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Volkswagen för alla väder!

VOLVO 
V70 DRIVE
AUTOMAT

BMW
       550
DIESEL

381 hästar och 740 Nm!

     
 Årets comeback!

SAAB
är tillbaka!
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    Nr 7 | Årg. 65 | 15 mars 2012 | Pris 59 kr | Norge 69 nkr | Finland 7,40 euro 
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ELBILARELBILAR

NY PASSAT

DIESEL

NYA VW GOLF  PEUGEOT 508 RXH  AUDI A1 QUATTRO  BEGTEST: NISSAN QASHQAI

LADDHYBRIDERLADDHYBRIDER
& ELHYBRIDER& ELHYBRIDER
Första stora testet av de 

hetaste framtidsbilarna

AUTOMAT

Volkswagen monterar  gummistövlar 
på Passat och blir ännu mer lagom!

ELBILAR
     

 Årets comeback!

     
 Årets comeback!

Chevrolet Volt • Volvo C30 Electric 

• Nissan Leaf • Toyota Prius 

• Peugeot 3008 HYbrid4

• Honda Jazz Hybrid
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XC-C- LÄKTFEJD! 



Vi byggde äventyrs-Volvon! 

Volvo 240 presenterades hösten 1974 som årsmodell -75 och utvecklades 

ur 140-serien som kom redan 1966. Drygt 2,8 miljoner 240 tillverkades 

mellan 1974 och 1993. Modellens öde var dömt på förhand av många 

experter men överlevde flera nedläggningshot.

Dalande försäljningssiffror i slutet av 1980-talet gjorde att Volvo valde 

att satsa på modellen och särskilt för den italienska marknaden. Med tilltag 

som äventyr, högt bruksvärde och tidlös design återlanserades Volvo 240 

Polar i Italien. På andra marknader hette liknande modell Classic, Torslanda, 

SE. Men någon 245 Cross Country vågade Volvo sig aldrig på att göra.
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Cross Country

LÄKTFEJD!
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XC-
Äntligen! Volvo Personvagnar Sverige, VPS, 
har förstått att den svenska bilköparen behöver en 
mer oöm variant av V60. Men håller den verkligen 
måttet? Vi utmanar V60 med nya XC-Designpaketet 
med vår egenbyggda 245 Cross Country.   
TEXT: HANS HEDBERG  • FOTO: GLENN LINDBERG

LÄKTFEJD!

D
et har funnits stort intresse 
inom Volvo att göra en 
”V60 XC” i samma anda 
som första generatio-
nen V70 XC 1998-2000, 
med högre markfrigång 
men även bredare spår-

vidd och skärmbreddare i plast. Men trängsel 
i rådande produktportfölj och namnfl ora 
med XC60, XC70 och XC90 samt kommande 
mindre modellen XC40 gjorde att Volvo Car 
Corporation, VCC, avstod.

Däremot hindrar inte detta att den 
svenska säljorganisationen packat ihop ett 
gäng tillbehör – av det ”rätta virket” – till ett 
XC-Design-paket. Underkörningsskydden 
fram och bak plus extra tröskellister är alla 
på låtsas, matt silverplast har inte mycket att 
komma med när det kommer till skrapkäns-
lighet. Tuffare fälgar än de på provbilen gör 
dock att vissa tycker att V60 kommer bättre 
till sin rätt visuellt. Inledningsvis kommer 
XC-Design enbart att erbjudas med D5-dieseln 
och AWD-fyrhjulsdrift i kombination med 
sexväxlad Geartronic automatlåda, men i 
verkligheten går det att beställa kitet till samt-
liga V60- (och S60!) modeller.

Övertecknads dröm om den ”perfekta 
245:an” gjorde att vi lät återskapa en bil som – 
enligt oss – Volvo skulle gjort redan för 25 år 
sedan. Med högre fjädring, bredare spårvidd, 
rejält takräcke och dekaltrimning är ”245 
Cross Country” som gjord för svensk vardag 

som dagishämtning och svampplockningsut-
fl ykter. Bilen har tagit oss runt om i Sverige, 
bland annat från Riksgränsen till Öresund i en 
sträckkörning (se TV nr 21/2011 och 23/2011).

Frågan är om Volvo Sverige lyckats lika bra 
som Teknikens Värld i sin XC-fi ering?

Terrängbana, skogsväg och lastning å det 
grövsta står på duellschemat.

Direkt visar sig den nya vagnen från sin 
sämsta sida. Vändradien på V60 AWD är stor 
som på en oljetanker. I jämförelse svänger 
245:an tvärt som en Trissjolle. 9,8 meter är 
föredömligt snävt.

PUNCHEN I D5-motorn med tillskott i form av 
Polestar-trim gör kraftövertaget förödande. 
Omkörningar på landsvägen går i ett huj, men 
segdragningen hos den fyrcylindriga B23-
motorn i 245 gör i alla fall att vi slipper växla 
ner i uppförsbackarna.

Vi angör fi skehamnen i Göteborg, öppnar 
upp akterportarna och börjar med att lasta 
in fi sklådor. Hos V60 XC-Design ingår skyd-
dande klisterremsa på ovansidan av bakre 
stötfångaren. 240 svarar med oömma bulk-
iga, svarta kofångare som gjorda för att skjuta 
in lasten på. Efter en del trixande får vi in fem 
fi sklådor i V60, det fyrkantiga lastrummet hos 
245 prickar in exakt tio lådor. Dubbelt så bra! 
Låt gå att den mer fyrkantiga XC70 kanske 
bättre matchar 245 Cross Country i ren last-
kapacitet, men nu är det själva XC-stilen vi 
utvärderar. Odören av torsk och sej lägrar 
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sig i kupéerna, vi skyndar oss att 
lyfta ur lådorna innan det blir för 
skarpt för näsan. 

Ut till skogs. Eftersom V60 inte 
har någon förhöjd fjädring eller 
större hjul rullar den snyggt på 
slät asfalt. Fin styrning, men när 
vi prickar potthålen på grusvägen 
hade mer fjädringsväg varit önsk-
värd. Eller i alla fall det mjukare 
komfortchassit. De allra fl esta S/
V60 som säljs i Sverige har det stö-
tigare sportchassit, vilket passar 
svenskt vägvidkommande sämre. 
245 Cross Country med stora hjul 
och högre fjädring går minst lika 
bra som V60 XC-Design.

Med extra tyngd i Thule-
takkorgen lastad med dubbla 
reservhjul och full tank – 60 liter – 
blir 245 Cross Country styv i korken 
på crossbanan. Det djupaste surhå-
let forceras även om det glider lite 
okontrollerat med  vanliga gatdäck, 
lite mer mönster i däcken hade gjort 
susen …

HALDEXDRIVNINGEN HOS V60 
AWD gör att farten enklare tris-
sas upp vilket kan vara till nackdel 
när cross-kurvan närmar sig med 
ordentlig hastighet. Däckmönstret 
slabbar snabbt igen och framfar-
ten i lervällingen efter ett par varv 
liknar mest rutschkaneåkning. 
Kontrollkänslan är obefi ntlig.

Och det känns inte bra när vi sti-
ger in i den nya fi na V60:n med 
leriga gummistövlar. Varför fl uf-
fi ga heltäckningsmattor ingår i det 
extra XC-Design-paketet kan endast 
svenska marknadsförare hos Volvo 
svara på. Lika intelligent som att 
klä in grovingången hemma med 
plysch … Riktiga plastmattor med 
hög spillkant hade passat betyd-
ligt bättre. Precis som vår 245 Cross 
Country är beskaffad. 

Både Volvo 245 och V60 är til-
verkade på Torslandafabriken och 
kanske har samma montör satt sam-
man 245 från 1993 som V60 anno 
modellår 2012? Tanken svindlar 

när vi kör slalom mellan tallarna i 
skogen.

Volvos Cross Country-
varumärke har sitt ursprung i 
mitten av 1990-talet och har sedan 
introduktionen 1998 blivit allt mer 
betydelsefullt som bärare av före-
tagets kärnvärden som trygg och 
säker familjebil. Man hängde på 
crossover-trenden i rätt tid, något 
som de uppåtgående försäljnings-
siffrorna på XC60 är bevis på. 
Men Volvo Personvagnars egen-
händiga försök att hitta ännu fl er 
marknadsandelar i detta växande 
segment genom att göra en halvdan 
skvader i form av V60 XC-Design 
räcker inte till. Med risk för att 
vara partiska i denna unika duell 
utser vi, självfallet, gamlingen 
245 Cross Country som vinnare 
i de avgörande XC-grenarna som 
användbarhet, bruksvärde och 
utstrålning. Vi inväntar returmatch 
mot bättre motstånd så snart som 
möjligt … •

245 Cross Country tar hem stor-<
slam i lastmomentet med dubbelt 
så många fiskbackar. Lukt? Ja …

Hans Hedberg tar sig <
vatten över stövelkanten.

En Cross Country-modells vik-<
tigaste egenskap är dess oömma 
yttre. Där vinner vår 245 också!
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Volvo XC-rykten

Enligt Volvo vet man  q

inte vem som upp-
fann begreppet XC, 
”Cross Country”.
Inom en snar framtid  q

kommer en helt ny 
XC90 samt en min-
dre XC40.
Nuvarande XC60 var  q

till en början tänkt 
att bli en Land Rover 
Freelander 2 med 
Volvofront.

Volvo XC-rykten

TV1207_PROJEKT_245.indd   86 12-03-02   07.04.30


