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Lapporten breder ut 
sig bakom vår fyrhjuls-
drivna Volvo S80 och 
de snöklädda fjällen 
reser sig upp mot skyn. 

Utsikten är bedårande 
och ger rysningar av 
välbehag. Vi befin-
ner oss tjugofem mil 
norr om polcirkeln, i 
själva verket på samma 
breddgrad som meller-
sta Grönland. 

Dagarna är fortfa-
rande korta och det är 
inte många timmar det 
är ljust. 

Riksgränsen ligger på den 68:
e breddgraden – precis som 
Alaska, Grönland och Sibi-
rien. Vi befinner oss några 
hundra meter från den norska 
gränsen och här finns inga 
lapplisor. Nej, bara trevliga 
lappar som jojkar och gärna 
visar upp sina renar. Klima-
tet benämns ”subarktiskt” och 
innebär att det är så kallt att 
man riskerar förfrysa det lilla 
man har vid en kissepaus ut-
omhus.

Volvo S80 är i alla avse-
enden en mycket komforta-
bel bil. Den rullar säkert på 
sina dubbdäck från Hakka-

peliitta och det inte vintersu-
lorna klarar av reder stabili-
seringssystemet och fyrhjuls-
drivningen ut. Ventilationen 
funkar alldeles utmärkt även 
när kvicksilvret faller och vi 
kan därför njuta av en be-
haglig körning samtidigt som 
solen försvinner bakom fjäll-

topparna. Ja, det känns nästan 
overkligt att se 

Blodigt allvar
Lapporten avteckna sig mot 
det kvarvarande ljuset. Test-
bilens interiör präglas av ex-
klusivitet, mörka färger och 
en hög grad av funktionalitet. 

Man sitter naturligtvis riktigt 
bra fram och det är i stort sett 
lika bekvämt i baksoffan. När 
det gäller vinterkörning så 
är säkerheten på blodigaste 
allvar. Då känns det tryggt att 
S80 är standardutrustad med 
dubbla uppsättningar av både 
krockkuddar, sidokrockkud-

dar och krockgardiner.  

Iskallt uppdrag
Turen går genom dramatiska 
fjäll och långfärdskomforten 
testar vi på E10 som slingrar 
sig som en svart orm genom 
vinterlandskapet. Visste du 
förresten att vägen mellan 
Kiruna och Narvik invig-
des så sent som 1984? Dess-
förinnan nådde man trakten 
enbart med tåg, alltså Malm-
banan. Under huven arbetar 
en turbosexa på 285 hästar 
och såväl fyrhjulsdrift som en 
sexstegad automatlåda ingår 
för 407 900 kronor. Motorn 
är ett under av smidighet men 
drar mycket soppa. Fyrhjuls-
drift i kombination med vin-
terdäck gör naturligtvis sitt 

och slutnotan hamnar på runt 
1,3 liter milen. Vi gör slutli-
gen några rundor på den is-
täckta sjön Vassijaure och 
frågan är hur effektivt test-
bilens antispinn- och stabi-
liseringssystem arbetar? Det 
simuleras enklast genom ett 
“rentest“ vilket innebär kör-
ning mellan koner och en tvär 
undanmanöver. Hjälpsyste-
men arbetar suveränt och det 
lika svårt att tappa kontrollen 
som att hitta en smålänning 
som kan jojka!

Johannes Gardelöf
Bengt Dieden
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Volvo XC70 är den rätta 
bilen för spännande 
fjällutflykter. Anled-
ningen är den lyck-
ade kombinationen av 
generös markfrigång, 
låg tyngdpunkt och 
ett sofistikerat AWD-
system. 

Bilen tuggar sig fram 
genom modd, snörök och 
på spåriga isvägar utan 
att protestera. Därför 
ville vi ge göteborga-
ren en extra tuff utma-
ning – att följa en bit av 
Malmbanans sträckning 
mellan Torneträsk och 
Riksgränsen. 

Riksgränsens turistanlägg-
ning ligger precis bredvid 
järnvägen och det är inte 
vilken järnväg som helst - 
utan Malmbanan! Det rör sig 
alltså om femtio mil spår som 
förbinder LKAB:s gruvor 
i Kiruna och Malmberget 
med utskeppningshamnar-
na i Luleå och Narvik. Banan 
trafikeras av världens längs-
ta (750 meter) och tyngsta 
(8 500 ton) tågsätt. Så håll 
huvudet varmt och häng med 
på ett iskallt uppdrag.

Värmer rumpan
Volvo XC70 ser riktigt tuff 
och arbetssugen ut tack vare 

stryktåliga plastpaneler, rejäla 
skärmbreddare och kraftiga 
hasplåtar. Men hur är det i 
verkligheten, bedrar skenet? 
Nej, faktiskt inte vilket be-
visas efter Malmbanan. Vår 
testkärra är svårstoppad och 
under huven arbetar bensin-
sexan på 238 hästar i kom-
bination med en alert sex-
stegad automat (379 900:-
). Fyrhjulsdriften sköts auto-
matiskt och bakhjulen börjar 
arbeta när framsulorna tappar 
greppet. Om däremot föraren 
tappar greppet så finns antis-
pinn/stabiliseringssystem, 
krockkuddar i mängder och 
Hill Descent Control. Detta 

system erbjuder mjuk och 
kontrollerad körning utför 
branta, dåliga vägar. Det är 
verkligen inbjudande att sitta 
bakom ratten och instrument-
panelen uppvisar perfekt sym-
metri, för att inte tala om de 
välstoppade fåtöljerna. Även 
baksätet är rymligt och kan 
dessutom förses med rump-
värme. Nu är alltså renfällen 
ett minne blott!

Johannes Gardelöf
Bengt Dieden
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 VOLVO S80 T6 AWD

Motor: 6-cyl radmotor med dubbla 
överliggande kamaxlar och fyra ven-
tiler per cylinder. 
Max effekt: 285 hk vid 5 600 
varv/minut. 
Max vridmoment: 400 Nm 
mellan 1 500-4 800 varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, 
fyrhjulsdrift. 6-stegad automatlåda. 
Fjädring: Skruvfjädring och 
krängningshämmare runt om. 
Fram: McPherson fjäderben. Bak: 
multilänkaxel.
Styrning:  Kuggstång med 
hydraulisk servo. Vändcirkel 11,2 
meter. 
Bromsar:  Skivbromsar fram och 

bak. ABS.
Mått/vikt (cm/kg): Axelav-
stånd 284, längd 485, bredd 186, 
höjd 149. Tjänstevikt 1 755. Bränsle-
tank 70 liter.
Prestanda: Toppfart 250 km/h. 
Acceleration 0-100 km/h 6,9 sek.
Förbrukning/miljö: 11,2 liter 
per 100 km under blandad körning. 
CO2: 267 g/km. 
Pris: 407 900 kronor.  
Plus för: Underhållande motor, 
suverän åkkomfort, bra kvalitets-
känsla, säkerheten 
Minus för: Bränsleförbrukningen, 
trång bagageöppning 

Porten till paradiset

XC70 går som på räls

Frågan är om XC70:n går som på räls? Det känns så.Frågan är om XC70:n går som på räls? Det känns så.


