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Superduell: V8 vs V10
McLaren 570S möter Audi R8 V10 plus i årets snabbaste biltest. 
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MINDRE KOMBI FUNKAR FOR FAMILJEN!

SKODAS RYMLIGA 
FAMILJE-SUV
Sjusitsiga Skoda Kodiaq störst i klassen.

ALLA

BEGAGNAT

BÄSTA STORSUVEN  
FÖR 100 000 KR!
Stort begagnat-test med Jeep Grand Cherokee, 
Volkswagen Touareg och Volvo XC90.

Tesla Model 3 BMW 5-serie

Peugeot 3008 Mazda CX-4

Honda Civic
Opel Ampera-e
Audi Q5
BMW X2

Volvo XC60

Audi A6
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N
är du väl blivit biten av ban-åka, 
vilket man blir snarare förr än 
senare efter att ha testat, så finns 
det snart ingen återvändo. Mycket 
vill ha mer, hastigheterna ska upp 
och varvtiderna ska ner. Givetvis 

finns det genvägar och lätta lösningar i form av att 
köpa sig fri från problemen, att skjuta in extra effekt 
för att göra raksträckorna ”kortare” eller att köpa en 
värre bil – men det är bara konstgjord andning. För 
att bli riktigt snabb i vilken bil du än har så krävs 
struktur, målmedvetenhet samt en gnutta äventyrs-
lystnad. Och inget kommer att gynna dig mer än att 
våga ta steget och börja testa med din egen bil. Våga 
göra fel för att i slutänden hamna rätt.

TILL VÅR hjälp har vi plockat in Jonas Jarlmark 
Näfver som är utvecklingsansvarig hos stöt-
dämpartillverkaren Öhlins. Hans bakgrund som 
race-ingenjör kommer väl till pass just nu – han är 
kort och gott en av de mest kunniga på området i 
landet. Tillsammans kommer vi att gå igenom allt 
från vad olika begrepp betyder, hur man ska gå till 
väga samt vilka enkla hjälpmedel som krävs för att 

du ska kunna dra max ur din test-tid. Och vi bör-
jar direkt.

Målet: att identifiera vilken av bilens egenskaper 
som sänker varvtiden mest, identifiera vilken tek-
nisk ändring som påverkar den egenskapen mest 
och justera bilen för att få en bättre varvtid. Svårt att 
veta i början, men det är här testandet kommer in, 
det är så du bygger upp kunskapsbanken. Målet kan 
skifta allt eftersom du kommer längre i ditt testande 
och ibland måste man gå tillbaka och testa på nytt.

Metoden: Samma som alla professionella racein-
genjörer och förare använder – skriv ner hur bilen 
upplevs under inbromsning, i kurvans ingång, mitt i 
och i utgången samt i acceleration. 

Notera detta för alla banans kurvor efter varje 
körpass, att kunna gå tillbaka och skapa en förstå-
else för vad som hänt är otroligt viktigt. Spara! 

TESTA OLIKA tekniska ändringar och försök se 
samband mellan ändringen och bilens egenska-
per. Tänk på att en teknisk ändring förändrar flera 
egenskaper samtidigt, frågan är hur mycket och i 
vilken riktning? Din känsla avgör kvalitén på svaret 
och din kombination av däck, bil, körstil och jus-
teringar är helt unik och kan vara svår att jämföra 
med andras upplevelser. Våga lita på vad du känner 
– eller inte känner. För ibland förändras ingenting, 
även om det är ovanligt. Använd gärna en enkel 
datalogger som kan ge dig exakta hastigheter runt 
banan och varvtider. Då kan du se skillnader mellan 
varven, det underlättar analysen av vad som pågår.

BEGREPPET ”DEN stressfria bilen” låter kanske lite 
udda, men det är precis vad det handlar om i ditt 
testarbete. Att skapa bästa möjlighet för däcken 

Jonas Jarlmark Näfver 
är kort och gott en av 
de mest kunniga på 
området i landet.
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MAXA 
DIN BIL!

MED 9 STEG
Genom att utnyttja alla inställningsmöjligheter i 

din bils chassi kan du både sänka din varvtid runt 
racerbanan och få till en snällare bil. Men hur går man 

tillväga? Vi går igenom allt du behöver veta!
TEXT: LINUS PRÖJTZ OCH JONAS JARLMARK NÄFVER • FOTO: TEKNIKENS VÄRLD • ILLUSTRATION: MARIO SALUTSKIJ

EXPERTGUIDE!

< En snabb förare kan alltid 
bli snabbare och en bil kan 
utvecklas i all evighet!
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Allt som oftast brukar den här typen av presentationer 
börja med utbildningsbakgrund och så vidare. Men vi tycker 
det är minst lika viktigt att cementera Jonas som en bil- och 
motorsportentusiast. 

Med det sagt, idag arbetar Jonas som utvecklingschef 
på bilsidan av Öhlins Racing AB och på visitkortet står det 
Manager Automotive OEM Division. Flådigt.

Bakgrunden formades på Kungliga Tekniska Högskolan 
i Stockholm där han även har doktorerat.  Sedan slumpade 
det sig inte bättre (eller sämre) att han hamnade i Toyotas 
Le Mans-stall under sent 1990-tal där han bland annat fick 
vara med om när deras ledarbil bröt mitt i natten. Sedan 
följde bland annat uppdrag som race-ingenjör åt Seats 
WTCC-stall samt flertalet uppdrag inom STCC.
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1
TEKNISK ORDLISTA

Här går vi kortfattat igenom bilens 
egenskaper samt hur man upplever 

bilens beteende samt delar upp dem. Denna lista 
är klockren att använda under tester också. Leta 
upp en banskiss av banan du ska köra, numrera 
kurvorna och använd nedanstående rubriker 
som stöd för dina kommentarer för varje parti av 
banan! Det kräver lite tillvänjning, men när det 
väl sitter är det ett ovärderligt verktyg.

 q Balans – vilken axel tappar greppet?
 q Understyrning – framaxeln tappar greppet.
 q Överstyrning – bakaxeln tappar greppet.
 q Balansväxling – växlar bilen mellan över- och 
understyrning någonstans i kurvan?

 q Grepp i broms – hur mycket grepp finns 

under inbromsning?
 q Grepp i kurvan - hur mycket grepp finns i kur-
vans tre faser – in, mitt och ut?

 q Grepp i acceleration – hur mycket grepp finns 
med foten på gasen?

 q Respons – hur snabbt, precist och förutsäg-
bart reagerar bilen på att föraren styr, gasar 
och bromsar?

 q Nervositet – hur oprecist och oförutsägbart 
reagerar bilen på banan?

 q Kontrollerbarhet – hur lätt är det att 
kontrollera bilen? Både förarens önskade 
kontroll och att kontrollera bilens nervositet?

 q Störkänslighet från förare, bil och bana – hur 
lättstörd är bilen? Stabiliserar den sig själv 
igen? Spelar det någon roll var störningen 
kommer från?

2
OPTIMERA DÄCKEN

Däck och förare är de enda delarna 
som kan göra att varvtiden blir all-

deles för lång utan att det är något uppenbart 
fel. Dessutom handlar hela inställningsarbetet 
om att anpassa bilen till däcken och föraren. 
Med rätt däck blir alla förare snabbare och med 
rätt förare blir alla bilar snabbare. Därför är det 
viktigt att välja ett däck som är skräddarsytt för 
den uppgift det ska utföra, inte stirra sig blind 
på bredder, fälgdiametrar och annat som går att 
beskriva med enkla siffror. 

Välj däck gjorda för bankörning – R-däck eller 
slicks (om du tar din bil på trailer till banan). 
Alla former av rena gatdäck har lägre nivå av 
grepp samt temperaturtålighet än du behöver 
på bana.

UPPGIFTEN FÖR däcket är att med så mycket 
grepp som möjligt lotsa bilen runt en viss bana. 
Hur väljer man då ”rätt” däck? Genom att testa. 
Idealet är att köpa kanske tre olika uppsättningar, 
ta med alla till nästa bandag, kör dem vid olika 
pass och testa tryck. 

Prova sedan att blanda däcken axelvis och 
genom de balansändringar du får kommer du 
kunna lista ut vilket däck som har bäst grepp 
för din bil. Men alla kan inte ha med sig tre olika 
omgångar däck och då gäller det att kolla runt 
på marknaden, läsa tester och skapa sig en 

att bygga max grepp och att du som förare 
sedan lätt kan hålla dig kvar på greppgrän-
sen utan onödig stress. Vare sig för bilen eller 
föraren. Den stressfria bilen upplevs som 
komfortabelt fast. Inte stötig och bråkig – då 
minskar greppet radikalt och körbarheten för-
sämras även om det kan kännas snabbare. 
Hjulupphängningen hjälper däcken att öka 
greppet och skapar den stressfria bilen.

Trots att din kombination av däck, bil, körstil 
och justeringar är helt unik så kommer här en 
genomgång av generella uttalanden om vad som 
bör ändras för att förvandla en gatbil till banbil.

HUR OCH när hjulen belastas mot marken i 
början av en kurva – det styr känslan av hur 
bilen reagerar. Olika delar i hjulupphäng-
ningen ger kraft vid olika tidpunkter och det 
är samarbetet och flödet mellan dem som ger 
en bra känsla av kontroll och förutsägbarhet.

I diagrammets start gör föraren en snabb 
instyrning eller snabb korrigering med ratten. 
Direkt efter rattrörelsen kommer en vikt-
förskjutning i bilen via hjulupphängningens 
rollcenter. Nästa steg är att bilen börjar rolla 
och stötdämparen får fart och ger sin kraft. 
Till sist har bilen rollat ut och bilen ligger mitt 

i kurvan. Då dominerar de stora krafterna från 
fjädrar och krängningshämmare. Om rollcen-
ter, dämpare, fjädrar och krängningshämmare 
är anpassade till varandra samt däcken, då 
kommer bilen ha perfekt balans under hela 
kurvans förlopp. Då upplevs bilen som extremt 
lättkörd. Om flödet genom kurvan kantas av 

hopp, hack och annat så kommer bilen upple-
vas som oförutsägbar. Enda sättet att hantera 
en oförutsägbar bil är att sänka farten för att 
ge mer marginaler och därmed förlänga varv-
tiden. Här utgår vi ifrån att föraren är väl 
förtrogen med sin bil och klarar av att dra max 
ur det materialet som står till förfogande.

EXPERTEN: Jonas Jarlmark Näfver
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uppfattning innan köp. Vid körning på bana gäller 
det sedan att hålla koll på däcktryck respektive 
däcktemperatur för att lista ut hur däcken arbetar. 
Samt, givetvis, lita på känslan, klockan och övriga 
testverktyg.

JUSTERA DÄCKTRYCK (rimligt spann 1,5 till 3 
bar) på en axel i taget och låt balansändringen 
på bilen avgöra om greppet ökade eller mins-
kade på axeln som ändrades. Vissa R-däck 
har slitageindikatorer ingjutna vid skuldran 

på däcken – använd dem. Ta även reda på 
tillverkarens rekommendationer för slitbanetem-
peraturer. Ta sedan fram de tryck som ger bäst 
grepp. Tänk på att mäta trycket när däcken är 
varma i depån efter körning – det är det intres-
santa trycket. Tänk också på att hård körning 
med låga tryck kan skada däcken. Och tänk 
på att olika banor kräver olika kalltryck för att 
nå samma varmtryck, helt enkelt för att olika 
kurvkombinationer bygger värme och tryck på 
olika sätt.

3
VIKT OCH EFFEKT

Ett enkelt sätt att minska varv-
tiden är att minska vikten och 

öka motoreffekten. Gör gärna det, men inte 
in absurdum. Vikten kan minskas fram till 
att det börjar bli dyrt att kapa vikt eller att 
bärande delar plockas bort. Dyrt brukar det 
bli när exotiska material blandas in såsom 
kolfiber och titan.

Öka motoreffekten utan att försämra 
körbarhet, gasrespons och kontroll. Den teo-
retiska gränsen går när det inte längre går att 
ha full gas någonstans på banan. Då behövs 
inte mer effekt. Långt innan det brukar kör-
barheten ha försämrats så mycket att bilen 
blir svår att kontrollera och därmed långsam-
mare igen. Ha just körbarheten i fokus, med 
den bevarad blir tiden på banan mycket 
trevligare och begreppet ”den stressfria bilen” 
får sin innebörd. Visst kan det vara fräckt att 
brottas med sin bil, men knappast effektivt.

OFJÄDRAD VIKT i hjulupphängningen på de 
nivåer som vi ser på normala bilar är relativt 
oväsentligt att minska ur ett fjädrings-
perspektiv. Jämför vi däremot en stel axel 
inklusive slutväxel och drivning med en indi-
viduell upphängning av modern typ så spelar 
det en stor roll. Den skillnaden var framför allt 
viktigt för 50 år sedan.

< Exakt det här händer när du 
svänger in i en kurva. Kanske lite 
mycket att ha i huvudet just då...

Totalt

Rollcenter

Stötdämpare

Tid

Kraft  
på hjulet

Fjäder/
krängnings-

hämmare

< Hur når man max grepp 
runt banan? Genom hårt 
arbete! Genvägar? Kunskap!
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4
JUSTERA 
TOE-VINKLAR 

Justera toe (rimligt 
spann +/- 3 mm per sida) efter hur 
du upplever att bilen rör sig på banan. 
Testa flera olika inställningar under 
samma dag, avgör vilka toevinkar 
som ger vilka egenskaper. Välj sedan 
önskat beteende. Här är det syn-
nerligen viktigt att dokumentera vad 
du gör – både i depån med inställ-
ningarna och ute på banan i form av 
varvtider och hur bilen beteer sig.

Normalt känner man mest av 
toevinklar i broms samt ingång och 
utgång av kurvor när höger och vän-
ster sida har liknande belastningar. 
Fram kan toe förändra instyrning, 
respons eller nervositet samt 
störkänslighet. 

Bak ändras ofta ungefär samma 
beteenden, men någon tiondel senare 
i förloppet, det vill säga när bakvagnen 
följer med bilens rörelser. Mitt i kurvan, 
när maximal belastning ligger på ena 
sidan av bilen, påverkar toe relativt lite.

5
CAMBER-VINKLAR

Camber är tillsammans med däck-
tryck den effektivaste påverkaren av 

däckgrepp. 
Skillnaden mot camber för gatbruk är stor 

och sällan förenligt med bankörning. Som tur är 
påverkas andra egenskaper relativt lite av camber 
och är därför relativt enkel att testa fram. 

Öka camber (rimligt spann 2 till 5 grader), 
justera inom det området på en axel i taget och 
låt balansändringen på bilen avgöra om greppet 
ökade eller minskade på axeln som ändrades. Ta 
fram de cambervinklar som ger bäst grepp. 

STORA MÄNGDER camber minskar däckens 
livslängd radikalt och kan leda till överhettning 
av innerskuldran. Mät temperaturen på tre 

punkter över däckytan och skriv upp tillsam-
mans med bilens beteende och de ändringar 
som gjorts. 

När cambern är testad, kör ett däcktryckstest 
igen, vilket tryck som är bäst styrs till viss del 
av cambern. För att utföra camberjusteringar 
krävs en del mätverktyg samt en del arbete. Gör 
testjusteringar av camber hemma först så att dyr 
bantid inte går åt till att lära dig ditt eget system.

< Positiv camber, då lutar 
däckens ovandel ut från 
bilen. Inte så vanligt idag.

Toe-out

Toe-in

Positiv Camber Negativ Camber
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6 
FJÄDRING OCH 
KRÄNGNINGSHÄMMARE

Ett av målen är att minska rollvink-
larna, dels för att minska den förlorade cambern 
då bilen rollar och dels för att öka responsen i 
bilen. 

Gatbilar är alltid för mjuka för bankörning 
eftersom komfort i gupp och över skarvar 
värderas relativt högt av biltillverkarna. Öka 
fjäderstyvheten och kränghämmarna med 
cirka 100 procent till 500 procent beroende på 
utgångsbil, mindre är slöseri med pengar efter-
som fjädrarna ändå kommer vara för mjuka. 

Addera hjälpfjäder om dämparens slag är 
längre än utfjädringen på fjädern – den ska 
aldrig hänga löst om du hissar upp bilen och 
avlastar hjulupphängningen helt.  

TA HJÄLP av expertis på området, som kan 
fungera som bollplank för dina experiment 
och tankar. Att göra ett fjäder- och kränghäm-
marbyte till ban-nivå utan att samtidigt göra ett 
dämparbyte är inte att rekommendera. 

Oftast är bilens originaldämpare relativt 
mjukt satta för att få bra komfort redan med 
originalfjädrarna.

7
STÖTDÄMPARE

Välj en dämpare som verkligen dämpar 
rörelserna, förbättrar däckgreppet och 

ökar körbarheten. Gärna en där du själv kan justera hur 
mycket kraft dämparen ska bidra med till däcken. 

Det viktigaste är att köpa en väl genomarbetad 
dämpare med bra nivå på grundkonstruktionen 
som dessutom är skräddarsydd till bilen, då räcker 
det oftast med en justering för att öka eller minska 
dämpkraft. Fler justeringsmöjligheter betyder inte att 
dämparen är bättre, bara dyrare att tillverka eller att 
tillverkaren inte vet vilken inställning som kommer 
passa bilen.  

Med rätt kunskap kan många justeringar utnyttjas 
för att skräddarsy beteendet, dock är väldigt många 
egenskaper kopplade till dämparjusteringar och det är 
lätt hänt att aldrig pricka riktigt rätt. 

MED NOGGRANNA anteckningar på justeringar och bil-
beteende går det att skapa en bild av vilken riktning som 
är rätt även om det kräver en känslig förare för att pricka 
helt rätt. Det är viktigt att köpa en bra dämparmodell 
eftersom dämparens grundgrepp sällan går att påverka 
med justeringarna. Det är inte ovanligt att en bra däm-
pare kan ge en-två sekunders varvtid i ökat grepp mot 
originalmonterade eller andra eftermonterade dämpare.

< Hårdare fjädrar och styvare kräng-
ningshämmare är att rekommendera, 
men byt dämparen samtidigt. 

< Exakt vilka hjulvinklar har du? I pren-bilagan i nr 
19/2014 skrev vi om svenska WheelCam, ett grymt 
smart mätningssystem för proffs och racingteam. 
Men det finns verkstäder som har utrustningen.
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Sammanfattning

Vid en första anblick kan det verka 

svårt, näst intill omöjligt att testa ut 

sin egen bil – men det mesta handlar 

dels om att våga och dels om att bli 

sådär strukturerad som det krävs. 

För däri ligger nyckeln till framgång. 

Att testa metodiskt, jämföra 

känslan i bilen med varvtiderna 

samt hastigheter i olika kurvor. 

Att notera alla värden och sedan 

använda noteringarna och data-

loggerns information för att sedan 

jobba i lugn och ro – man kan 

inte göra allt på en och samma 

gång. Därför är det bra om du 

hittar rutiner när du kom-
mer till en racerbana, vilket 

också är en del i strukturar-

betet. Det låter mossigt, men 

den dagen du bläddrar till-

baka i blocket och inser att 

du sänkt varvtiden med tre 

sekunder runt Mantorp bara 

genom att använda vad du 

hade från början – då blir det 

roligt på riktigt. •

8
ROLLCENTER

Rollcenter är ett sätt att förenkla de 
komplicerade hjulupphängningarna 

så att det går att räkna på dem på ett enkelt 
sätt. ”Rollcenter” är svaret på frågan: ”Var skulle 
en enda bärarm sitta fast för att göra samma 
jobb som hela hjulupphängningen? Det vill säga, 
var griper krafterna från hjulet in i karossen?” 

Rollcenter går att ta fram för alla hjulupp-
hängningar och är inte en fixerad punkt, det 

är en dynamisk punkt som rör sig med fjäd-
ringsrörelse, rollvinkel, styrvinkel och flexning 
i bussningarna. Rollcenter går heller inte att se 
och den kan ligga både under och över marken. 

Över marken är klart vanligast och det som 
brukar bidra till bäst kompromisser. Att arbeta 
med rollcenterförändringar är otroligt krävande 
och lämpar sig dåligt för en glad trackday-del-
tagare. De flesta som kör på bana väljer att leva 
med det rollcenter som finns och jobbar med de 
andra delarna av hjulupphängningen i stället. 

9
JARLMARKS GREJER

Se till att vara rätt förberedd för 
ditt test och att ha rätt prylar!

 q A4-block – gärna förberett med rutor för 
varvtider, tekniska ändringar, upplevda 
egenskaper, däcktryck, väder samt en 
grundsetup på bilen och en skiss över banan.

 q Däcktryckmätare – digital med två deci-
maler i bar.

 q Däcktemperaturmätare – digital med en 
så kallad prob som tränger ner till stom-
men i däcket. Undvik infraröda mätare 
eftersom de mäter ytans temperatur, 
den är ointressant i sammanhanget.

 q GPS-baserad datalogger som minst 
ska ge dig bilens hastighet och varvtider 
(Racelogic, Racetech eller liknande) samt 
en laptop för att betrakta resultaten. 

< Rollcenter är den punkt där 
krafterna från hjulen griper in i 
karossen.

< Så här mycket stryk kan en bil 
få utstå på en racerbana. Kan 
vara bra att ha i åtanke!
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