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På sjuttiotalet var de 
kostymprydda gentle-
männen på Volkswa-
gens direktionsvåning 
ovanligt idrottsintres-
serade och två av 
företagets storsäljare 
döptes efter varsin 
prestigefylld sport: Golf 
och Polo. 

Efter mer än trettio 
år så är båda model-
lerna lika högaktuella 
och vi har provkört den 
femte generationens 
Polo.

 Ett namn som 
kanske skulle ändras 
till ”Golo” med tanke 
på släktdragen till sto-
rebrorsan!

Säg ”Polo” och de flesta av 
oss svenskar tänker på en 
berömd småbil. Men så är det 
inte i exempelvis England – 
där går tankarna till hästpolo 
och måhända prins Charles 
som är en hängiven entusiast, 
medan andra kanske drar sig 
till minnes chartersemestern 
med vattenpolo i hotellpoo-
len. Själva ordet kommer 
från tibetanskans pulu som 
betyder boll och vi ska sätta 
en helt ny storspelare i rull-
ning. 

Höjer ribban
Designen är oerhört tuff och 
elegant samtidigt som den är 

klart Volkswagen. Speciellt i 
”Savannah Yellow” ser den 
ut som en riktig busbil, men 
ytterligare nio färger erbjuds. 
Vi öppnar framdörrarna och 
glider in i kupén. Här känner 
man verkligen igen sig med 
bland annat instrument 
och reglage från nya Golf. 
”Vi har överfört det vinnande 
konceptet från nya Golfen till 
Polon” säger Martin Winter-
korn, välkänd koncernchef 
i VW-gruppen. Överfört? 
Nja, snarare kopierat rakt 

över. Enda plumpen är mit-
tarmstödet och handbroms-
spaken som går på kolli-
sionskurs mellan framsätena. 
Som tidigare växer varje 
generation och nya Polo har 
blivit fyra centimeter längre 
jämfört med föregångaren. 
Dessa värdefulla centimetrar 
har utnyttjats där det mest 
behövs – nämligen i baksätet. 
Numera är det fullt möjligt 
att transportera en familj på 
fem personer. Även bagage-
utrymmet har växt till 280 

liter, men maximalt kan 952 
liter slukas om man fäller 
ryggstöden.    

Vilka kontraster
Provkörningen genomförs 
på den italienska ön Sardi-
nien som bjuder på ett sma-
ragdgrönt hav vid kusten och 
ett böljande landskap med 
knixiga vägar inåt landet. 
Det ger oss en utmärkt chans 
att få känna på det nya chas-
sit och vi blir inte besvikna: 
väghållningen är lika först-

klassig som ljudisoleringen. 
Vid introduktionen i sep-
tember så erbjuds tre moto-
ralternativ: den beprövade 
bensinfyran på 85 hästkrafter 
(131 000:-) samt två dieslar 
på 90 (161 900:-) respektive 
105 (193 500:-). Innan års-
skiftet lanseras även en 105 
hästars bensinturbo samt 
den omtalade trecylindriga 
BlueMotion-versionen med 
start/stopp-system på 75. 
Vad sägs om en förbrukning 
på rekordsnåla 0,38 liter 

milen och 87 gram koldi-
oxid per kilometer i utsläpp? 
Det är inte illa för en småbil 
som döpts efter sporten vars 
officiella huvudsponsor är 
- Maybach. Den billigaste 
versionen av superlyxbilen 
räcker till drygt trettio nya 
Volkswagen Polo. Snacka om 
kontraster! 

Johannes Gardelöf
 Staffan Swedenborg
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Liten storspelare

Inom fysiken är den 
absoluta nollpunk-
ten det tillstånd när 
atomer och molekyler 
helt har slutat att röra 
på sig. 

De saknar energi och 
för att det ska inträffa 
krävs en temperatur på 
minus 273 grader. 

Inom fordonsindu-
strin är den absoluta 
nollpunkten en bil som 
inte släpper ut några 
farliga ämnen. 

Volvo är på god väg 
och presenterar just nu 
nya V70 DRIVe. 

Frågan är bara om 
den lilla franska olje-
brännaren orkar bära 
sin last?  

”TOWARDS ZERO” står 
det med stora bokstäver 
längs sidan på testbilen som 
är lackerad i oskuldsfullt vitt. 
Färddatorn visar halvlitern 
milen vilket i sin tur ger låga 
koldioxidutsläpp, eller vad 
sägs om 129 gram per kilo-
meter? Med full tank kör du 
alltså sträckan Stockholm-
Malmö tur och retur! Ändå 
känns det lite som om göte-
borgarna skäms för bilen… 

Filar på siffrorna
Nya V70 DRIVe skyltar inte 
med motorstorleken på bak-

luckan vilket annars är nor-
malt för Volvo. ”Många stora 
marknader är rädda att emble-
met 1,6D ska sänka varumär-
kets image” berättar miljöbils-
generalen Peter Ewerstrand. 
Vi tror det är precis tvärtom 
och att placera små motorer 
i stora bilar har exempel-
vis varit en fransk speciali-
tet sedan femtio år tillbaka. 
Volvo använder sig därför 
också av samma dieselfyra på 
109 hästar som Citroën C5 
och Peugeot 407, men göte-
borgarna har lyckats finjus-
tera såväl förbrukningen som 
utsläppen av koldioxid. Volvo 
anger att kombin dricker 
0,49 liter milen, men det går 
faktiskt att snudda 0,45 utan 
någon större ansträngning. 
Med tanke på att bränsletan-
ken rymmer sjuttio liter så 

resulterar det i en räckvidd 
på närmare 150 mil, vilket 
är snudd på rekord! Nästa år 
lanseras dessutom ett start/
stopp-system som kommer 
att fila på siffrorna ytterli-
gare.  

Grönt är skönt
Volvo V70 DRIVe bjuder 
på generösa utrymmen inte 
bara i de utsökta framsit-
sarna, utan även baksätet och 
bagaget. Dörrarna slår igen 
med ”kassaskåpskänsla” och 
interiören präglas av exklusi-
vitet. Noll till hundra rullar 
däremot på sega 12,8 sekun-
der medan toppfarten är 190. 
Volvon är dessutom inte den 
idealiska bilen för husvagnsä-
gare eftersom dragvikten 
sänkts till 1 300 kilo - diesel-
spisen orkar helt enkelt inte 

mer. Volvo V70 DRIVe á la 
274 900 kronor är i grunden 
lika svensk som torsdagens 
ärtsoppa och familjen Svens-
son. Ända sedan sextiotal-
sikonen 145 presenterades 
så har begreppet ”Volvo-
kombi” varit synonymt med 
vuxenliv, familj och radhus-
täppa. Kärleksrelationen 
mellan herrgårdsvagnen och 
det svenska folket har varit 
lång och ömsesidig. Därför 
är det glädjande att bilbyg-
garna från västkusten insett 
att man inte bara kan mark-
nadsföra sig med säkerhet 
och kvalitet. Nu är miljön 
minst lika viktig!

Johannes Gardelöf 
Bengt Dieden 
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