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Vi befinner oss på en 
hemlig testanlägg-
ning som används av 
biltillverkare från hela 
världen. 

Men två månader om 
året öppnas grindarna 
upp och då tog vi chan-
sen att kyla av tyskar-
nas familjeracer.   

Det är en speciell känsla att 
genomföra provkörningar 
nästgårds med den ryska 
ishavsflottan i Murmansk. 
Navigationssystemet visar 
ett oändligt ingenmansland 
och försöker tröstlöst få oss 

att vända mot civilisationen, 
men likt en isbrytare röjer sig 
testbilen fram i det subark-
tiska klimatet. Mycket tack 
vare den underbara vinkelåt-
tan – maskinen drar björn-
starkt från botten och river 
igång riktigt bra på höga 
varv. Häng med 400 hästar ut 
på vinterbete och isdans.

Värmande interiör
Isen knakar lite oroväckande 
under däcken på vår Porsche 
Panamera 4S som försiktigt 
rullar ut på den nyplogade 
sjön. Men att vara nervös i 
Ivalo tycks vara helt normalt 

för kvällen innan så slickade 
vårt flygplan trädtopparna 
innan det slutligen lyckades 
landa. Här uppe tappar man 
totalt fästet men njuter ändå 
varje sekund, trots att det 
står en 1,2 miljoner kronors 
kärra på spel. Både fronten, 
baken samt den fräcka sido-
siluetten känns välbekant 
och visst - mycket av desig-
nen är lånad från lillbrorsan 
911. Interiören lämnar ett 
bestående intryck precis så 
som man förväntar sig av en 
familjesportbil i miljonklas-
sen. De skålade framstolarna 
är av typ ”bucket seats” som 
håller inälvorna på plats och 
två identiska sportstolar 
finns placerade i aktern. Man 
färdas alltså rysligt bekvämt 
och varmt, speciellt med 
tanke på att det är tjugofem 
minusgrader utanför kupén 
och där står vår stelfrusna 
instruktör. 

Iskalla uppställ
Vi har nämligen fått låna test-
bilen från Porsche Driving 
Experience som är tyskarnas 
egna körskola. Precis som en 
vanlig körskola så kostar den 
här utbildningen multum 
och det är bara att hosta upp 
mellan 35-50 000 kronor för 
att lära sig ”konståkning” 

när den är som bäst. Under 
huven på vår Panamera 4S 
arbetar en morrande V8 på 
400 hästkrafter som klarar 
hundrastrecket på fem sek-
under och toppar 282 km/h. 
Det är roligt på autobahn, 
men här är det snösprut-
ning och tjusiga uppställ som 
gäller för hela slanten. Mest 
underhållande är ”kontrol-
lerad körning” där man styr 
och parerar tvåtonnaren 
genom kurvorna med gaspe-
dalen. Kan man det med en 
fyrhjulsdriven familjeracer? 
Jajamänsan och efter ett par 
timmar på banan kan vi göra 
det utan att ha händerna på 
ratten. Lite av hemligheten 
ligger naturligtvis i att test-
bilen är försedd med speci-

aldäck från Nokian med cirka 
tvåhundra 4 millimeters spik-
dubb. Här kan Trafikverket 

snacka om att riva upp partik-
lar - fast i mer frusen form! 

Johannes Gardelöf 

Ibland blir man inte alls 
förvånad att man blir 
just förvånad. 

Först var vi på 
provkörningen av nya 
Volkswagen Sharan där 
tyskarna talade om ”en 
familjefavorit med VW:s 
eget DNA”. 

Nu gör vi om samma 
resa, fast istället för 
München så är vi i 
Barcelona och får höra 
samma visa av span-
jorerna: ”en familjefa-
vorit med Seats eget 
DNA”. 

Inte bara budskapet 
är klonat, hela bilen är 
klonad. Vi pratar om 
tvillingar, men det finns 
skillnader – även om de 
är få!  

Många skyller ofta på att 
bussarna inte håller tidtabel-
len. Vad ska vi då säga om nya 

Seat Alhambra som kommit 
drygt sju år för sent till sina 
återförsäljare? Gamlingen 
lanserades redan 1995 och 
har således överlevt i femton 
år, vilket är en evighet i bil-
branschen. Vi har provkört 
den spanska flugan, förlåt, 
folkan.  

Flexibel inredning
Dagens testbil började sin 
karriär som en trilling: Ford 
(Galaxy), Seat (Alhambra) 
och Volkswagen (Sharan) 
slog sina kloka huvuden ihop 
och presenterade en storlas-
tare. Men nu är det bara de 
två sitsnämnda som baseras 
på samma plattform. Desig-
nen är naturligtvis helt ny 
och det finns bara två delar 
som fått hänga med från 
gamlingen - nämligen sol-
skydden! Utseendet, som 
påminner starkt om Sharan, 
är riktigt snyggt och numera 
är det snitsiga skjutdörrar 

som gäller för baksätespas-
sagerarna. Den tidigare 
busskänslan bakom ratten är 
som bortblåst och här finns 
en modern instrumentpanel. 
Seat Alhambra är femsitsig 
som standard (2+3), men 
du kan också få kupén sex-
sitsig (2+2+2) eller sjusitsig 
(2+3+2). Det bästa av allt är 
att man numera inte behö-
ver lyfta i och ur de bakre 
stolarna, utan de fälls bara 
upp eller ner i golvet med ett 
enkelt handgrepp.

Prislappen avgör
Det är alltså en tämligen 
enkel operation att förvandla 
sin familjebuss till en laståsna 
utan dess like. Fälls stolarna i 
såväl andra som tredje sätes-
raden så ryms hela 2 430 liter 
bagage, vilket är rena dröm-
men utanför Ikea. Spanjo-
rerna erbjuder inledningsvis 
två motorer med start/stopp-
system som standard: en 

bensinare på 150 hästkrafter 
samt en snål diesel på 140. 
Vi testade den förstnämnda 
maskinen och turbofyran lär 
inte göra någon besviken. 
Noll till hundra rullar på 
10,7 sekunder och toppfarten 
är 197 km/h. En stor skill-
nad från tidigare är att nya 
Alhambra är kryddad med 
en rejäl portion körglädje. 

Bilen rullar fint på vägen, 
känns välbyggd och har bra 
ljudisolering. Grundpriset 
börjar från 248 500 kronor 
och då ingår bland annat sju 
krockkuddar, luftkonditio-
nering, fönsterhissar, antis-
laddsystem, däcktryckskon-
troll, elektrisk handbroms 

och mycket annat. Slutsatsen 
blir alltså att Seat Alhambra 
varken är bättre eller sämre 
än sin tyska tvilling, så nu 
återstår det bara att se hur 
många som väljer bil efter 
prislappen. 

Staffan Swedenborg 
Johannes Gardelöf

Isdans med Porsche

PORSCHE PANAMERA 4S
Motor: V8 bensinmotor med dubbla 
överliggande kamaxlar och fyra ven-
tiler per cylinder. Max effekt: 400 hk 
vid 6 500 varv/minut. Max vridmo-
ment: 500 Nm mellan 3 500-5 000 
varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, fyr-
hjulsdrift. 7-växlad dubbelkopp-
lingslåda.  
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. Fram: övre 
och undre triangellänkar. Bak: mul-
tilänkaxel.  
Styrning: Kuggstång med servo. 
Vändcirkel 12 meter. 
Bromsar: Ventilerade skivbromsar 
fram och bak. ABS, PTM, ABD, ASR. 

Mått/vikt (cm/kg): Axelavstånd 
292, längd 497, bredd 193, höjd 142. 
Tjänstevikt 1 860. Bränsletank 100 
liter.  
Prestanda: Toppfart 282 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 5 sek.
Förbrukning/miljö: 11,1 liter per 100 
km under blandad körning. CO2: 260 
g/km. 
Pris: 1 213 000 kronor.  
Plus för: Komfort som i en limou-
sine, utmärkt kvalitetsintryck, 
utsökta köregenskaper, V8 med 
megamuskler.
Minus för: Ganska litet bagageut-
rymme, smakar det så kostar det.

SEAT ALHAMBRA REFERENCE 1,4 TSI
Motor: 4-cyl bensinmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar och 
fyra ventiler per cylinder. Max effekt: 
150 hk vid 5 800 varv/minut. Max 
vridmoment: 240 Nm mellan 1 500-4 
000 varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, fram-
hjulsdrift. 6-växlad manuell.
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. Fram: fjä-
derben med undre triangellänk. Bak: 
multilänkaxel.  
Styrning: Kuggstång med elek-
tromekanisk servo. Vändcirkel 11,9 
meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och bak. 

ABS. ESP.  
Mått/vikt (cm/kg): Axelavstånd 
292, längd 485, bredd 190, höjd 172. 
Tjänstevikt 1 648. Bränsletank 70 
liter.  
Prestanda: Toppfart 197 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 10,7 sek.
Förbrukning/miljö: 7,2 liter per 100 
km under blandad körning. CO2: 167 
g/km. 
Pris: 248 500 kronor. 
Plus för: Finfin VW Sharan-kopia, 
praktiska skjutdörrar, utmärkta 
utrymmen, bra köregenskaper.
Minus för: Inte den lättaste bilen att 
fickparkera, få motoralternativ.

De är lika som bär


