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TEST 
– Concorde Carver 841L

SMIDIG BJÄSSE 
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Designspråket följer samma linje som 
den dyrare Charisma lanserade för tre 
år sedan. Ser den inte glad ut?
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SMIDIG BJÄSSE 
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Concorde Carver är en serie som levt lite i 
skuggan av storasyskonet Charisma. Men nu 
är det slut med det. Modellen är fortfarande 
lillebror men kaxigare och med en helt egen, 
ungdomligare, stil.
TESTAD AV BJÖRN GENBERG OCH STEFAN JANELD
TEXT OCH FOTO STEFAN JANELD
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N
TEST 
– Concorde Carver 841L

är Concorde presenterade nya Carver 
förra sommaren beskrevs den som 
en Charisma Light. Byggtekniken, 

elsystemet, chassiet, tillvalen – allt är lika. 
Skillnaden är att Carver saknar vattenburen 
golvvärme och har enklare snickerier – inte i 
solitt trä och med en fanér i folie. Carver kan 
dessutom köpas i ett enklare – läs klenare 
utrustat – utförande. Grundpriset hamnar 
strax över 1,7 miljoner, Charisma börjar på 
1,9 miljoner. Man kan utrusta en Carver som 
Charisma, prisskillnaden minskar då och 
vitsen uteblir.

LÄTTKÖRD SOM FÅ
Ståendes bredvid bilen upplevs den som 
en bjässe, men inte så bakom ratten. 
Överblicken är total med exakt koll på bilens 
hörn, dels för att man sitter högt över vägen 
och nära både sid– som vindruta, dels för att 
backspeglarna är tillräckliga och väl place-
rade och dels för att backkameran är stor och 
tydlig. 

Den manuella lådan är ingen äkta automat 
men väl en robotiserad variant som växlar 
automatiskt. Fördelen är: snål som en manu-
ell men man slipper växla. 

Jag lägger i ”1Auto”, ger gas och svänger ut 
på vägen. Motorn varvar mer än jag önskar. 
Innan nästa växel hoppar i passerar motorn 
tretusen varv – det låter mer än vad bilen 
accelererar. Lättar jag på gasen sker växlingen 
snabbare liksom accelerationen. Jag lär mig 
kvickt tekniken. Motorn förfogar över 170 
hästkrafter och 400Nm. Fartökningen är vär-
dig snarare än rapp. Jag kör långfärdsavslapp-
nat även på de ringlande vägarna i skogen 
utanför Kinna. Ojämnheter sväljs effektivt av 
hjulställen. Bakaxeln är luftfjädrad, det gör 
sitt till. I kurvor lutar bilen utåt mer än jag är 
van vid. Obehagligt? Nej men man känner att 
den har en mjukare chassisättning och högre 
tyngdpunkt än mindre husbilar. Färden är 
tyst, ordinär samtalston duger, det enda som 
väsnas är motorn vid gaspådrag. Från inred-
ningen hörs inte det minsta knirr eller knarr.

Dagen är rejält blåsig, styv kuling vill jag 
påstå. Sidvinden grabbar tag i bilen, jag pare-
rar med ratten för att hålla kursen. 

När vi ska ställa upp bilen för att ta bilder 
manövrerar jag den på plats utan omtag. 
Ytan är inte stor och både jag och Björn rea-
gerar på hur snävt bilen svänger runt. Den är 
866 centimeter lång men vänder på knappa 
femton meter! En härligt smidig bjässe som 

ingen räds att ta in i tät trafikmiljö.
Jag förfogar över allt en modern kom-

fortbilist kräver – luftkonditionering, fart-
hållare, elspeglar, backkamera, GPS och en 
rejäl stereo som kan läsa musiken jag har på 
min USB-sticka. På säkerhetssidan får jag 
nöja mig med ABS och ett antispinnsystem. 
Airbags och ESP saknas. Så är det i de tyngre 
transportbilarnas värld där Carver har sina 
rötter.

INDIVIDUELL INVÄGNING
Testbilens totalvikt är 7 200 kilo, standard är 
6 500. Den extra lastvikten kan behövas. Det 
finns massor av plats att packa in prylar i. 
Garaget är enormt och tål 250 kilo. Bara det. 
Viktbegränsningen finns där för att värna om 
vägegenskaperna, det är dumt att överlasta. I 
det uppvärmda dubbelgolvet ryms tekniken 
och en hel del bra-att-ha saker. I bodelens 
utrymmen saknar vi blott linneskåp. Jo, kra-
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 Långbäddar med bekväma kallskumsmadrasser. 
Trevligt sovrum, hyllor i hörnen för bok och glasögon 
– man får sträcka på sig men det funkar. Sämre ställt 
med läslamporna i taket, de bländar istället för att 
ge bra läsljus. En läslampa ska vara placerad bakom 
huvudet och gärna på en arm så man kan justera lju-

set. Utmed sängarna löper värmekonvektorer bakom 
en sarg. Den kunde varit lite högre för att eliminera 
risken att täcket blockerar luftflödet. Bäddmåttet är 
generöst, båda sängarna mäter 82 x 198 centimeter. 
Merparten av sängarna sitter ihop, i praktiken blir det 
ett 210 centimeter brett sänghav att bre ut sig på.
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 Taksängen fram – som manövreras för hand – kommer långt 
ner. Ett kliv i soffan räcker för att ta sig i och ur. Bäddmåttet är 
134 x 195 centimeter. Madrassen är lika bekväm som den akter-
ut. I uppfällt läge lämnas en rejäl luftspalt upp till taket, en viktig 
detalj vintertid. Trycks sängen mot taket blir den en del av isole-
ringen och nollpunkten flyttas in i madrassen, med tiden vankas 
mögelproblem. Det slipper ägaren till denna bil.

 Golvytan skäms inte för sig, nivåskillnader existerar inte och 
trånga passager lyser med sin frånvaro. Ljuspunkter överallt som 
det verkar, flera av dem dimbara för avvägd ljusmängd. Men vi 
saknar likväl en stor lampa som sprider allmänljus och läslampor 
vid bordet.

 Värmesystemet är draget ända fram till vindrutan, så ska det se ut!
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Vi tycker

Concorde Carver 841L imponerar. Vilket den bör 
göra med en prislapp norr om två miljoner i testat 
utförande. Mest imponerar att den är så otroligt 
lättkörd. Vi uppskattar också att den är fri från 
uppenbara publikfrierier, snarast är den lyxig på ett 
återhållsamt och kompetent vis. Att möblerna är av 
enklare snitt än de dyrare syskonen märks inte; allt 
känns gediget och välgjord med god passform och 
skön känsla i beslagen. Ordning och reda på alla 
servicepunkter. 

Men allt är inte frid och fröjd. Vi saknar avdelare 
in till sovrummet. När jag lägger mig före resten 
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ven ökar i takt med storlek och prislapp.
Just detta exemplar får lasta 1 746 kilo. 

Hur vet vi det på kilot när? Concorde väger 
varje fordon innan leverans. Med den utrust-
ning kunden beställt. Seriöst, blott fåtalet 
tillverkare bemödar sig med den viktiga 
detaljen.

KOMPETENT VINTERBIL
Bilen saknar vattenburen golvvärme. Men 
dubbelgolvet är uppvärmt så fossingarna lär 
inte frysa. Värmesystemet är vattenburet och 
draget ända fram till vindrutan. Luftspalter 
runt alla möbler, självklart, och utmed säng-
arna motar långa konvektorer kallras från 
rutorna. Hela VVS systemet inklusive töm-
ningskranar bor i uppvärmda utrymmen. 

Bakhjulsdriften ger säkert fäste vintertid 
och skulle det behövas finns diffspärr till 
bakaxeln att tillgå. 
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Sittgruppen kallas ”bargrupp” och är mycket populär i övre premiumklassen. Sex personer umgås ledigt och 
njuter av sceneriet utanför genom de stora rutorna. 

Köket har fått makat ihop sig för att ge plats åt sitt-
gruppen. Men ingenting saknas. Lådorna – självklart 
stänger de sig själva – rymmer alla tänkbara utensilier 
och nödvändiga torrvaror får plats. I taket en fläktför-
sedd taklucka, effektivare än vanliga köksfläktar.  

i sällskapet kan de andra inte gå på toa utan att 
störa. Dessutom, i en bil där elsystem och tankar är 
dimensionerade för långvarig fricamping, borde en 
extra toakassett vara standard. 

Det är svårt att argumentera för den dyrare 
Charisma så länge man inte önskar bilgarage eller 
absolut kräver möbler i solitt trä och att golvet 
värms av vatten. 

Det här är en bil för er som vill ha kvaliteten och 
kompetensen hos en fullsize Concorde men inte 
spendera mer än nödvändigt. 
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”Lättkörd som få"
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 Badrummet är delat, toalett på ena sidan, dusch på den andra. Bägge generöst tilltagna. Duschkabinen håller villastandard. När 
toalettdörren skiljer av utrymmet från den främre halva skapas ett dressingroom bak i bilen. Önskvärt vore att det gick att skilja av mot 
sovrummet. Har man gäster ombord och hustrun vill dra sig tillbaka blir toaletten oanvändbar. Ett draperi kan räcka.

Bargrupp är en bra sittgruppslösning. Två personer 
sitter i var sin pilotstol, mitt emot varandra. Tre rese-
närer sitter bekvämt under färd. Det finns egentligen 
ingenting som hindrar att man gör likadant i billigare 
husbilar kring åtta meters längd, men av någon anled-
ning hamnar aldrig lösningen i de bilarna. 

 Det är fem steg upp för att 
komma in i bodelen. Dörren 
är bred och rejäl; det stora 
fönstret tycker vi om. Hall före-
kommer inte. Men det finns 
en låda att pula ner skorna i. 
Ytterkläder har sin plats i gar-
deroben längre in i bilen. 

 Den fjärde 
bältade platsen 
finns i soffan.

 Förarplatsen är höjd och framflyttad till över 
motorn. Vi sitter högt över marken, nära bilens främre 
hörn med bästa möjliga överblick. Det finns flera för-
delar med lösningen: 
1:  Mer plats i bodelen, man vinner en dryg halvmeter 

i boyta.  
2:  Golvet blir helt plant genom hela bilen.
3:  Dubbelgolvet når längre fram och rymmer därmed 

mer packning.
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Överhänget är rejält. Ett par nylonhjul skyddar chassit från islag. 

Bakaxeln är försedd med luft-
fjädring. Bra för komforten. 

Som bonus kan man höja 
bilens rumpa för att inte slå 

i överhänget när man kör 
upp för branta färjeramper, 

kantstenar eller liknande. Att 
reservhjulet hänger under 

bilen är inget man behöver 
bekymra sig om. Ingen ama-
tör ska byta hjul på en bil av 

denna storlek. 

 En ynka toatank. Det harmonierar inte med 
bilens kompetens som långvarig bostad. En 
extra tank borde vara standard, placerad i ett 
därför avsett utrymme bakom egen lucka. På 
tillvalslistan kan man välja hackverkstoalett 
med stor fast toatank.

 In till dubbelgolvet finns flera luckor. En del utrym-
men är genomgående, andra inte. Bakom vissa luckor 
döljer sig kranar, pumpar och även värmaren kan nås 
utifrån.

  Garaget är stort. Dörrarna öppnas åt sidan och därmed kan de utnyttjas till att fästa förvaringsfickor och 
krokar på. Här bak hittar vi en dusch och bakom hålplåtar finns säkringspaneler och annan elektronik som kan 
behöva tillsyn. Aluminiumplåten på golvet är tillbehör. 
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VI GILLAR
– Lättkörd
– Snäv vänddiameter
– Stor dusch
– Bra sängar
– Gott om stuv
– Konvektorer ända fram till vindrutan

VI ÖNSKAR
– Skiljedörr mellan badrum och sovrum
– Läslampor i sovrum och sittgrupp
– Hall

VI GILLAR INTE
– 
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Modell Concorde Carver 841L
Ursprungsland Tyskland
Chassi Iveco 
Motor 3,0 liter 170hk
Vridmoment 400Nm 
Växellåda 6 växlad ”AGile” halvautomat
Totalvikt  7 200 kg
Max last 1 746 kg (i testat utförande 
inkl utrustning)
L x B x H 866 x 238 x 351 centimeter
Invändig höjd 201 centimeter 
Bränsletank 120 liter (90L standard)
Vattentank 230 liter
Gråvattentank 230 liter
Toatank 17 liter
Utrustning ABS, antispinn, diffspärr 
bakaxel, luftfjädrad bakaxel höj- och 
sänkbar, ökad spårvidd fram, skinnratt, 
kyl, frys, ugn, El Powerpaket: 2 x Gelbat-
teri 165Ah 100A laddare och  
2 000W inverter, elmarkis 6 mtr, parabol 
85 cm, 22”+24” TV, GPS med lastbils-
programvara, backkamera, ljudsystem, 
halvskinnklädsel, langetterade mattor, 
Alde värme
Antal bäddar 2 + 2
Antal bältade platser 4 
Grundpris 1 740 000 kronor
Pris som testad 2 112 000:-
Handlare www.forsbergsfritidscenter.se
Vi lånade bilen av Forsbergs Fritids-
center i Hyssna

RIVALER
I den här klassen är kompetensen likvärdig mellan fabri-
katen. Man fäktas i huvudsak med inredningsdesign för 
att vinna kunder. Att jämföra priser är svårt då bilarna kan 
utrustas i det oändliga och alla fabrikat har olika paket.

CARTHAGO HIGHLINER 59 LE
Tio centimeter kortare. På pappret mycket 
lik, men i verkligheten ger den en helt annan 
känsla med en inredning med marint tema. 
Priset ligger strax under testbilens.

 

TIDIGARE TESTADE 
CONCORDE
Nybilstester
Charisma i840 DL, nr 3-2009
Credo Emotion 763L, nr 3-2010
Charisma III 900M, nr 7-2011
Omvärderingar av begagnade Concorde
Vi har inte testat någon begagnad Concorde. Men 
det är på gång inom kort.

”Carver är fri från onödiga 
publikfrierier"

NIESMANN+BISCHOFF FLAIR 800I EBW
Decimetern längre men i övrigt samma andas 
barn. Byggs också på Iveco. Sticker ut med en 
inredning där man kan välja mellan en till synes 
oändlig mängd textilier. Priset ligger i nivå med 
testbilens.
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 Gasolutrymmet är standardbetonat. Bekväm 
arbetshöjd men i övrigt inte märkvärdigt. Varför inte 
en släde för att underlätta flaskbytet? Okej, automa-
tisk omkopplare mellan flaskorna är standard och det 
mildrar vår kritik en aning.


