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P R O V D U E L L

Audi Allroad 3,2 mot Volvo XC70 3,2. Med en ny 70-serie 
kommer också en ny Cross Country. Laddad med lika 

mycket ny teknik och ett ännu större designlyft än för basbilen. 
Vad kan stoppa nya XC70? Text: Mikael Johnsson. Foto: Peter Gunnars.
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Efter att ha synat nya V70 i sömmarna till-
sammans med kollega John kastar jag 
mig över dess exklusivare syster: XC70. 

Av 29 000 sålda 70-seriebilar i Sverige förra 
året var hela 14 procent ”Cross Country”. Det 
gör volymer som naturligtvis saknar motstycke 
i denna specialklass och bilen är en äkta för-
säljningshit. Klart att intresset också är stort för 
denna modell.

Men för att inte hänfalla åt en ren hyllning till 
allt som blivit bättre än på föregångaren hade 
vi planen klar. Gamla XC70 fick trots allt på 
nöten av nya Audi Allroad i somras, vilket kan-
ske trogna läsare minns. Allroad är en lite dyrare 
bil men samtidigt en klockren konkurrent och 
given måttstock. Tätt bakom den metallicgråa 
XC70 av tredje generation rullar alltså en Audi 
Allroad…

Den nya Volvon sätter sig direkt i respekt. 
Visuellt skiljer den mer gentemot vanliga V70 än 
vad Audi Allroad gör mot en A6. Grillen omges 
inte längre av ett plasttryne, men de stora ring-
arna (som ska föra tankarna till en jetmotors 
insug) runt dimljusen ger ett klart avvikande 
ansikte gentemot V70. Hasplåten av plast har 

dragits ut på bredden för att ge ett frontspoi-
lerliknande intryck. Längs sidorna ser vi precis 
som tidigare både uppförstorade backspeglar 
och skärmbredare i avvikande färg. Dessutom 
en blyg härmning av silverfärgade ”dörrstöt-
fångare” från just Audi Allroad!

Bakändan är redan från början mycket hän-
delserikare än fronten vad linjer och veck beträf-
far. Trots det pryds baken också av dessa silver-
färgade sarger, runt refl exerna. Kanske blir det i 
mesta laget? Men den obligatoriska hasplåten 
bak är inte mycket att säga om och den sitter nu 
på ett mindre utsatt sätt än tidigare.

Det som gör att en A6 blir en Allroad i betrak-
tarens ögon är den kraftigt accentuerade grillen. 
Men Volvo XC70 sticker absolut ut mer. Kanske 
också för att den aldrig sniffar lågt mot asfalten 
som den luftfjädrade Allroad gör i normalfallet.

Två motorer fi nns att välja på i XC70. D5-dies-
len är bekant sedan tidigare och vi väljer därför 
den nya, raka sexan på 3,2 liter som alltså fi nner 
plats även i denna Volvo-modell. En jämförelse 
med den lika stora V6:an i Allroad ger ömsom 
vin ömsom vatten. Volvo-motorn går jämnare 
rent vibrationsmässigt och har snabbare gas-

respons. Samtidigt väsnas den mer när man 
utnyttjar effekten och den låter också rätt hårt.

Samma sak med växellådan. Att den är alert 
och gärna växlar ner är kul när man själv är på 
hugget. Men lådan kan lika väl, under normal 
körning, uppfattas som i vildaste laget. Det blir 
en kompromiss och sportläget som fi nns till V70 
T6 vore inte dumt att tillgå.

 Audi-motorn har en mulligare, angenämare 
ton och växellådans sportläge är föredömligt 
lättillgängligt. Enligt bränsledeklarationen är 
Audi också aningen snålare . 

Allroad har ett härligt fl yt på vägen med sin 
luftfjädring och jag avverkade nyss en bekväm 
etapp med chassit i komfortläge. Har Volvo 
något att sätta emot där? Jodå, med samma 
inställning (komfort) på provbilens Four-C-chas-
si (extrautrustning för 15 900:–) väntar en lika 
bekvämt fjädrad resa, så vitt vi kan bedöma här 
och nu. Volvo-karossen rör sig något mer på 
alla ledder, men det är enda skillnaden. Vill man 
ha samma karosskontroll som i Audi får man 
välja något av de styvare programmen – men 
förlorad komfort som följd. Om man å andra 
sidan på sämre vägar vill höja markfrigången i 
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Audi till Volvo-nivå försvinner Audis komfortö-
vertagkomforten. Redan förra XC70 slog Allroad 
i markfrigång och med 210 millimeter har den 

– precis som för frigångsvinklarna – förbättrats 
i nykomlingen.

Den terrängintresserade noterar att Hill 
Descent Cortroll nu finns att få samt att en 
elekriskt styrd koppling hanterar inkopplandet 
av bakaxeldriften precis som tidigare. Att båda 
systemen klarar lätt terrängkörning kan en kor-
tare skogstur intyga. Vadningsdjupet är 30 cen-
timeter.

Precis som i syskonet S80 ger inte chas-
sit i XC70 riktigt samma förtroende och lugna 
spänst som konkurrenterna, i det här fallet Audi 
Allroad. Styrningen ger lite mindre känsla och 
bilen rör sig mer. Men för denna sorts bil räcker 
det mer än väl.

Då är det mer synd att inte komforten når upp 
till Audins nivå. Med den fi na fjädringen (möjligt-
vis något hårdare än vanliga V70) och den låga 
ljudnivån fi nns förutsättningarna. Men det faller 
på stolar, sittställning och utrymmen.

Fram sitter man på väldigt skönt stoppade 
dynor, men varför är de så korta och varför inte 
ryggstödet ger något sidostöd alls kan man 
undra. I Audi sjunker du ner i en, hårdare, men 
betydligt större och mer välformad stol. Nästa 
bryderi kommer när du ska sträcka ut vänster-
benet i Volvo och fi nner ett hjulhus som tränger 
sig på som det bara brukar göra i mindre bilar. 
Inte så i Audi, tvärtom.

Baksätet i XC70 följer naturligtvis den svaga 

packningsgraden från V70 och bara takhöjden 
känns bra. Volvos bilar är helt enkelt fortfarande 
inte särskilt rymliga i klassen.

Baksätet i Audi Allroad brukar bedömas som 
platt, men en viss urgröpning för baken anar vi 
nu och anledningen är att Volvo-dynan är ännu 
plattare! Det syns tydligt vad man har priorite-
rat och i detta fall heter det ”slätt lastgolv vid 
fällning trots att sittdynan numera är fast mon-
terad”.

Baksätet kan fällas fram ännu enklare och 
dessutom i proportionerna 40/20/40. Riktiga, 
skjutbara lastsurrningsöglor finns att få och 
likaså ett utdragbart bagagerumsgolv. Det rejäla 
lastförskjutningsskyddet i form av ett nedfällbart 
galler i är glädjande nog kvar som standard.

Audi Allroad har ett erkänt rymligt bagagerum 
på 565 liter men Volvo XC70 slår det med tio 
liter och hämtar igen lite heder när det snackas 
utrymmen.

Inifrån är det ännu svårare att skilja en Audi 
Allroad från en A6 än från utsidan. Volvo verkar 
ha tittat åt det hållet för det säregna handtaget 
på mittkonsolen i föregångaren har slängts över 

Drygt 40 000 kronor bil-
ligare än XC90 – behöver 
du inte de extra barn-
sätena så…

”Volvo fortsätter att locka med 
attraktivt pris, och den känns mycket 
mer exklusiv än föregångaren…
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bord. Nu är några öronmärkta, bruna nyanser i 
inredningen det enda man lägger märke till.

XC70 är mindre unik än tidigare men samti-
digt elegantare. Material och displayer har gjort 
ett stort hopp uppåt gentemot innan. Att kunna 
välja till saker som avståndskännande farthål-
lare och BLIS förstärker den känslan.

Men att Volvo skulle slå mästaren Audi på 
området kvalitetskänsla hade vi inte förväntat 
oss. Och så sker heller inte. Reglage och mate-
rial känns rakt igenom ännu dyrare i Allroad.

Volvo vore inte Volvo om man inte satsade 
extra på säkerheten.  En nyhet är att man kan få 
bilen med en integrerad bälteskudde som går 
att ställa i två höjder för att täcka in fl er storlekar 
på barn. En annan är att XC70 fått en speciell 
balkstruktur bakom främre stötfångaren. Detta 
för att XC70 trots sin höga markfrigång ska ta 
emot krockkrafterna från andra bilar i lämplig 
höjd.

 Nej, Volvo XC70 rår kanske inte på Audi 
Allroad rent egenskapsmässigt. Men vi får inte 
glömma bort att nya Volvo XC70 3,2 med stan-
dardmonterad automatlåda blir din för 377 900 
kronor. Det är 87 800 mindre än vad en auto-
matväxlad Audi Allroad med lika stor motor kos-
tar! Så mycket sämre jobb gör inte Volvon och 
karaktär har den faktiskt mer av. Å andra sidan 
är Subaru Outback ännu billigare.

Det är betydligt mer klass över nya Volvo 
XC70 än tidigare och detta samtidigt som priset 
hålls i schack nästan helt och hållet. Det är inte 
varje dag sådana erbjudanden dukas fram.

Volvo XC70 3,2 Pris: 377 900:–

Motor: R6, 238 hk. 320 Nm. Prestanda: 0 – 100 
8,6 s. Toppfart 215 km/h. Bränsleförbrukning:
11,4 l/100 km CO2-utsläpp: 272 g/km.
Kaross: Längd/bredd/höjd: 4 838/1 861/1 604 mm. 
Säljstart: Nu

Körglädje � � �
Vaken låda och varvvillig motor. Resten normalt.

Komfort � � � �
Fin fjädring och likaså ljudnivå. För korta sittdynor. 

Kupéutrymme � � �
Duger gott fram men baksätet är en besvikelse.

Bagagevolym � � � �
575 liter är kanon. I princip bara E-klass är större.

Ekonomi � � � �
Bättre pris än Audi. Sämre driftsäkerhet.

Säkerhet � � � �
Ej testad Euro NCAP. Ett säkert val, tyder allt på.

Energiförbrukning ECE-norm � �
Ännu törstigare än Audi och långt ifrån de bästa.

Vill ha – i klassen: � � � �
Absolut. Är ovanligt bra på att skapa habegär.

TEKNISKA DATA & BETYG

Nya XC70 3,2 både känns och ser mer exklusiv 
ut än föregångaren, och all ny utrustning som 
kan köpas till ger lyxkänsla. Bra pris. 

Audi Allroad 3,2 q Tiptronic Pris: 465 700 kr

Motor: V6, 255 hk, 330 Nm. Prestanda: 0 – 100 
7,7 s. Toppfart 240 km/h. Bränsleförbrukning:
11,0 l/100 km CO2-utsläpp: 264 g/km.
Kaross: Längd/bredd/höjd: 4 934/1 862/1 519 mm. 
Säljstart: Säljs redan.

Körglädje � � � �
Mulligare motor, fi n låda, bättre styrning.

Komfort � � � �
Luftfjädringen jobbar skönt. Man sitter förträffl igt. 

Kupéutrymme � � � � �
Snudd på den allra rymligaste i klassen.

Bagagevolym � � �
565 liter är bra men inte bäst.

Ekonomi � �
Det fi nns billigare i klassen – som exempelvis XC70!

Säkerhet � � � � �
Femma i Euro NCAP. Bara Pre-safe saknas. 

Energiförbrukning ECE-norm � �
Nja, det fi nns liknande åk som är betydligt snålare.

Vill ha – i klassen: � � � � �
En ytterst gedigen bil man får stort förtroende för.

TEKNISKA DATA & BETYG

Audi Allroad känns extremt välbyggd och bjuder 
dessutom på både bättre motor och körupple-
velse. Har du pengarna, slå till! (Gärna diesel!) 

�

Två kaxiga familjebilar som ut-
strålar  lite extra robusthet, men 

slipper dras med ”suv-hatet”.
Vilken som är snyggast är 

självklart en smaksak.
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