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Volkswagen Passat Alltrack 
har en tuff terränglook tack 

vare plastsjok och hasplå-
tar. Andra saker som gör All-

track specifik är de mattkro-
made takrelingarna, grillen 
och backspeglarna. Hur som 
helst, det ser snyggt ut och 
markfrigången är 16,5 centi-
meter – vilket bara är tre ynka 
centimeter högre än ”vanli-
ga” Passat. Nej, det här är 
ingen terrängbil utan snara-
re en familjebil med lagom 
framkomlighet i skogen. 

Badar i finesser
Det är omöjligt att missa 
vilken bil vi rattar då ”All-
track” står med versaler i gril-
len, på bakluckan, de kroma-
de instegslisterna och förvå-
nande nog på askkoppslocket. 
Det är nästan så att namnet 
börjar bli uttjatat innan man 
ens hunnit starta motorn. In-
nerutrymmena är impone-
rande och med baksätet ned-
fällt ryms hela 1 731 liter. 

Vi behöver alltså inte 
hänga upp oss på interiör-
en – för här har inga sensa-
tioner inträffat jämfört med 
”vanliga” Passat. Säkerhets-
tänket är på topp och en radda 
hjälpsystem hänger med från 
fabrik, exempelvis släpvagns-
stabilisering. 

En annan nyhet gäller 

den elektroniska parkerings-
bromsen som aktiveras auto-
matiskt om föraren stannar 
bilen och lossar säkerhets-
bältet. Tysken badar i finesser 
och det är lätt att börja gäspa 
eftersom tekniken håller koll 
på det mesta. 

Men då känner bilen att 
John Blund kommer smy-
gande och vips tänds en kaf-
fekopp. Det är inte helt fel 
med tanke på att vi i landet 
lagom dricker mest kaffe i 
hela världen.   

Se upp i backen
Vi startar motorn och i samma 

veva lyser texten ”Alltrack” 
upp på färddatorn. Som sagt, 
missas bilnamnet så bör en 
optiker tillkallas. Under 
normal körning är Volks-
wagen Passat Alltrack fram-
hjulsdriven och bakhjulen ak-
tiveras först när de behövs för 
att ge extra skjuts framåt. 

Tja, på tal om extra skjuts 
så har Alltrack begåvats med 
en frihjulsfunktion som låter 
bilen rulla fritt i nedförsback-
ar - allt för att spara bränsle-
droppar. I maskinrummet er-
bjuds två turbofyror: en pigg 
bensinare på 211 hästkrafter 
samt en björnstark diesel på 

170. Köregenskaperna impo-
nerar i båda fallen och maski-
nerna har begåvats med fyr-
hjulsdrift samt tyskarnas dub-
belkopplingslåda som stan-
dard. 

Priset för kalaset är 
314 900 för bensinaren samt 
329 900 kronor om du väljer 
dieseln, vilket innebär ett 
prispåslag på 17 000 jämfört 
med ”vanliga” Passat Variant. 
Bilkalkylen ser alltså mycket 
rimligt ut för att inte säga 
svenskt lagom och lagom är 
som vanligt bäst!

JOHANNES GARDELÖF

VW för landet lagom

VOLKSWAGEN PASSAT ALLTRACK TDI 170

Motor: 4-cyl dieselmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar och 
fyra ventiler per cylinder. Max effekt: 
170 hk vid 4 200 varv/minut. Max vrid-
moment: 350 Nm mellan 1 750-2 500 
varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, fyr-
hjulsdrift. 6-stegad DSG-låda.  
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. Fram: fjäder-
ben med undre triangellänkar. Bak: 
multilänkaxel.  
Styrning: Kuggstång med elservo. 
Vändcirkel 11,4 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och bak. 
ABS. ESP. 

Mått/vikt: (cm/kg) Axelavstånd 271, 
längd 477, bredd 182, höjd 155. Tjäns-
tevikt 1 725. Bränsletank 68 liter.  
Prestanda: Toppfart 211 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 8,7 sek.
Förbrukning/miljö: 5,9 liter per 100 
km under blandad körning. CO2: 155 
g/km. 
Pris: 329 900 kronor.
Plus för: Suverän motor och växel-
låda, hög standardutrustning, bjuder 
på bra komfort, tufft utseende.
Minus för: Inget för avancerade 
skogsäventyr, väldigt lik en helt 
vanlig Passat.

Det är som att möta en gammal polare i München. 
Visst har mycket hänt, men det går inte ta 

miste på att Alltrack är en ”försvenskad” Volks-
wagen Passat. 

Det är faktiskt helt sant eftersom dagens test-
bil spås få störst framgång i Sverige – av alla 
länder i världen. 

Det vi ser här är nämligen bilbranschens mot-
svarighet till bokhyllan Billy. 

Lagom fyrkantig, lagom användbar och lagom 
rolig. Frågan är om lagom är bäst?

Volkswagen Passat Alltrack TDI 170.

Vad blir resultatet när 
ett djupt rotat svenskt 
bilmärke får kinesiska 
ägare som tillsätter en 
till stora delar tysk led-
ning som beslutar att 
bygga en ny familjebil i 
Holland?

Svaret har vi framför 
oss här idag - nya Volvo 
V40. 

Det är en mångkul-
turell familjebil som i 
alla avseenden beskrivs 
som vilken nyfödd och 
vacker Estelle som 
helst av företagets 
pressfolk. 

Den stora skillna-
den med bilen är att 
namnet inte är lika 
omdiskuterat.

Självförtroendet är det i alla 
fall inget fel på, säger kolle-
gan och läser högt från press-
materialet. ”Äkta skandina-
visk lyx med klassledande sä-
kerhet och köregenskaper”. 
Men det slutar inte där utan 
komplimangerna fortsätter 
att hagla. 

”Volvo V40 är laddad med 
vässad teknik i en elegant för-
packning och är redo att köra 
om konkurrenterna”. Tja, det 
är nästan så man blir tårögd. 
Frågan är bara om det är 
tomma ord och vackra fraser, 
eller rena rama sanningen?  

Bäst i klassen?
Solen kastar sitt behagli-
ga eftermiddagsljus över det 
italienska landskapet som är 
lika kuperat och vackert som 

i broschyrerna. Vi färdas 
genom vinodlingar i trakter-
na kring Verona och skör-
den sker i slutet av septem-
ber - för ju längre druvorna 
kan sitta kvar på vinstockar-
na desto högre blir kvaliteten 
på årets vin. 

Det blir inte sämre att upp-
leva detta genom framrutan 
på nya Volvo V40, vilken 
följer den moderna design-
trenden som de flesta bilmär-
ken försöker anamma. Karos-
sen är välskulpterad och har 
fler veck och linjer än någon-
sin. 

Bakom ratten är det ingen 
tvekan om vilket varumärke 
som ligger bakom åket – dä-
remot har instrumenteringen 
förändrats radikalt. Nu är det 
nämligen en dataskärm som 

visar alla mätare digitalt och 
du kan välja bakgrundsfärg 
helt själv. 

Mitt i denna teknikfros-
sa så förvånar det oss att nya 
V40 inte har elektrisk hand-
broms utan en gammeldags 
spak. Komforten är på topp 
både fram och bak, men ba-

gageutrymmet á 
335 liter är inte 
mycket att hurra 
för. 

Huvudena 
rullar

Volvo har alltid 
förknippats med 
säkerhet och den här gången 
presenteras en unik krock-
kudde för fotgängare. Sen-
sorer i den främre stötfång-
aren känner av en påkörning 
och ser till att motorhu-
ven öppnas baktill. Därifrån 
skickas en krockkudde upp 
och lägger sig ovanpå hela 
vindrutan. Smart! Under 
huven erbjuds fem moto-
ralternativ varav två är ben-
sinfyror på 150 respektive 
180 hästkrafter. Minstingen 
kostar 225 000 kronor och för 
samma peng kan man dessut-
om få en supersnål dieselfyra 
på 115 hästkrafter. 

Vad sägs om 0,36 liter 
milen och 94 gram i koldiox-

idutsläpp? Det finns även två 
femcylindriga turbodieslar 
på 150 respektive 177 hästar, 
men priset på värstingen 
är saftiga 277 000 kronor. 
Volvo V40 byggs i belgiska 
Gent och är startskottet för 
inte enbart en ny bilmodell - 
utan också ett nytt bilföretag 
där nio personer ur ledningen 
kickats under det senaste året. 

Volvo är latin för ”jag 
rullar” men innanför väggar-
na på huvudkontoret så är 
innebörden snarare ”huvude-
na rullar”. En sak är i alla fall 
säker – nya V40 är en famil-
jebil för kung och kombiland! 

JOHANNES GARDELÖF
STAFFAN SWEDENBORG

VOLVO V40 D2 1,6
Motor: 4-cyl dieselmotor med enkel 
överliggande kamaxel och två ven-
tiler per cylinder. Max effekt: 115 hk 
vid 3 600 varv/minut. Max vridmo-
ment: 270 Nm mellan 1 750-2 500 
varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, fram-
hjulsdrift. 6-växlad manuell.  
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. Fram: fjäder-
ben med undre tvärlänk. Bak: multi-
länkaxel.  
Styrning: Kuggstång med elservo. 
Vändcirkel 10,8 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och bak. 
ABS. ESP. 

Mått/vikt: (cm/kg) Axelavstånd 265, 
längd 437, bredd 204, höjd 145. Tjäns-
tevikt 1 476. Bränsletank 52 liter.
Prestanda: Toppfart 185 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 12,3 sek.
Förbrukning/miljö: 3,6 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
94 g/km. 
Pris: 225 000 kronor.
Plus för: Förmodligen säkrast i klas-
sen, komforten är på topp, köregen-
skaperna.
Minus för: Ingen elektrisk hand-
broms + Snål förbrukning och låga 
utsläpp, litet bagageutrymme.

Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
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För kung och 
kombiland

Volvo V40 D2 1,6


