsapparater 
i Degerfors genom åren. Outokumpu har drabbats 
hårt av coronapandemin med svårigheter att både 
leverera och få tag på råvaror. I november 2020 
ko beskedet att 70 av cirka 500 tjänster måste 
bort när koncernen ska spara. För Degerfors dryga 
7 000 invånare betyder ett sånt besked mycket.

Ännu mer betyder framgångarna på Stora Valla, 
den klassiska fotbollsarenan. Degerfors IF domi-
nerade Superettan 2020 men nervdaller under 

de sista omgångarna tvingade fram en helt avgö-
rande match mot Ljungskile. Degerfors vann med 
3-0 och ska spela i Allsvenskan 2021.

Degerfors IF spelade i högsta åren 1993–1997. 
Främsta meriter är seger i Svenska cupen 1993 
och det så kallade Stora silvret 1963 efter att ha 
slutat tvåa i serien efter IFK Norrköping.

De rödvita flaggorna hänger utmed husväg-
garna den mulna höstdagen då testlaget är på 
besök. Firandet är över för den här gången.

Outokumpu skriver på sin hemsida att de är 
världsledande på rostfritt stål och det går att hitta 

stål från Degerfors bland annat i konstruktionen 
av nya World Trade Center, tidigare Ground Zero, 
i New York.

Men det finns förstås annat än stål och fotboll 
som förknippas med Degerfors. TV-kändisen 
Ernst Kirchsteiger och musikern Nils Landgren 
kommer båda från Degerfors. Precis som Olle 
Waller, känd från tv-programmet ”Fråga Olle”.

När mörkret faller och gör parkeringen vid 
järnverket ännu ödsligare kör testlaget söderut till 
Björneborg och vidare till Kristinehamn. Vägarna i 
skogen passar perfekt för ett test av helljuset.

DEGERFORS

TEKNIKENSVÄRLD.SE 53TEKNIKENSVÄRLD.SE 53

< Det rullar på för ladd-
hybriderna. I alla fall till 
den 1 april då vi får en 
ny beskattning. 



Ford Explorer 3,0 Plug-In Hybrid ST Line
Pris: 820 900 kr. • Övriga versioner: 3,0T EcoBoost Plug-In Hybrid Platinum 
827 900 kr.

Mercedes GLE 350 de 4Matic
Pris: 735 000 kr. • Övriga versioner: GLE 350 e 4Matic 740 000 kr. AMG GLE 53 
4Matic+ 825 000 kr.

Motor: Drivmedel: Bensin-el. 
Tvärställd 6-cyl V-motor med 2 
överliggande kamaxlar, kamkedja. 4 
ventiler per cylinder. Dubbelturbo. 
Kompression 9,5:1. Borrning/slag: 
85,4/86,0 mm. Cylindervolym: 2 956 
cm3. Max effekt: 363 hk (267 kW) vid 
5 750 r/ min. Max vridmoment: 825 
Nm vid 2 500 r/ min. Elmotor 100 hk 
(75 kW), total effekt 457 hk, batterityp 
litiumjon, 13,6 kWh.
Kraftöverföring: Motor fram, fyr-
hjulsdrift. 10-växlad automatlåda.
Fjädring/hjulställ: Gashydraulisk 
fjädring, krängningshämmare fram 
och bak. Fram: McPhearson. Bak: Mul-
tilänkaxel med nedre H-länk.
Styrning: Elmotordriven servo. 2,8 
rattvarv. Vändcirkel 12,6 meter.
Bromsar: Ventilerade skivor fram och 
bak. Antisladdsystem.
Hjul: Lättmetallfälg. Fälgbredd fram 
8 tum, bak 8,5 tum. däck 255/55 R20 
Reservhjul.

Motor: Drivmedel: Diesel-el. Längs-
monterad 4-cyl radmotor med 2 
överliggande kamaxlar, kamkedja. 4 
ventiler per cylinder. Turbo. Kompres-
sion 15,5:1. Borrning/slag: 82,0/92,3 
mm. Cylindervolym: 1 950 cm3. Max 
effekt: 194 hk (143 kW) vid 3 800 
r/ min. Max vridmoment: 400 Nm 
vid 1 600 r/ min. Elmotor 134 hk (100 
kW), total effekt 320 hk, batterityp 
litiumjon, 31,2 kWh.
Kraftöverföring: Motor fram fyr-
hjulsdrift. 9-växlad automatlåda.
Fjädring/hjulställ: Luftfjädring med 
separata stötdämpare. Fram: Fjäder-
ben med dubbla triangellänkar. Bak: 
Multilänkaxel med övre triangellänkar.
Styrning: Elmotordriven servo. Vänd-
cirkel 12,0 meter.
Bromsar: Ventilerade skivor fram och 
bak. Antisladdsystem.
Hjul: Lättmetallfälg. Fälgbredd 
7,5 tum, däck 235/60 R18 
Punkteringslagningskit.

UTRUSTNINGSPAKET Metallic Premium 13 000 kr.
GARANTIER Nybil: 2 år. • Rostskydd: 12 år. • Vagnskada: 3 år. • Lack: 2 år. • Assis-
tans: 1 år. 

UTRUSTNINGSPAKET AMG Line interiär och exteriör 37 500 kr. Premium Plus 52 000 kr. 
Energizing 31 400 kr. Förarassistent Plus 19 900 kr.
GARANTIER Nybil: 2 år. • Rostskydd: 12 år. • Vagnskada: 3 år. • Lack: 3 år. • Assis-
tans: 3 år. 

UTRUSTNING UTRUSTNING
Adaptiv stötdämpning o

Aut. helljus o

Aut. parkeringshjälp o

Automatlåda/antal växlar o/10

Backkamera/360° o

Backstartsassistans O

Bluetooth o

Digitalt mätarkluster o

Dragkrok/nivåreglering O/o

Elbaklucka o

Elfönsterhissar fram/bak o/ o

Elmanövrerade stolar o

Elvärmt baksäte o

Farthållare/adaptiv o

Fyrhjulsstyrning O

Genomlastningslucka o

Head-up display O

Höj/sänkbar passagerarstol o

Adaptiv stötdämpning 19 700

Aut. helljus o

Aut. parkeringshjälp o

Automatlåda/antal växlar o/9

Backkamera/360° o

Backstartsassistans o

Bluetooth o

Digitalt mätarkluster o

Dragkrok/nivåreglering 11 100/19 700

Elbaklucka o

Elfönsterhissar fram/bak o

Elmanövrerade stolar o

Elvärmt baksäte 4150

Farthållare/adaptiv o

Fyrhjulsstyrning O

Genomlastningslucka o

Head-up display 11 400

Höj/sänkbar passagerarstol o

Infotainmentskärm, tum 10,1

Internettjänster O

Apple CarPlay/Android Auto o/ o

Luftkonditionering o

Klimatanläggning o

LED/adaptiva O

Läderklädsel o

Metalliclack o

Nyckellöst system o

Navigation o

Parkerings-
sensor

Bak o

Bak och fram o

Parkeringsvärmare o

Regnsensor o

Ratt, uppvärmd O

Ställbar ratt längs/höjdled o

Taklucka/panoramatak o

Trådlös mobilladdning O

Infotainmentskärm, tum 12,3

Internettjänster o

Apple CarPlay/Android Auto o/4 600

Luftkonditionering O

Klimatanläggning o

LED/adaptiva o

Läderklädsel 16 100

Metalliclack 10 200

Nyckellöst system o

Navigation o

Parkerings-
sensor

Bak O

Bak och fram o

Parkeringsvärmare o

Regnsensor o

Ratt, uppvärmd 3 000

Ställbar ratt längs/höjdled o/o

Taklucka/panoramatak O/18 400

Trådlös mobilladdning o

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

 52%  Viktfördelning  48%  54%  Viktfördelning  46%

Laddkontakt 
i vänster 
framskärm.

100 kW elmotor 
inbyggd i växellådan.

Elmotor på 100 
hk inbyggd i 
växellådan.

Förstyvningsbalk 
av aluminium 
under växellådan.

Laddkontakt i vänster 
bakskärm.

Bakre ljuddäm-
parna utsatta 
för hjulsprut.

Lagningskit och 
elkompressor.

Litiumjonbatteri 
på 13,16kWh.

Tank på 65 
liter av plast.

Startbatteriet 
under passage-
rarstolen.

TEKNISKA DATA TEKNISKA DATA
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Range Rover Sport Signature P400e AWD
Pris: 1 229 800 kr. • Övriga versioner: P400e Dynamic Signature Stealth AWD 
1 265 200 kr Signature D250 AWD 960 000 kr.

Volkswagen Touareg R PHEV 3.0 TSI e-Hybrid
Pris: 871 000 kr. • Övriga versioner: R-Line V6 TFSI 699 900 kr. Edition X R-Line V6 
TFSI 669 900 kr.

Motor: Drivmedel: Bensin-el. 
Längsmonterad 4-cyl radmotor med 
2 överliggande kamaxlar. Kamkedja. 
4 ventiler per cylinder. Dubbelturbo. 
Kompression 9,5:1. Borrning/slag: 
83,0/92,3 mm. Cylindervolym: 1 997 
cm3. Max effekt: 404 hk (297 kW) vid 
5 500 r/ min. Max vridmoment: 400 
Nm vid 1 500 r/ min. Elmotor 143 hk 
(105 kW), total effekt 404 hk, batteri-
typ litiumjon, 13,1 kWh.
Kraftöverföring: Motor fram, fyr-
hjulsdrift. 8-växlad automatlåda.
Fjädring/hjulställ: Luftfjädring, , 
krängningshämmare fram och bak. 
Fram: Fjäderben med dubbla triangel-
länkar. Bak: Multilänkaxel med nedre 
H-länk och två tvärlänkar.
Styrning: Elmotordriven servo. 2,7 
rattvarv. Vändcirkel 12,4 meter.
Bromsar: Ventilerade skivor fram och 
bak. Antisladdsystem.
Hjul: Lättmetallfälg. Fälgbredd 
9,5 tum, däck 235/65 R19. 
Punkteringslagningskit.

Motor: Drivmedel: Bensin-el/
Längsmonterad 6-cyl V-motor med 2 
överliggande kamaxlar, kamkedja. 4 
ventiler per cylinder. Turbo. Kompres-
sion 11,21. Borrning/slag: 84,5/89,0 
mm. Cylindervolym: 2 995 cm3. Max 
effekt: 340 hk (250 kW) vid 5 300 
r/ min. Max vridmoment: 450 Nm 
vid 1 340 r/ min. Elmotor 136 hk (100 
kW), total effekt 462 hk, batterityp 
litiumjon, 14,3 kWh.
Kraftöverföring: Motor fram, fyr-
hjulsdrift. 8-växlad automatlåda .
Fjädring/hjulställ: Luftfjädring,, 
krängningshämmare fram och bak. 
Fram: Fjäderben med dubbla triangel-
länkar. Bak: Multilänkaxel med fem 
länkar per sida. 
Styrning: Elmotordriven servo. Vänd-
cirkel 12,2 meter.
Bromsar: Ventilerade skivor fram och 
bak. Antisladdsystem.
Hjul: Lättmetallfälg. Fälg-
bredd 9 tum, däck 285/45 R20. 
Punkteringslagningskit.

UTRUSTNINGSPAKET Svart exteriörpaket 25 900 kr. Driver Assist 70 900 kr. Cold Climat 
26 900 kr. Klimatkomfort 67 900 kr.
GARANTIER Nybil: 3 år. • Rostskydd: 6 år. • Vagnskada: 3 år. • Lack: i. u år. • Assis-
tans: 3 år. 

UTRUSTNINGSPAKET Dragpaket 16 900 kr. Innovationspaket 38 600 kr. Läderklädsel 
17 900 kr. Dynaudio 16 700 kr. Night Vision 18 700 kr.
GARANTIER Nybil: 2 år. • Rostskydd: 12 år. • Vagnskada: 3 år. • Lack: 2 år. • Assis-
tans: Förnyas vid varje service. 

UTRUSTNING UTRUSTNING
Adaptiv stötdämpning o

Aut. helljus  O

Aut. parkeringshjälp o

Automatlåda/antal växlar o/8

Backkamera/360° o

Backstartsassistans o

Bluetooth o

Digitalt mätarkluster o

Dragkrok/nivåreglering O

Elbaklucka o

Elfönsterhissar fram/bak o

Elmanövrerade stolar o

Elvärmt baksäte 4900

Farthållare/adaptiv o

Fyrhjulsstyrning o

Genomlastningslucka o

Head-up display 15900

Höj/sänkbar passagerarstol o

Adaptiv stötdämpning o

Aut. helljus o

Aut. parkeringshjälp 6600

Automatlåda/antal växlar o/8

Backkamera/360° 7600

Backstartsassistans o

Bluetooth o

Digitalt mätarkluster o

Dragkrok/nivåreglering 16900

Elbaklucka o

Elfönsterhissar fram/bak o

Elmanövrerade stolar o

Elvärmt baksäte 3600

Farthållare/adaptiv o

Fyrhjulsstyrning o

Genomlastningslucka O

Head-up display 13400

Höj/sänkbar passagerarstol o/ o

Infotainmentskärm, tum 10

Internettjänster o

Apple CarPlay/Android Auto o/o

Luftkonditionering o

Klimatanläggning o

LED/adaptiva o

Läderklädsel o

Metalliclack 13900

Nyckellöst system o

Navigation o

Parkerings-
sensor

Bak o

Bak och fram o

Parkeringsvärmare o

Regnsensor o

Ratt, uppvärmd o

Ställbar ratt längs/höjdled o/el

Taklucka/panoramatak o

Trådlös mobilladdning O

Infotainmentskärm, tum 15

Internettjänster o

Apple CarPlay/Android Auto o/o

Luftkonditionering O

Klimatanläggning o

LED/adaptiva o

Läderklädsel o

Metalliclack 11400

Nyckellöst system o

Navigation o

Parkerings-
sensor

Bak o

Bak och fram o

Parkeringsvärmare O

Regnsensor o

Ratt, uppvärmd o

Ställbar ratt längs/höjdled o

Taklucka/panoramatak O/ o

Trådlös mobilladdning o

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

 53%  Viktfördelning  47%  49%  Viktfördelning  51%

Tank för 
luftfjädring.

Laddkontakt 
gömd i grillen.

Elmotorn är 
inbyggd i 
växellådan.

Turbon ovanpå 
motorn.

Aktiv luft-
fjädring fram 
och bak.

Laddkontakt 
i vänster 
bakskärm.

13,1 kWh litiumjonbat-
teri bakom bakaxeln.

Luftfjädring. 
Multilänk med fem 
länkar per sida.

Skyddsplåt 
under tanken.

Vingar även 
framför de 
bakre hjulhusen.
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Volvo XC90 T8 R-Design Recharge
Pris: 987 200 kr. • Övriga versioner: XC90 T8 Inscription Recharge 819 000 kr, XC90 
B5 AWD Inscription 669 000 kr XC90 B5 AWD R-Design 679 000 kr

Motor: Drivmedel: Bensin-el. 
Tvärställd 4-cyl radmotor med 2 över-
liggande kamaxlar, kamrem. 4 ventiler 
per cylinder. Turbo. Kompression 
10,3:1. Borrning/slag: 82,0/93.2 mm. 
Cylindervolym: 1969 cm3. Max effekt: 
303 hk (223 kW) vid 6000 r/ min. Max 
vridmoment: 400 Nm vid 2200–4800 
r/ min. Elmotor 117 hk (65 kW), total 
effekt 390 hk, batterityp litiumjon, 
11,6 kWh.
Kraftöverföring: Motor fram fyr-
hjulsdrift. 8-växlad automatlåda.
Fjädring/hjulställ: Luftfjädring 
(tillval); krängningshämmare fram 
och bak. Fram: Fjäderben med dubbla 
triangellänkar. Bak: Multilänkaxel med 
H-formad bärarm och 2 tvärställda 
länkarmar per sida. 
Styrning: Kuggstång med elmotor-
driven servo. 3,0 rattvarv. Vändcirkel 
11,8 meter.
Bromsar: Ventilerade skivor fram och 
bak. Antisladdsystem.
Hjul: Lättmetallfälg. Fälgbredd 8,5 
tum, däck 275/45 R20.. 

UTRUSTNINGSPAKET Panoramatak 17 900 kr. Teknik 14 900 kr. Lounge 44 800 kr. 
Bowers&Wilkins 39 900 kr.
GARANTIER Nybil: 2 år. • Rostskydd: 12 år. • Vagnskada: 3 år. • Lack: 3 år. • Assis-
tans: 3 år. Batteri: 8 år/16 000 mil. 

UTRUSTNING
Adaptiv stötdämpning O

Aut. helljus o

Aut. parkeringshjälp O

Automatlåda/antal växlar o/8

Backkamera/360° 5 000

Backstartsassistans o

Bluetooth o

Digitalt mätarkluster o

Dragkrok/nivåreglering 11 900

Elbaklucka o

Elfönsterhissar fram/bak o/o

Elmanövrerade stolar o

Elvärmt baksäte o

Farthållare/adaptiv o

Fyrhjulsstyrning O

Genomlastningslucka O

Head-up display 9 900

Höj/sänkbar passagerarstol o

Infotainmentskärm, tum 9

Internettjänster O

Apple CarPlay/Android Auto 9 900/O

Luftkonditionering O

Klimatanläggning o

LED/adaptiva o

Läderklädsel o

Metalliclack 10 900

Nyckellöst system o

Navigation 6 900

Parkerings-
sensor

Bak o

Bak och fram o/o

Parkeringsvärmare o

Regnsensor o

Ratt, uppvärmd o

Ställbar ratt längs/höjdled o/o

Taklucka/panoramatak 17 900

Trådlös mobilladdning 1 900

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

 50 %  Viktfördelning  50 %

Laddnings-
kontakt i 
framskärmen.

Tolvvoltsbatteriet 
har hamnat bak.

Trycklufttankar 
för luftfjädringen.

Elmotorn driver 
bakhjulen.

Litiumjonbatteri 
placerat centralt.
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Ford Explorer

Mercedes GLE

Range Rover Sport

Volkswagen Touareg

Volvo XC90



UTRYMMEN OCH VIKT

MÅTT OCH VIKT

Vi lasermäter 

och väger alla 

bilar själva!

BAGAGEUTRYMME

Ford Explorer
MÅTT & VIKT (CM/KG) Axelavstånd: 302. • Längd: 506. • Bredd: 204. • Höjd: 
178. • Spårvidd fram/bak: 170/171. • Markfrigång: 17. • Tjänstevikt: 2 639. • 
Maxlast: 521. • Verklig vikt: 2 590. • Verklig maxlast: 570. • Taklast: 35. • 
Släpvikt: 2 500 (B-kort 750, B-96-kort 1 090). • Tank: 68 liter. • VDA-liter 
uppfällt/fällt baksäte: 240–2 274 liter. 

Mercedes GLE
MÅTT & VIKT (CM/KG) Axelavstånd: 300. • Längd: 492. • Bredd: 195. • Höjd: 177. 
• Spårvidd fram/bak: 167/167. • Markfrigång: 18. • Tjänstevikt: 2 806. • 
Maxlast: 444. • Verklig vikt: 2 840. • Verklig maxlast: 4+8. • Taklast: 100. 
• Släpvikt: 2 700 (B-kort 750, B-96-kort 1 000). • Tank: 65 liter. • VDA-liter 
uppfällt/fällt baksäte: 630–2 055 liter. 

Range Rover Sport
MÅTT & VIKT (CM/KG) Axelavstånd: 292. • Längd: 488. • Bredd: 222. • Höjd: 
180. • Spårvidd fram/bak: 168/169. • Markfrigång: 21. • Tjänstevikt: 2 681. 
• Maxlast: 519. • Verklig vikt: 2 670. • Verklig maxlast: 528. • Taklast: 100. 
• Släpvikt: 2 500 (B-kort 750, B-96-kort 1 050). • Tank: 91 liter. • VDA-liter 
uppfällt/fällt baksäte: 780-1 686 liter. 

Volkswagen Touareg
MÅTT & VIKT (CM/KG) Axelavstånd: 290. • Längd: 488. • Bredd: 198. • Höjd: 
172. • Spårvidd fram/bak: 165/167. • Markfrigång: 21. • Tjänstevikt: 2 589. • 
Maxlast: 421. • Verklig vikt: 2 520. • Verklig maxlast: 490. • Taklast: 100. • 
Släpvikt: 3 500 (B-kort 750, B-96-kort 1 000). • Tank: 90 liter. • VDA-liter 
uppfällt/fällt baksäte: 665-1 675 liter. 

Volvo XC90
MÅTT & VIKT (CM/KG) Axelavstånd: 298. • Längd: 495. • Bredd: 201. • Höjd: 178. 
• Spårvidd fram/bak: 168/168. • Markfrigång: 22. • Tjänstevikt: 2 468. • 
Maxlast: 512. • Verklig vikt: 2 480. • Verklig maxlast: 500. • Taklast: 100. • 
Släpvikt: 2 400 (B-kort 1 020, B-96-kort 1 770). • Tank: 60 liter. • VDA-liter 
uppfällt/fällt baksäte: 640-1 816 liter. 
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Mått

Höjd 79 81 73 72 81

Bredd mellan hjulhus 120 111 112 109 113

Djup 118 102 97 100 121

Djup med nedfällt säte 206 194 182 190 201

Lasttröskel 79 73 93 74 80

Höjd under baklucka 188 200 189 186 186

Antal läskbackar - - - - -

6

5

4

3

2

1

Ford 
Explorer

Mercedes 
GLE

Range  
Rover 

VW
Touareg

Volvo 
XC90

< Kommentar: I Ford Explorer kan du klämma in en säng som är 120 cm bred och två 
meter lång. Imponerande.

KUPÉMÅTT

1 6 7

8 954

32

Mått

Längsta benutrymme fram 59 62 57 65 67

Kortaste benutrymme fram 36 38 34 40 37

Dynans längd fram 50 50 55 52 48-53

Takhöjd fram 99 100 99 97 100

Bredd axelhöjd 136 129 129 132 139

Kortaste benutrymme bak 8 22 12 3 15

Dynans längd bak 47 51 50 50 46

Takhöjd bak 94 101 93 91 93

Bredd axelhöjd bak 132 123 131 127 145
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Mercedes 
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Range
Rover

VW 
Touareg

Volvo 
XC90 
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Ford Mercedes Range Rover Volkswagen Volvo

< Precis som XC90 är Explo-
rer sjusitsig. Den har också 
allra störst bagageutrymme.

< Komfortkungen i klassen 
med massor av möjligheter 
att njuta. Högst takhöjd bak.

< Tillsammans med GLE är 
RR Sport den smalaste bilen 
inuti, 129 cm i axelbredd.

< Stolarna går att skjuta 
långt, kortaste benutrymmet 
bak så litet som 3 cm.

< Volvo får alltid beröm för 
sina sköna stolar. Skjutbar 
dyna ger stor variation.



< Kommentar: Det låga priset på Mercedes GLE och den därmed låga vårdeminskningen betalar sig i längden tillsam-
mans med den låga bränslekostnaden. Försäkringen på Touareg R är uppskattad då det ännu inte fanns ett jämförbart 
pris på den nya bilen. Vi räknar med att bilarna med lång räckvidd på el körs mer på el än bilar med kortare räckvidd.

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: Range Rover sticker ut med väldigt dyra servicenotor efter bara 6800 mil. Något att tänka på för den som 
vill köpa en begagagnad RR Sport.

Pris i testat utförande 820 900 735 000 1 229 800 871 000 987 200
Förmånsvärde per år, brutto 70 391 108 020 184 736 114 259 131 985

Pris efter ett år 558 400 544 000 833 500 613 900 666 000

Pris efter två år 481 400 485 000 745 600 550 100 586 100
Pris efter tre år 413 700 432 000 685 300 493 600 531 500

Skatt/skatt efter 3 år 360/360 1 069/1 069 360/1 069 360/360 360/360

Serviceintervaller  
(mil)/kostnader

1:a
Intervall 1 år/2 000 mil 1 år/2 500 mil 2 år/3 400 mil 3 000 mil 1 år/3 000 mil

Pris 5 592 5 268 6 570 3 192 4 952

2:a
Intervall 2 år/4 000 mil 2 år 5 000 mil 4 år/6 800 mil 6 000 mil 2 år/6 000 mil

Pris 6 146 5 268 17 347 6 307 7 593

3:e
Intervall 3 år/6 000 mil 3 år 7 500 mil 6 år/10 200 7 500 mil 3 år/9 000

Pris 5 592 5 268 21 954 2 820 4 952

Bromsklossar 
fram (par)

Pris 3 260 2 416 4 176 4 139 1 345

Arbetskostnad 937 i. u 1 741 3 000 2 095

Bromsskivor 
fram/bak

Pris 3 022/i. u 4 182 4 370/3 014 10 726 3 650/2 550

Arbetskostnad i. u i. u 1 492/2 985 3 000 1 047/1 309

Kamrems-
byte

Intervall (mil) i. u i. u i. u i. u 10 år/24 000

Pris i. u i. u i. u i. u 7 390

Backspegel (komplett) i. u i. u 22 639 14 233 5 795

Framskärm (komplett) 3 640 5 084 10 689 5 794 6 155

Fälgar för vinterdäck (kompl.) i. u 20 192 20 400 24 212 i. u

Partikelfilter i. u 10 963 31 840 37 227 10 975

Strålkastarinsats halogen/LED 11 700 (xen) 20 286 i. u 12 000 15 225

Stötdämpare fram (par) 4 306 32 398 41 715 30 560 5 230

Stötfångare fram 5 331 6 763 18 671 8 880 5 230
Torkarblad 562 709 850 701 525

Beräknat på 3 års ägande, 
6 000 mils körsträcka

Värdeminskning 135 733 (71,3%) 101 000 (70,7%) 181 500 (74,9%) 125 800 (72,1%) 151 900 (77,1%)

Kapitalkostnad 4750 (2,5%) 3 535 (2,5%) 6 352 (2,6%) 4 403 (2,5%) 5 316 (2,7%)

Service och underhåll 23 205 (12,2%) 15 195 (10,6%) 28 216 (11,6%) 19 513 (11,2%) 19 057 (9,7%)

Fordonsskatt 360 (0,2%) 1 069 (0,8%) 360 (0,2%) 360 (0,2%) 360 (0,2%)

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

11 184 (5,9%) 10 692 (7,5%) 10 752 (4,4%) 11 300 (6,5%) 8 880 (4,5%)

Bränsle (bensin/diesel/el) 15 257 (8,0%) 11 425 (8,0%) 15 094 (6,2%) 13 009 (7,5%) 11 527 (5,8%)
Totalkostnad per månad 15 874 11 910 20 190 14 532 16 420

Milkostnad de  
första tre åren 95,24 71,46 121,14 87,19 98,52

EKONOMI

SUMMERING: ÄGANDEKOSTNADER PER ÅR

PRISER

RESERVDELAR, ARBETE OCH SERVICE

Ford Mercedes Range Rover Volkswagen Volvo

Ford Mercedes Range Rover Volkswagen Volvo

Reservdelar och arbete Ford Mercedes Range Rover Volkswagen Volvo

Ford Mercedes Range Rover Volkswagen Volvo

Ford Explorer

Mercedes GLE

Range Rover Sport

Volkswagen Touareg

Volvo XC90

< Med batteriet liggande i golvet till höger får det 
plats ett reserhjul och sju sittplatser.

< Batteriet är gömt på ett bättre sätt än i E-klass. 
Rakt och fint bagageutrymme.

< Bara att skjuta in 1 686 liter i Range Rover Sport. 
Men högst lasttröskel av alla i testet.

< Minstingen i testet rymmer 1 675 liter bakom 
förarplatsen och här ska också laddkablarna ligga.

< Volvos lastutrymme är klart mindre än vad 
bagageluckan indikerar. Men det ryms 1 816 liter.



Ford 
Maxhastighet: Ej testad.
< Kommentar: Ej testad på 
grund av vinterdäck.

Mercedes 
Maxhastighet: Ej testad.
< Kommentar: Ej testad på 
grund av vinterdäck.

Range Rover 
Maxhastighet: Ej testad.
< Kommentar: Ej testad på 
grund av vinterdäck.

Volkswagen 
Maxhastighet: Ej testad.
< Kommentar: Ej testad på 
grund av vinterdäck.

Volvo 
Maxhastighet: Ej testad.
< Kommentar: Ej testad på 
grund av vinterdäck.

6 m 13,5 m 11 m 13,5 m 6 m

3 m

3 m

1 m

< Kommentar: Då samtliga bilar var utrus-
tade med vinterdäck genomfördes varken 
bromsprov eller älgtest.

< Kommentar: Samtliga bilar i testet är väl-
utrustade med mycket av säkerhetstekniken 
som standard. Hög säkerhetsnivå rakt över.

Bromssträcka från 100 km/h (meter)

0 10 20 30

Ej testad

Ej testad

Ej testad

Ford
Mercedes
Range Rover
Volkswagen
Volvo Ej testad

Adaptiv farthållare o o o o o

Aktiv motorhuv O o O O O

Autobroms
cykel/fordon o/o o/o o/o O/o o/o

fotgängare/vilt o/O o/O o/o O/O o/o

Bältes
försträckare

fram o o o o o

bak o o o o O

Bälteskrafts
begränsare

fram o o o o o

bak O o o o o

Dödavinkelnvarnare o o 5 900 o o

Filhållnings
assistent

varnande o o o o o

styrhjälp o o 33 800 o o

Isofixfäste o o o o o

Höger kudde urkopplingsbar o o o o o

Kollisionsvarnare och autobroms 
vid utbackning

o o 7 900 o O

Krockgardiner (huvud) o o o o o

Krockkudde fram vänster/höger o/o o/o o/o o/o o/o

Krockkudde sida fram/bak o/o o/3 950 o/o o/6 100 o/O

Knäkrockkudde O o o o O

Mörkerkamera O O O 18 700 O

Pre crash o o o o o

Skyltigenkänning o o 5 900 o O

Trötthetsvarnare o o 5 900 o o

Krocktestresultat
Euro NCAP krockskydd ’’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ Ej testad ’ ’ ’ ’ ’ ’’ ’ ’ ’
Euro NCAP whiplashskydd 2,0 (Max 5,0) 1,8 (Max 5,0) Ej testad 2,0 (Max 5,0) 2,8 (Max 5,0)

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!SÄKERHET

SÄKERHETSUTRUSTNING

BROMSTEST

TEKNIKENS VÄRLDS ÄLGTEST

Ford Mercedes Range Rover Volkswagen Volvo

Vi broms- och 

älgtestar alla 

bilar själva!

Ej testad
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Godkänt resultat

72 km/h.

38 m.

40
Godkänt bromsresultat enligt Teknikens Värld
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< Kommentar: Genomgående låga 
betyg för Ford Explorer som inte kommer 
att bli någon storsäljare i Sverige. Det 
finns klart bättre alternativ för alla som 
behöver en stor, sjusitsig bil med stort 
bagageutrymme. 

Köregenskaper: När vi kommer 
upp i fart ute på motorvägen 
vandrar bilen i körfältet.

Utrymmen: Sjusitsig bjässe. Lite 
svårt att ta sig in allra längst bak. 
Mycket att lasta i.

Att äga: Kort räckvidd på el 
gör det svårt att pressa ner 
milkostnaden. 

Motor/kraftöverföring: Helt 
omöjligt att få bensin- och elmo-
tor att samarbeta. Ryckigt.

Att köpa: Väldigt högt pris och 
värdeminskningen kommer att bli 
kännbar. 

Körsmidighet: För osmidig på 
trånga ytor och styrningen är inte 
anpassad till storleken på bil.

Användarvänlighet: Den stora 
bildskärmen är inte direkt snabb. 
Ingen automatisk avbländning.

Komfort: Amerikanska stolar 
men få finesser i övrigt. Besvärligt 
vägljud från bakvagnen.

Säkerhet: Ford har lassat i all 
utrustning de har i Explorer. Ingen 
vidare hjälp när vi släpper ratten.

Miljö: Får som laddhybrid låg 
skatt men det blir svårt att vara 
klimatvänlig i verkligheten.

0,31
4,2

224

95,2

457

820 900/70391

2 956 cm3

71 g/km

2 639
6,0

Teknikens Världs testvärde
i. u

5,6
2 590

0,92
3,30

77

Pris/förmånsvärde

Ford Explorer 3,0 Plug-In Hybrid ST Line

Motor

Koldioxidutsläpp

Milkostnad (kr)

Effekt (hk)

Tjänstevikt (kg)

0-100 km/h (s)

Bränsleförbr. (l/mil)
Räckvidd (el, mil)

Räckvidd totalt

Tillv. uppgift.

BETYG

4

5

2

9

5

4

3

3

6

5

PRESTANDA

VERKLIG MOTOREFFEKT

< Kommentar: Laddhybriderna 
testades inte i vår testbänk.

< Kommentar: Range 
Rover Sport och Touareg 
R har sportigast image 
i testgänget men det är 
väldigt likartade siffror.

< Kommentar: Diesel-
motorn i Mercedes GLE ger 
riktigt låg förbrukning under 
det varierande testet.

Motorvarv i 1 000-tal r/ min

Motorvarv i 1 000-tal r/ min

Motorvarv i 1 000-tal r/ min

Motorvarv i 1 000-tal r/ min

Motorvarv i 1 000-tal r/ min
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2

2

2

2

Ford 

Volkswagen 

Mercedes 

Volvo 

Range Rover 

400

300

200

100

400

300

200

100

400

300

200

100

400

300

200

100

400

300

200

100

400

300

200

100

400

300

200

100

400

300

200

100

400

300

200

100

400

300

200

100

Ej mätbar.

Ej mätbar.

Ej mätbar.

Ej mätbar.

Ej mätbar.

ACCELERATIONSTEST

Acceleration genom 
 växlarna (sek)

0–50 km/h 2,1 2,5 2,6 2,0 2,6

0–70 km/h 3,4 4,1 3,9 3,3 3,7

0–100 km/h 5,6 7,2 6,3 5,6 6,3

0–100 km/h enligt tillverkaren 6,0 6,8 6,3 5,1 5,8

0–130 km/h 8,8 11,6 9,6 8,5 9,6

0–160 km/h 13,1 18,0 14,6 12,4 15,5

0–200 km/h 22,8 – 25,4 20,0 –

0–201 meter 9,0 9,9 9,6 8,9 9,5

0–402 meter 13,9 15,2 14,6 13,7 14,6

Sluthastighet vid 402 m 164 148,4 201.0 168,3 156.0

Omkörning 70–130 km/h 5,4 7,5 5,7 5,2 5,8

Toppfart enligt tillverkaren 230 210 220 250 180

Ford Mercedes Range Rover Volkswagen Volvo

BRÄNSLEFÖRBRUKNING

Vi effekt- och bränslemäter, 

samt accelerationstestar 

alla bilar själva!

Teknikens Världs testvärde

Volvo

Mercedes
Ford

0,11 l/mil
0,31 l/mil

0,32 l/mil

WLTP-körcykeln
(Tillverkarens 

uppgifter) Sverigecykeln

+-i. u l/mil

+-i. u l/mil

+-i. u l/mil

0,70 l/mil
0,92 l/mil

i. u l/mil
i. u l/mil

0,91 l/mili. u l/mil

Testför brukning

Differens mellan
EU-cykeln och 
Sverigecykeln

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.

Volkswagen 0,27 l/mil +-i. u l/mil1,02 l/mili. u l/mil

Range Rover 0,39 l/mil +-i. u l/mil1,11 l/mili. u l/mil
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< Kommentar: Volvo brukar briljera i 
säkerhetsmomenten men den här gången 
blev resultatet en besvikelse. Sensus-sys-
temt är till åren och det är hög tid för en ny 
inredning och instrumentering. Volvos höga 
pris straffar sig och XC90 T8 är både dyr att 
köpa och dyr att äga.

< Kommentar: Genomgående höga betyg 
för testlagets favorit. Bra på det mesta och 
så imponerande den i vårt extra moment då 
vi släppte ratten ute på landsvägen. VW har 
valt att göra en snällare R-version än väntat 
och fick en testvinst som belöning. 

< Kommentar: Range Rover har en fin fyr-
hjulsdrift och en markfrigång som gör den till 
en effektiv bergsget. Men det är inte riktigt 
så vi använder våra bilar. Ett väldigt högt 
pris, ojämna egenskaper och dålig energian-
vändning sänker betygen.

< Kommentar: Som väntat imponerar 
Mercedes GLE ute på motorvägen med fin 
komfort och mjuk och fin motor/växellåda. 
Det låga inköpspriset – jämfört med konkur-
renternas – betalar sig rakt igenom testet 
och betyder en låg kostnad per mil. 

Köregenskaper: SPA-plattformen 
levererar fortfarande. Fin känsla i 
ratten och bra kontakt med vägen.

Köregenskaper: Bäst styrning i 
det här gänget. Följsam på vägen. 
Bra kontakt med vägbanan.

Köregenskaper: Precis som 
Explorer vandrar RR Sport över 
vägen. Bra i terrängen.

Köregenskaper: Relativt oper-
sonlig på vägen men inget direkt 
att klaga på. 

Utrymmen: Batteriet tar ingen 
plats från baksäte eller bagageut-
rymme. Sjusitsig.

Utrymmen: Relativt kort och i 
bagageutrymmet ska laddka-
blarna få plats i en liten väska.

Utrymmen: Minstingen i det här 
gänget men ett bra bagageut-
rymme med raka kanter.

Utrymmen: Batteriet ligger under 
bagagegolvet men ändå lägre 
tröskel än konkurrenterna.

Att äga: Ovanligt att en Volvo 
är så dyr att äga jämfört med 
konkurrenterna.

Att äga: Låg värdeminskning ger 
en låg milkostnad. Näst billigast 
i testet.

Att äga: Värdeminskningen 
är kännbar. Kort räckvidd och 
begränsad energiåtervinning.

Att äga: Billigast per mil i det här 
testet – överraskande för en Mer-
cedes. Låg bränslekostnad.

Motor/kraftöverföring: Mjuk 
och fin övergång mellan el och 
bensin. Bra effekt.

Motor/kraftöverföring: 
Beskedlig för att vara en R-modell. 
Väldigt mjuk drivlina.

Motor/kraftöverföring: Driv-
linan något förenklad. Inte så 
avancerad energihantering. 

Motor/kraftöverföring: Silkeslen 
motor och växellåda. Du märker 
inte att det är en hybrid – alls.

Att köpa: Volvo fortsätter att 
hålla uppe prisnivån på XC90. 
Snuddar vid miljonen.

Att köpa: Precis som många 
andra passar VW på att ta bra 
betalt för sina laddhybrider.

Att köpa: Dyrare än konkurren-
terna. Du får betala för varumärket 
och terrängegenskaperna.

Att köpa: Mercedesimportören 
har fått till ett väldigt attraktivt 
nypris. Välutrustad.

Körsmidighet: Lång och stor men 
styrningen är bra i trånga utrym-
men. Bra sikt.

Körsmidighet: Lättstyrd i trånga 
utrymmen. Du tror att det är den 
mindre Tiguan. 

Körsmidighet: Något tung att 
styra på små utrymmen. Inte så 
bra sikt.

Körsmidighet: Upplevs som 
mindre och kortare än vad den 
faktiskt är. 

Användarvänlighet: Bildskärmen 
och Sensus behöver uppdateras. 
Konkurrenterna är ifatt och förbi.

Användarvänlighet: VW-grup-
pens inredning från lyxbilarna. 
Stor fin bildskärm.

Användarvänlighet: Dubbla 
bildskärmar och snygg lösning för 
klimatanläggningen. 

Användarvänlighet: Oändligt 
med möjligheter i menysystemet 
som sköts via touchknapparna.

Komfort: Volvo vet hur man 
bygger stolar. Luftfjädringen 
imponerar.

Komfort: Lågt vägljud och väldigt 
lite vindbrus. Fin luftfjädring. 

Komfort: Fina stolar och lågt 
kupéljud. Du sitter djupt i kupén. 

Komfort: Så tyst ute på vägen 
och väldigt fin luftfjädring. Sköna 
stolar.

Säkerhet: Vanligtvis en tiopo-
ängare men nu var Volvo en stor 
besvikelse i vårt extramoment.

Säkerhet: Bäst av alla i vårt 
moment där vi släppte ratten. Bra 
assistanspaket.

Säkerhet: Bra enligt krocktester 
och mycket utrustning. Men inget 
vidare när vi släpper ratten.

Säkerhet: Bra i vårt moment där 
vi släpper ratten. Men att filkör-
ningsassistenten bromsar är illa.

Miljö: Relativt hög förbrukning 
och ingen vidare räckvidd på el. 

Miljö: Kan inte köras så långt på el 
så det blir svårt att jobbpendla.

Miljö: Kan köras på el men bara 
väldigt korta sträckor. Du behöver 
ladda ofta.

Miljö: Många härliga mil på el och 
möjlighet att snabbladda det stora 
batteriet. 

0,11 0,39 0,27 0,32
8,2 4,1 4,7 5,1

599 237 338 286

71,5 121,1 87,2 98.5

320 404 462 390

735 000/108020 1 229 800/184736 871 000/114259 987 200/131985

1 950 cm3 1 997 cm3 2 995 cm3 1 969 cm3

29 g/km 87 g/km 62 g/km 71 g/km

2 806 2 681 2 589 2 468
6,8 6,3 5,1 5,8

Teknikens Världs testvärde Teknikens Världs testvärde Teknikens Världs testvärde Teknikens Världs testvärde
i. u i. u i. u i. u

7,2 6,3 5,6 6,3
2 840 2 670 2 520 2 480

0,7 1,11 1,02 0,91
9,02 3,65 4,86 4,47

102 86 93 70

Pris/förmånsvärde Pris/förmånsvärde Pris/förmånsvärde Pris/förmånsvärde

Mercedes GLE 350 de 4Matic Range Rover Sport P400e Volkswagen Touareg R PHEV 3.0 TSI Volvo XC90 T8 Recharge

Motor Motor Motor Motor

Koldioxidutsläpp Koldioxidutsläpp Koldioxidutsläpp Koldioxidutsläpp

Milkostnad (kr) Milkostnad (kr) Milkostnad (kr) Milkostnad (kr)

Effekt (hk) Effekt (hk) Effekt (hk) Effekt (hk)

Tjänstevikt (kg) Tjänstevikt (kg) Tjänstevikt (kg) Tjänstevikt (kg)

0-100 km/h (s) 0-100 km/h (s) 0-100 km/h (s) 0-100 km/h (s)

Bränsleförbr. (l/mil) Bränsleförbr. (l/mil) Bränsleförbr. (l/mil) Bränsleförbr. (l/mil)
Räckvidd (el, mil) Räckvidd (el, mil) Räckvidd (el, mil) Räckvidd (el, mil)

Räckvidd totalt Räckvidd totalt Räckvidd totalt Räckvidd totalt

Tillv. uppgift. Tillv. uppgift. Tillv. uppgift. Tillv. uppgift.

Du vet väl att äldre tester  
finns att ladda ned på

BETYG

9977

7876

8868

9667

8879

7867

5637

5728

8967

5658
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