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Att bygga VOC Mekonomen Rally bil 
 
Som när det gäller de tekniska reglementen i VOC Mekonomen Rally redovisas text 
som tillkommit eller förändrats från föregående upplaga av Råd och Tips med kursiv 
stil.  
 
Standardrallybil T71ZO 
Från och med 1 mars 2003 kallas VOC Mekonomen Rallybilar för Standardrallybil i 
Vägtrafikförordningen. Vägtrafikförordningen sammanställs av Transportstyrelsen  
(f d Vägverket), Fordonsbyrån i Borlänge och är att jämställa med lagtext. 
Bilprovningsföretagen är en kontrollanstalt som ska se till att Transportstyrelsens 
regelverk följs. 

Detta innebär att en Standardrallybil är en vanlig gatbil, som får byggas om på ett 
begränsat antal punkter. Den får förses med skyddsbur, stolarna ska bytas mot s k 
tävlingsstolar och bälten ska bytas mot tävlingsbälten. I övrigt ska bilen följa 
bestämmelserna i Vägtrafikförordningen. Dock gäller att bilens ägare/förare måste ha 
giltig licens.  

I de tekniska reglerna för VOC Mekonomen Rally har VOC-klassledningen i flera fall 
valt strängare tolkningar än Vägverkets regler och bilprovningarnas tolkningar 
medger. Detta för att skapa ett fungerande tävlingsreglemente som går att kontrollera 
ute på tävlingarna samt för att skapa samklang med regler som beslutats av Svenska 
Bilsportförbundet t ex när det gäller katalysatorer. Det är alltså inte Bilprovningen 
som skriver reglerna för VOC Mekonomen Rally utan klassledningen i samarbete 
med Svenska Bilsportförbundet och i enlighet med regelverket från 
Transportstyrelsen.  

I kategorin Standardrallybil inryms även en del Grupp E och Klass Ekonomibilar, som 
inte är alltför ombyggda. Övriga Grupp E och Ekonomibilar samt bilar i kategorierna 
A, N, H och R är inte längre bilar utan tävlingsredskap och får uteslutande användas i 
samband med tävling. De får köras på SS och på transportsträcka (enbart enligt 
roadbook) men ska i övrigt alltid transporteras på släpvagn.  

Reglerna från 2003 innebär att bilar som är besiktigade och godkända enligt tidigare 
gällande regler måste registreringsbesiktigas på nytt för att uppfylla de nya kraven 
och för att fortsatt få användas i tävlingssammanhang.  

En bil som saknar beteckningen för Standardrallybil (beteckningen T71ZO) i 
registreringsbeviset ska, då den används i vanlig trafik, fortsatt vara utrustad med 
standardbälten och standardstolar.  

Standardrallybil ska som tidigare besiktigas årligen hos Svensk Bilprovning 
(motsvarande). De behöver alltså inte A-besiktigas ute på tävlingarna som t ex 
homologerade bilar, men av praktiska skäl genomförs A-besiktning även på 
Standardrallybilar, om det är A-besiktning som gäller för tävlingen i övrigt.  

Mer om Standardrallybil längre fram - se under rubriken Minnesnoteringar från ett 
antal besiktningar - Rally.  



 
Under 2004 införde Svenska Bilsportförbundet en ny Vagnbok. Till vagnboken hör 
en Fordonspärm där bilens handlingar ska förvaras. Fordonspärm och vagnbok ska 
medfölja bilen när bilen byter ägare. Vagnbok/Standardrallybil är betydligt billigare än 
vagnbok för övriga rallybilar. Vagnboken ska vara korrekt ifylld när du kommer till en 
tävling - något som det ofta syndas mot, vilket innebär förseningar när böckerna 
måste kompletteras på plats.   
 
Från och med april 2007 ska alla VOC Mekonomen Rallybilar dessutom ha tagit ut 
s k Registerkort från Svenska Bilsportförbundet. Registerkortet finns för alla 
tävlingsbilar och ersätter när det gäller VOC Mekonomen Rally det register över bilar 
och förare som tidigare sköttes av det som då hette Team Volvo Original.  
 
Fordonspärm och registerkort beställs från Svenska Bilsportförbundet  
tel 08-626 33 00 (växel). 
 
Registerkortet ligger till underlag för den redovisning över tävlingsbilar som Svenska  
Bilsportförbundet är skyldigt att upprätthålla och redovisa gentemot 
Transportstyrelsen. Eftersom en del av uppgifterna återfinns även i de nya 
vagnböckerna kan registerkorten eventuellt försvinna i framtiden.  
 
Vilken motor får användas i vilken kaross?  
Fram till och med 1987 års modell är det inga problem att besiktiga en bil med en 
utbytt motor som klarar de avgasregler som gäller för B23 E-motorerna.  
Där gör man alltså som vanligt:  
Byter motor, gör komponentkontroll hos Volvoåterförsäljaren etc och 
registreringsbesiktigar bilen med utbytt motor. Bilar i den här gruppen ska förses med 
eftermonterad katalysator enligt regler som finns i vårt Basreglemente. Detta 
reglemente reglerar hela VOC Mekonomen klassen. Dessutom finns 
tilläggsreglemente för 740/940 samt tre separata reglementen för VOC Racing - ett 
för bakhjulsdrivna bilar, ett för S40 Racing (f  d S40 Challenge-bilar) samt ett för 850 
GLT.  
Bilar som kan använda B23 E-motorer är förutom 240 även 740 som i 1984 års 
modellserie fanns med B23 E-motor.  Från och med årsmodell 1988 måste alla 
VOC Mekonomen Rallybilar ha en katalysatorrenad motor med lambdasond.  
B230-motorer finns i alla tre modellserierna, 240, 740 och 940. Det gör att även 
senare 240 och 740-modeller också kan förses med i princip den motor vi använder i 
740/940.  
Observera dock att en 240 inte har plats för de 230-motorer som har fördelaren 
monterad i bakkant.  B230-motorn i en 240 får modifieras enligt samma regler som 
gäller för 740/940 VOC.  
I det här fallet gäller att om man använder ett Volvo originalavgassystem får använda 
original katalysator eller så ska avgassystemet bytas mot ett fritt tävlingssystem och 
katalysatorn ska bytas till en tävlingskatalysator enligt regler i Tekniskt reglemente 
740/940.  
 
Observera alltså att en motor med katalytisk rening efter den 1 mars 2003 inte får 



monteras i en bil som inte från början varit standardutrustad med en motor med 
katalytisk rening. Bakgrunden till detta är en EU-förordning som säger att moderna 
motorer i princip inte får användas i äldre bilar. Bilar som avviker från denna regel, 
men som godkänts vid registreringsbesiktning hos Svensk Bilprovning före den  
1 mars 2003, får dock fortsätta att användas.  

Tävlingssystem speciellt utvecklade för VOC Mekonomen Rally passande 
tävlingskatalysatorer säljs av Din Rallyboutique, Erik Waldenström, Kålgårdsgatan 3, 
686 95 Västra Ämtervik, tel 0565-500 41 (hemsida: www.rallyboutique.com). Din 
Rallyboutique har också katalysatorer som är specialanpassade för 240-bilarnas 60 
mm avgassystem. Där ersätter detta den främre av de två ljuddämparna. Delarna  
går också att använda som VOC Mekonomen-godkända reservdelar till Volvos 60 
mm 240-system, ett trimsystem som togs fram i effekthöjande syfte. Systemet kan 
alltså inte jämföras med ett vanligt standard 240 avgassystem. Trimsystemet utgick 
under 2009 helt ur Volvo-sortimentet. Därför har klassledningen låtit 
samaarbetspartnern Din Rallyboutique ta fram även ett komplett VOC-system som 
gör att vi från och med halvårsskiftet 2009 numer har ett nytt enhetsystem till 240 
VOC med en effekthöjning som motsvarar Volvos 60 mm system. Det nya systemet 
har dessutom ett främre rör som är delbar, vilket underlättar reparation. 

Om du ska bygga 740 VOC  
Du som vill bygga en 740 VOC har efter 1 mars 2003 två möjligheter:  

• att bygga på en äldre bil utan katalytisk rening och använda B23 E-motorn som 
 drivkälla (men med eftermonterad katalysator)  

•  eller att bygga på en nyare årsmodell med standardmonterad katalysatorrenad 
 motor och använda B230-motorn som drivkälla.  

Fördelen att bygga på en äldre 740 är att du får samma väghållning som en 940 men 
kan använda en enklare och möjligen något billigare motor som drivkälla. Observera 
att ska du bygga på en 740 och avser att bygga en B230 FB-motor, måste du ha en 
bil som redan från början varit försedd med en motor originalutrustad med katalytisk 
avgasrening.  

Om du avser att bygga på en nyare bil måste du välja att bygga på en bil som redan 
från början varit försedd med insprutningsmotor med Bosch 2.4-system, vilket gör 
bygget både enklare och billigare. Bosch LH2.4 finns från och med årsmodell 1988 
B. Bilar med optimala boxar finns som årsmodell -88B, -91 och -92. Volvo 940 GL 
1991-92 med B230 FB-motor (d vs varianter där effektuttaget anges till 96 kW). Den 
motorn är idealisk utgångspunkt för 940 VOC Mekonomen Rally. Denna motor kan 
också användas i Volvo 740 VOC, eftersom den motsvarar en 740-motor ombyggd 
med trimsats där 531-topp ingår.  

 
 



Om du ska bygga 940 VOC  
Det enklaste om du vill bygga en modern VOC Mekonomen Rallybil är att bygga en 
940. Utgå i så fall helst från varianten i stycket här ovan - en 940 årsmodell -91/92 
med 230 FB-motor. 940 blir i allmänhet dyrare än övriga byggen men har å andra 
sidan ett högre andrahandsvärde. Över huvud taget är andrahandsvärdet mycket bra 
på samtliga VOC-modeller.  
 
Billigast att köpa begagnat är 240-bilarna - dyrast är 940 medan 740 hamnar precis 
som man kan förvänta sig någonstans mitt emellan. Men givetvis är det i första hand 
skick och utrustning som avgör prisskillnaderna.  
 
Körmässigt är bilarna lika snabba men köregenskaperna varierar, förenklat kan man 
säga: 240 är bäst när det är trångt och bökigt medan de modernare 740 och 940-
modellerna är bättre och lättare att hantera när det går riktigt fort.  
 
Om du vill köra racing  
Om du vill köra racing är VOC Racing en perfekt tävlingsklass, till och med ännu 
enklare än bilarna i VOC Mekonomen Rally. Bilarna i racing är rena tävlingsbilar - de 
behöver alltså inte in på bilprovning, vilket gör att man kan förenkla och exempelvis 
använda B23-motorn i en 940 osv. VOC Racing har ett eget reglemente. I racing kan 
du välja mellan att köra bakhjulsdrivet (RWD) eller att växla om till framhjulsdrift och 
välja endera S40 Racing eller 850 GLT Racing. 850 testades under säsongen 2008 
och har från och med 2009 ett eget reglemente.  
 
Både S40-bilarna och 850 GLT beskrivs i separata reglementen. Men du är också 
välkommen att testa racing - även om du har en VOC Mekonomen bil som är byggd 
för rally. VOC Racing drivs av SSK (Stockholms Sportvagnsklubb) och samkörs med 
SSK:s övriga standardklasser. SSK delar in VOC Racing i två poängklasser: Arena-
bilar respektive rallybilar. Rallybilar körs på DOT-märkta standarddäck 195/15 på 15 
tums fälg medan Arena-bilarna körs på SSK:s enhetsdäck och 16 tums Volvofälg. 
Mer om SSK Racing hittar du på www.vocracing.se. 
 
Övriga Råd och Tips i bokstavsordning 
Nedanstående Råd och Tips är ordnade i bokstavsordning:  
 
Avgasrening - intygsansökan 
Tidigare fanns intygsansökan/avgasrening i samband med motorbyten publicerade i 
det tryckta VOC-reglementet, den så kallade ”Blå boken” som fanns t o m 2001. 
Numera får du vända dig till din Volvoverkstad för att få hjälp. Om de inte känner till 
proceduren i samband med motorbyte i en VOC Mekonomen Rallybil ber du dem 
kontakta vår chefstekniker Olle Johnson för vägledning. Olle föredrar av praktiska 
skäl att bli kontaktad via mail och då på ollejbilteknik@telia.com.  
 
Avgassystem och katalysatorer  
Katalysatorer är sedan 2006 obligatoriska i VOC Mekonomen Rally i alla bilmodeller 
och tävlingsformer. Katalysatorer och avgassystem som passar VOC Mekonomen- 
bilarna finns framtagna. Information och regler om avgassystem och katalysatorer i 
klassen finns i respektive tekniskt reglemente. Tävlingskatalysatorerna ger bra effekt, 



har lång livslängd och fungerar bra.  
 
Max avgasutsläpp regleras för bilarna i VOC Mekonomen klassen av reglerna hos 
Svensk Bilprovning (motsvarande) och är avhängigt bilmodell och årsmodell. För en 
gammal 240 med B23-motor är värdena generösare än SBF:s generella värden - för 
en 940 med B230-motor kan de vara hårdare. Avgasvärde för CO finns angivet i 
respektive bils originalhandlingar.  
 
Reglerna för äldre bilar gör att det faktiskt även går att använda en standard 
katalysator, även om den inte är gjord för påfrestningar i tävlingssammanhang utan 
får betydligt kortare livslängd och därmed också sämre avgasvärden. Men det kan 
vara en tillfällig lösning. Observera att standardkatalysator endast får användas om 
man har ett Volvo originalavgassystem, t ex Volvos 60 mm system för 240.  
 
Backspegel, inre  
Vid problem med montering av inre backspegel på grund av buren rekommenderas 
byte till backspegel som klistras fast på rutan. Ett elegant specialfäste för 
backspegelförflyttning finns numera också att beställa via www.mpre.se. 
 
Bakaxelutväxling 740/940  
Slutväxel 4:10 (detaljnummer 271 258, senare ersatt av 274196 ) avsedd för bakaxel 
1031 är slutsåld hos Volvo. Den sitter annars monterad i 740 och 940 med 
automatlåda (740 från och med 1988 års modell).  
 
Batteri 740  
740 är den modell av de tre som har minst vikt bak. En möjlighet att öka vikten bak är 
att använda ett batteri från en nyare Volvo S80 Diesel med mycket extrautrustning. 
Det batteriet väger betydligt mer än ett vanligt Volvobatteri. Inte så intressant i rally - 
men på en 740 Arena kan det ha viss effekt. När det gäller 740/940 anger reglerna 
att batteriet ska flyttas från ordinarie plats till angiven plats i bagageutrymmet. Den 
främsta anledningen till flytten är att originalplatsen är mindre lyckad ur tävlings-
synpunkt. I 240 är originalplaceringen på vänster sida (förarsidan) bättre. Av någon 
anledning tycks nämligen skador på co-driversidan vara betydligt vanligare än skador 
på förarsidan. 
 
Brandskydd 
I VOC Mekonomen Rally är det inte tillåtet att demontera klädsel, baksäte m m. Från 
början var anledningen att vi använde vanliga gatbilar med ytterst få förändringar. 
Bilarna skulle med andra ord motsvara Bilprovningens krav på vanliga bilar.  
 
Numera samarbetar vi med Transportstyrelsen (f d Vägverket), Fordonsbyrån och 
har till och med fått en egen biltyp i Vägtrafikförordningen (Standardrallybil T71ZO). I 
och med att det blev tillåtet att använda tävlingsstolar och tävlingsbälten i vanlig trafik 
blev bilarna i praktiken 2-sitsiga och teoretiskt borde vi kunna demontera baksäte. 
 
Inredningen är inte på något sätt brandfarlig. Liksom alla bilmärken som säljs eller 
har sålts i USA så måste även Volvo Personvagnar AB uppfylla de krav som finns i 
FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standards). De Volvomodeller som tävlar i 
VOC Mekonomen Rally har alla sålts i USA och omfattas således av dessa krav. 
FMVSS Standard 302 anger de hårda krav som gäller för bilinredningens flam-



säkerhet och motstånd för spridning av brand. Kraven gäller både för sätesklädslar 
och sätesskum.  
 
Volvos modeller har självklart klarat dessa krav som finns i FMVSS302. För att 
verifiera dessa tester, som utförs som noga specificierade prov i laboratorium, har 
man inom Volvo PV även gjort fullskaleprov där Volvos testpersonal suttit i bilarna 
och tänt på klädsel och skum, samt avvaktat i bilen. Resultat av dessa prov är att 
branden har ett så långsamt förlopp att förare och passagerare har god tid för att 
utrymma fordonet. 
 
Påståendet om att t ex skummet i Volvos sätesdynor skulle vara speciellt farligt i 
samband med brand är överdrivet och saknar täckning. I en tävlingsbil kan det 
troligen förekomma andra persedlar som kan innebära större fara vid brand, som t ex 
jackor. Även islagsskydd på skyddsbur m m kan vara brännbart, varför vi 
rekommenderar att man använder sparsamt med material (gärna FIA-klassat FIA 
Standard 8857-2001, Typ A) och fäster den enbart på den del av buren som riskerar 
komma i kontakt med skyddshjälmar etc. Skyddet ska i Sverige även finnas där 
besättningens armar och ben kan komma i kontakt med buren.  Skyddet ska vara 
minst 5 mm tjockt. 
 
Det är också viktigt att den personliga utrustningen är hel och ren - att meka eller ens 
att tanka iförd tävlingsoverall är förbjudet enligt SBF:s tävlingsregler. Samma sak 
gäller givetvis även stolar och bälten. För den som vill utöka brandskyddet finns 
möjligheten att komplettera med ett sprinklersystem. 
 
Bromsar - huvudcylinder 240  
Om du ska byta huvudcylinder på en 240 finns det två nya varianter att välja mellan: 
nyproducerad (svart cylinder) och renoverad (guldfärgad). Båda är användbara, men 
nyproducerad (svart) cylinder rekommenderas i samband med tävlingskörning, 
eftersom den nya i allmänhet upplevs som distinktare vid extrema inbromsningar.  
 
Bromsar - luftning  
Byte av bromsvätska samt luftning av bromsarna ska helst göras på följande sätt:  
 1) Palla upp bilen på pallbockar, öppna alla luftnipplar och låt dem stå öppna till 
  dess att vätskan rinner ur alla nipplarna. Fyll på ny bromsvätska allt efter behov. 
  Ta god tid på dig för detta moment.  
 2) Stäng luftnipplarna.  
 3) Lufta därefter systemet på konventionellt sätt.  
Om endast konventionell luftning görs, riskerar man att luften i systemet slås sönder 
och att luftbubblor återbildas en tid efter luftningen.  
 
Bromsar - 740/940  
Bromsar på moderna bilar är konstruerade så att de ger mest effekt fram. Det är bra i 
samband med racing - men är inte speciellt lyckat i samband med rally, där man ofta 
behöver mer bakbroms för att reda ut vissa situationer. Använd därför den minsta av 
de tre typer främre skivbromsstorlekar som finns till 740/940, gärna i kombination 
med s k long life-belägg. Bromsbelägg till DBA-ok har beteckningen Long life och 
detaljnummer 271182. Bromsbelägg till Girling-ok har beteckningen taxi och har 
detaljnummer 270195.  
 



Från och med 2008 släpptes beläggen fria och numera finns också Mintex 
tävlingsbelägg att köpa via Din Rallyboutique. Beläggen finns i en variant för 
frambroms och två varianter för bakbroms. Kontakta Din Rallyboutique för mer 
information. Under 2009 utvecklade även Pean Sweden AB (Per Stacke) 
bromsbelägg för bilarna i VOC Mekonomen Rally - både 240, 740 och 940. Mer 
information via www.peansweden.com. De flesta som kör på dessa belägg använder 
samma belägg fram och bak (Carbotech XP10). 
 
Specialutvecklade bromsbelägg är givetvis dyrare än standardbelägg. 
Ett alternativ för att få mer bakbroms är att montera den bromsreduceringsventil som 
introducerades på 940-modellen i och med att axeldelat bromssystem infördes 1992. 
Bromsreduceringsventilen finns i två varianter - den som ger mest effekt bak är den 
som finns till kombin (brytpunkt 3,5 jämfört med 2,5 för 4-dörrarsversionen).  
 
Bromsbelägg 240  
Även till 240 är bromsbeläggen numera fria. När det gäller 240 finns det ett relativt 
stort urval av alternativa belägg att välja mellan - dock är kvaliteten inte alltid 
tillräcklig för tävling. Det kan med andra ord finnas skäl att se upp med belägg som 
saluförs under beteckningen ”billiga sportbelägg”.  Både Din Rallyboutique och Pean 
Sweden levererar tävlingsbelägg som tagits fram speciellt för 240 VOC. 
 
Bromsslangsfäste på 240 fjäderben  
På 240-modellen får fäste för bromsslang på fjäderben tas loss och i stället fästas 
med slangklämma. Detta för att byte av fjäderben ska kunna göras, utan att 
bromssystemet behöver luftas.  
 
Bränsle/ drivmedel  
I VOC Mekonomen Rally använder vi vanlig handelsbensin (98 oktan blyfritt) som 
drivmedel. I handelsbensin finns en viss procent etanol inblandad. Däremot är det 
inte tillåtet att förändra bränslesammansättningen och använda t ex E85 som 
drivmedel. Det gäller i klassen oavsett i vilken gren och med vilken modell man än 
tävlar med: 240, 740, 940 eller - i racing - S40 och 850 GLT. Anledningen till det är 
framför allt att det krävs en betydligt större bränslemängd om man ska kunna få ut 
maximal motoreffekt. Och det är de motorer vi använder i VOC inte byggda för. En 
annan anledning är att slangar och packningar i äldre motorer inte är anpassade för 
E85.  
 
Genom de tillåtna åtgärderna använder vi den mängd bensin som systemet i en B23 
E-motor klarar av att ta hand om. Dessutom är motorerna tekniskt sett inte 
förberedda för den här typen av bränsle. B230-motorerna, som har ett modernare 
insprutningssystem, skulle möjligen klara bränslet bättre - vilket skulle innebära 
effektskillnader mellan motorerna, som i dag är i stort sett likvärdiga vad gäller 
toppeffekt (däremot är vridmomentet betydligt bättre i 230-motorn). 
 
Bränsle- och tändningsboxar B230-motorer 
När man gör i ordning en B230-motor med Bosch 2.4 elsystem för tävling behöver 
bränsle- respektive tändningsbox justeras enligt följande: 
 - Varvtalsbegränsningen ändras från 5.700/5.800 v/min till ca 7.000 v/min i 
  tändboxen och tas bort helt i bränsleboxen. 
 - Bränsleblandningen måste justeras för att bli en aning felare och tändningen 



  måste justeras. 
Tack vare samarbetet med Volvo i Göteborg har klassledningen fått tillgång till den 
kunskap som behövs för att klara denna omprogrammering. Kunskapen har vi sedan 
förmedlat till några samarbetsföretag, som har till uppgift att hjälpa samtliga klassens 
bilar med omprogrammeringen. Det gäller t ex Gunnarsson Motorsport och MPRE 
(Micke ”Lången” Pettersson). Det finns även andra leverantörer som klarar att 
programmera om boxarna. Se bara till att de boxar du använder är avsedda för din 
motorvariant. 
 
Bränslepumpar 240  
Det finns två bränslepumpar i bränslesystemet, en huvudpump och en förpump. I 
samband med tävling är det nödvändigt att förpumpen fungerar, annars får motorn 
inte tillräckligt med bränsle när den pressas hårt. Förpump med detaljnummer 
3507436 rekommenderas i samband med tävling. Denna förpump passar inte i alla 
240 tankarmaturer varför monteringslösningen är fri. Nyare reservdelspump med 
detaljnummer 271119 bör ej användas, eftersom den inte ger tillräckligt flöde för  
B23 E i VOC-utförande. Äldre förpumpar hade en högre kvalitet än de nyare 
reservdelspumparna, så har du en äldre förpump som fungerar behöver den ej bytas.  
 
Kontroll av förpump: Om du tycker att motorn går dåligt och att du inte kan ta ut max 
prestanda bör du kontrollera förpumpen i tanken. Kontrollera först att förpumpen får 
ström och att den verkligen arbetar. Det kan man höra om man öppnar tanklocket 
och lyssnar i tanken. Om förpumpen arbetar men problemet kvarstår så mät flödet. 
Flödet framgår av Servicehandbok Avdelning 2 (23) Bränslesystem CI för 240. 
Volvos beteckning är TP30453/1. Mätningen finns beskriven på sidan 41. Flödet bör 
vara minst 1,0 liter i 30 sekunder.  
 
Bränslerelä  
Det är inte tillåtet att demontera eller koppla förbi bränslerelä. Bränslereläet är en 
säkerhetsdetalj och ser till att stoppa bränsletillförseln om motorn stannar för att  
minska brandrisken. Däremot får bränslereläet flyttas från sin ursprungliga plats till 
en mer lättåtkomlig plats. Men se till att monteringen fixeras, exempelvis med 
buntband, så att det sitter stumt. Detta för att minska risken för skador på känsliga 
detaljer. I tävling rekommenderar vi att man medför ett reservrelä i tävlingsbilen. 
Också detta relä skall fixeras så att det inte i onödan utsätts för stötar och slag.  
 
Bränslespill  
För att undvika bränslespill från urluftning bör s k roll-over ventil användas. Det 
brukar normalt räcka för att undvika bränslespill, men förutsättningen är att du 
använder ett riktigt Volvo tanklocket i bra skick. På äldre bilar är det en fördel att byta 
tankröret till tankluckan mot rör av senare utförande, avsett för bil med blyfritt 
bränsle. Detta rör är smalare och lockförsett.  
 
För racing, där bränslespill är vanligare, bör man dels använda ett bränsle-
påfyllningsrör av den nya typen och eventuellt ersätta roll-over-ventilen med en burk i 
metall. Burken får rymma max 5 dl.  
 
Systemet gör du på följande sätt: 
Gör en ingång för returslangen högst upp i burken. Gör sedan en ingång till och förse 
burken med fungerande luftningssystem. Underst i burken gängar du in en plugg, så 



att burken kan tömmas. Observera att burken måste jordas i karossen för att 
uppsamlingsanordningen ska godkännas på besiktningen. Uppsamlingskärl typ 
plastflaska är inte tillåtet av säkerhetsskäl. Kom ihåg att bränslespill i racing 
obönhörligen medför teknisk flagg med åtföljande stopp i bandepån där problemet 
omedelbart skall åtgärdas för att man ska få klartecken att fortsätta.  
 
Däck 
VOC Mekonomen Rally-reglementet tillåter att du använder de däck som finns - och 
som har funnits - på SBF:s däcklistor. Dessutom tillåter reglementet att du använder 
standarddäck. Detta för att du inte ska tvingas köpa dyra specialdäck för att testa 
exempelvis en tävling på asfalt. För att däcken ska kallas standarddäck måste de 
vara DOT-märkta, d v s godkända för att användas i vanlig trafik. Det här innebär att 
du kan använda även så kallade ”gatracedäck”. 
 
I Europaserien på asfalt används endast 195/15 - ofta med 50-profil. Dessa däck är 
förhållandevis billiga att köpa och ger bra fäste och styrförmåga. 50-profil ger 
dessutom en nedväxlingseffekt som ger bättre acceleration och som dessutom 
innebär att en eventuell sänkning av karossen blir överflödig. Genom att använda 
standarddäck med bra mönster slipper man dessutom tänka på olika däcktyper för 
olika tävlingsväder, exempelvis regn. 
 
En fördel med att VOC Mekonomen-bilar också får använda DOT-märkta 
standarddäck är att vi kan använda odubbade vinterdäck M+S på tävlingar då det är 
risk för halka, men då dubbade tävlingsdäck inte är tillåtna. Vinterdäck är i de fallen 
betydligt lämpligare än sommardäck som har en gummiblandning som inte passar i 
samband med kyla. 
 
Elfläkt - samtliga modeller 
Det är tillåtet att ersätta original slirfläkt med Volvo original elfläkt. Att bygga om till 
elfläkt på 740 respektive 940 är inga problem eftersom elfläkt finns som alternativ till 
modellserien. Till 240 får samma delar användas - men det kräver en del arbete för 
att få de att passa.  
 
Så här gjorde vi i en ombyggnation på en 240 VOC: 
Du känner igen elfläkten från 740/940 på upphängningen som består av en 
stålställning med fastsvetsade fästen som omsluter fläkthuset. Fläkten monterade vi 
på nästan samma ställe som originalet, d v s cirka tre centmeter in i luftslussen för 
kylaren – med platta sidan mot motorn. Vi fick bocka om fästena lite för att få dem att 
passa inne i kåpan, men det gick bra med hjälp av två tänger och ett skruvstäd. 
Fastsättning med två M6-bultar i nedre fästet och två M8 i det övre fungerar bra. 
Det finns även ett rör till övre kylarslangen med uttag för temperaturgivare. Kapa 
slangen och montera röret där med hjälp av två nya klammer. 
 
Till elförsörjning använde vi ett extraljuskablage från Light on. Det har ett relä som 
klarar 40 ampere. Vi använde minuskabeln på reläet för att jorda via temperatur-
givaren till motorblocket, vilket har fungerat felfritt. Kontrollera nedre fästet på kåpan, 
så att det är fritt från sprickor. Vi hittade några sprickor och fick förstärka lite med 
hjälp av två vinkeljärn”. 
 
OBS! Vid byte från remdriven fläkt till elfläkt är det viktigt att lägga en bricka för de 



muttrar som håller remskivan som motsvarar navet till fläkten (ca 7 mm). Ett tips: 
stick av fläktnavet i en svarv och använd navet som bricka. Använd dessutom 
förstärkt remskiva (med dubbelplåt) detaljnummer 134 63 95, diameter 138 mm. 
Remskivan finns fortfarande i lager hos Volvo.  Använd INTE remskiva detaljnummer 
137 81 39, diameter 118 mm. Den är avsedd för turbon, som går med lägre varvtal 
och kommer i en sugmotor att ge effektförluster vid höga varvtal. 

Extraljus 
I VOC Mekonomen Rally-klassen är endast extraljus av standardtyp tillåtna. Man får 
alltså inte använda s k xenonstrålkastare eller annan typ av belysning (Led-ljus). 
Anledningen är i första hand kostnaderna - de effektivaste xenonstrålkastarna är 
väsentligt dyrare än standard extraljus, som dessutom ofta går att köpa begagnade. 
En annan anledning är att strålkastare av gasurladdningstyp tar ytterst lite effekt 
jämfört med extraljus av den gamla typen.  

Framfjäder 740/940  
Framfjäder 740/940 rally är specialgjord för att passa VOC Mekonomen Rallybilarna 
och inte avsedda att kortas, vilket är möjligt med 240. På grund av den kortare 
fjädringsvägen i de nya bilarna kan detta vid sänkning av bilen, exempelvis för 
körning på asfalt, ge negativa effekter med försämrad väghållning som följd. Låt 
därför bli att sänka en 740/940. Övre fjädertallrik som passar grön framfjäder finns 
också framtagen - se text Specialdetaljer.  

Framfjäder 240  
Framfjäder 240 Volvo R Sport för rally är specialgjord för att passa VOC-bilarna. 
Fjädern har tagit slut hos Volvo och vi har därför tagit fram en ersättningsfjäder med 
motsvarande värden. Fjädern är grönlackerad på samma sätt som VOC-fjäder 
740/940 och lagerhålls och säljs endast via Din Rallyboutique, tel 0565-500 41.  

Frostplugg - byte  
Vid byte av frostplugg i motorblock bör Volvos specialverktyg detaljnummer 9995402 
användas.  

Fälgar 16 tum  
För att bredda tillgången främst på begagnade däck och fälgar är det tillåtet att 
använda även 16 tums tävlingsdäck på 16 tums valfri Volvofälg. 16-tums 
tävlingsdäck har i regel lägre profil än 15 tum vilket ger samma rullradie. Däcken 
måste alltid monteras på Volvofälg - men fr o m 1 april 2008 kan du välja fritt bland 
alla Volvofälgar och använda spacers och förlängda hjulbultar för att få erhålla rätt 
offset för biltypen. Kontakta din gummiverkstad för spacers och förlängda hjulbultar - 
som inte behöver vara original.  

Bra fälgar - som ofta är ganska lätta att hitta begagnade på exempelvis 
www.blocket.se - är aluminiumfälgarna Hydra 6,5x16 och Auriga 6,5x16, båda med 
offset 25.  

En annan användbar fälg är plåtfärg 16 tum detaljnummer 9173248. Denna fälg 
passar 960, V70, S80 och S60 årsmodell 2000 och framåt och går med andra ord 
också att få tag i som begagnad. Den finns fortfarande i lager som ny reservdel i 
Volvohandeln. 

Plåtfälgen passar även 240 fjäderben om den kombineras med 5 mm spacer.  



Max fälgbredd är numera 7 tum. 
 
Vill man ha en smal styrfälg vintertid är Volvos speciella reservhjulsfälg (15 tum är 
vanligast men det finns också motsvarande 16-tumsfälgar) möjlig att använda. 
Observera att vid Nordic West Euro-serietävling på asfalt är endast 15 tums fälgar 
och från och med 2006 endast standarddäck 195x15 tillåtna. Däcken ska vara DOT-
märkta. Inom denna grupp finns flera så kallade ”gatracedäck”. 
 
Som alternativ till ovanstående original- och tillbehörsfälgar får också sedan 2012-07-
15 VOC-märkt Speedline Corse fälg dimension 6x15 med ET 25 (Speedline 
artikelnummer/märkning SR1721) användas. 
 
Historisk rallybil enligt Appendix K 
Volvo 240 är numer en intressant bil även ur historisk synpunkt, eftersom det till 
skillnad från 740 och 940 är en internationellt klassad FIA-bil. T ex är en 240 GT/GLT 
från åren 1979 t o m 1981 med 405-topp i princip en bil som passar direkt i FIA-
reglerna för historiskt tävlande enligt Grupp 1-reglerna. Totalt sett finns utöver dessa 
en rad olika mjöligheter att bygga historisk tävlingsbil enligt Appendix K baserat på 
240 årsmodellerna 1975 t o m 1981. 
 
Mer information om detta via Svenska Bilsportförbundets historiska utskott 
(www.sbf.se). 
 
Huvlås/baklucka  
Baklucka skall kunna öppnas utifrån utan att nyckeln från tändningslåset används. 
Detta kan lösas exempelvis genom att nyckeln lämnas i låset och fästs i karossen 
med stålwire eller motsvarande eller genom montering av s k taxilås (Volvodetalj). Ett 
annat alternativ är att montera två yttre huvlås varvid ordinarie huvudlås kan 
demonteras.  
 
Inköpsställen  
I princip är allt vi använder till VOC Mekonomen Rally vanliga reservdelar. 
Undantagen är den speciella skyddsutrustningen - burar, tävlingsstolar etc - samt 
vissa detaljer, främst till 740/940. I så fall uppges inköpsstället här ovan.  
 
Kansli - VOC Mekonomen Rally  
På tiden då Volvo fanns med som stor sponsor till klassen hade klassen ett eget 
kansli med anställd personal. Kansliet finns kvar även efter 1 januari 2007 och 
bemannas nu enbart på ideell bas. Det gör att servicenivån givetvis är lägre än 
tidigare.  
 
Kansliadress sedan övertagandet av nya ansvariga är: VOC Mekonomen Rally, c/o 
K2 i Skellefteå AB, Roger Fransson, Amerikavägen 4 A, 931 55 Skellefteå.  
Tel 0910-361 00 eller 070-661 95 99. E-post: info@k2-online.nu. 
 
Givetvis arbetar också övriga VOC Mekonomen Rally-funktionärer ideellt - precis 
som sportens funktionärer i övrigt. 
 



Karosseri 240  
Det kan vara svårt att få tag i nya delar till 240-modellen, som ju har några år på 
nacken. Framför allt när man har en 2-dörrars, där många plåtdetaljer har utgått. 
Något lättare är det när det gäller 4-dörrarsvarianten men även där blir det svårare år 
för år. Exempel på delar som utgått är baklucka 244 årsmodell 79-85. Vill man ha en 
ny baklucka får man använda den senare varianten (årsmodell 1986-1992). Denna 
finns fortfarande i lager.  
 
Karosseri - utvändigt  
Vid tävling i regn eller i snöfall kan kondens bildas på vindrutan. Undvik detta genom 
att montera skyddskåpa ”Snow-Cap”. Kåpan går inte att montera bakvänt men det är 
tillåtet att täcka kåpans luftintag i framkant exempelvis med svart tape och att ta upp 
nya luftintag på baksidan, mot vindrutan.  Kåpan har utgått ur produktion och får 
därför ersättas med annan kåpa med motsvarande funktion och utseende. 
 
Koppling/tryckplatta  
Till B23 VOC rekommenderas Tryckplatta Turbo detaljnummer 1 220 795. Lamell 
grov splines har detaljnummer 1 377 323. Lamell fin splines har detaljnummer 1 377 
563. Till B230 VOC koppling detaljnummer 3 520 553 och lamell 6 814 584.  
 
Minnesnoteringar i samband med tävlingsbesiktning - rally  
I samband med besiktningarna upptäcker vi några ofta återkommande detaljer.  
Det gäller t ex att slangen till förvärmningen saknas, samt att både slang och pip till 
luftintaget har försvunnit. Det är viktigt att du har alla delar - dels för att uppfylla 
avgaskraven, men också för att motorn ska gå så bra som möjligt. Om pip och slang 
saknas till luftfilterburken innebär det att motorn tar in sin luft slumpmässigt - ofta från 
det obefintliga utrymmet under batterihyllan.  
 
Förhållandevis ofta hittar vi också minst sagt smutsiga luftfilter. Filter som delvis är 
igensatta av damm, smuts och till och med olja orkar inte leverera den luftmängd 
som krävs för maximal effekt. Ett rent luftfilter är ett billigt sätt att ta till vara 
hästkrafterna. Ta till vana att ha extra luftfilter med dig och kolla filtret varje gång du 
servar. 
 
Vi har också noterat att i de få fall extraljus används så monteras de ofta framför 
grillen och hindrar effektivt kylluften från att nå kylaren. Montera ljusen så att kylaren 
får den luft den behöver. Detta är viktigt även vintertid, eftersom dubbdäckens 
extremt bra fäste gör att motorn utsätts för stora påfrestningar. Kolla också att 
remskivan och remmar är friska. Extraljus av den typ vi använder medför att 
generatorn får jobba extra hårt med slirande rem som följd. Och en sliten rem spänns 
ofta för hårt, vilket medför extrem belastning på remskivan, som kan brista.  
 
En annan sak som fortfarande kan förekomma är att myndighetskoden för biltypen 
(Standardrallybil) inte är den rätta. Rätt kod är T71ZO (Standardrallybil). Koden 
anger att stolar och bälten ska demonteras och ersättas av tävlingsstolar respektive 
tävlingsbälten. Koden anger också att standardbälten ska vara demonterade, vilket 
innebär att du, om du använder bilen i vanlig trafik, ska använda tävlingsbältena när 
du kör privat. (Den gamla koden godkänner inte tävlingsbälten/tävlingsstolar i vanlig 
trafik.)  
 



Om du vill tävla i VOC Mekonomen Rally med en bil med den gamla koden måste 
bilen alltså registreringsbesiktigas ytterligare en gång.  
  
Om motorn är utbytt anges detta med en annan kod. Om fel kod upptäcks i samband 
med tävlingsbesiktning får du delta i tävlingen, dock under förutsättning att uppgift 
om fel kod/ny registreringsbesiktning anges i vagnboken. Anmärkningen innebär att 
du måste rätta till felet innan nästa tävlingstillfälle. (Om du inte får tid för 
registreringsbesiktning innan nästa tävling kan du ändå få starta under förutsättning 
att du kan visa att du har beställt och fått tid för ny registreringsbesiktning. Samma 
sak gäller om du fått en 2:a vid besiktningen - givetvis under förutsättning att felet har 
åtgärdats innan tävlingsbesiktningen, vilket skall kontrolleras.)  

Oljekylare 
Det finns ingen anledning (även om det är tillåtet enligt reglementet) att montera 
oljekyl på våra bilar, möjligen med undantag av arenabilar som uteslutande används 
för racing.  
 
Rattar  
I VOC Mekonomen Rally är rattarna fria men måste uppfylla de mått som finns 
sammanfattade på ”Skiss godkända rattar” som finns på vår hemsida. Detta för att 
klara Transportstyrelsens krav. 
 
Kamaxel H  
Volvo har slutat tillverka kamaxel typ H med artikelnummer 1346419, som används i 
VOC Mekonomen Rally.  VOC-ledningen har därför beslutat om nytillverkning av 
kamaxel H, för fortsatt användning i VOC. Kamaxeln nytillverkas och försäljs för vår 
räkning via Din Rallyboutique. Den nytillverkade H-kammen produceras av ENEM 
och är en exakt kopia av originalkamaxeln. Inställningsvärden enligt 
verkstadshandboken. Kamaxeln har märkningen H/VOC i kamaxelns bakkant och är 
godkänd att användas i VOC-bilar modell 240, 740 och 940.  Kamaxel H/VOC har 
samma detaljnummer som tidigare. 
 
Kolvar, Överdimension till B23 E 
Exempel på andra delar som tagit slut under senare tid (2007/2008) är kolvar med 
överdimension till B23-motorn. När det gäller kolvar så tog de först slut hos Volvo, 
därefter hos övriga leverantörer. Under 2009 har dock fristående leverantörer 
återigen beställt nytillverkning av ÖD-kolvar till B23-motorn varför dessa åter går att 
beställa, exempelvis via KG Trimning i Dalby, tel 046-20 22 70. Observera att  den 
volymökning det handlar om är försumbar (+27 cc med största ÖD-kolvarna). 
Effektmässigt handlar det om ungefär 1 (!) hästkraft. 
 
Kolvar, Överdimension till B230 
De överdimensionskolvar som är intressanta för B230-motorn i VOC Mekonomen 
Rally har reservdelsnummer 271 290 (0.30 ÖD) respektive 271 291 (0,60 ÖD). 
Kolvarna är inte helt plana utan har en mindre fördjupning i mitten. 
 
Krängningshämmare 240 
Det finns ett stort antal krängningshämmare till 240 - de flesta har givetvis utgått ur 
sortimentet och alla får användas i VOC Mekonomen Rally. 
Främre krängningshämmare finns i 10 utföranden och i följande tjocklekar: 18 mm, 
19 mm, 19,5 mm, 21 mm, 23 mm. Bakre krängningshämmare finns i åtta utföranden 
med följande tjocklekar: 16, 19, 21 och 23 mm. 



 
Tumregeln säger: I rally används en tunn främre krängare som gör bilen mindre 
understyrd. I racing används en grov främre krängare som ökar understyrningen. Vid 
rally på asfalt: välj krängare efter körstil. Bakre krängningshämmare bör alltid 
demonteras, eftersom vi kör odiffat. 
 
Länkarmsstag 740/940 
Det har funnits fem olika längder på länkarmsstag till 740/940. Samtliga är godkända 
i VOC Mekonomen Rally. Ett stag har utgått, se notering nedan:  
385,0 mm (detaljnummer 3 530 790)  
390,5 mm (Detaljnummer 3 530 789)  
388,5 mm (Detaljnummer 6 819 079) utgått 
396,0 mm (Detaljnummer 3 530 791)  
 
Planing/cylinderlock (”topplock”) 
Angående planing av cylinderlock så är max tillåten planing 0.5 mm. Men - det finns 
även ett minimimått på höjden på toppen. Om du mäter mellan blockplan och 
ventilkåpsplan är detta original 146.1 mm. Eftersom det är max 0.5 mm som får 
planas, så blir minimihöjden 145.6 mm. Det är detta mått som du/ni måste mäta för 
att se om toppen är godkänd. Måttet gäller cylinderlock B23 och B230. 
 
Skyddsbur 740/940 Rally  
Endast godkänd, certifierad skyddsbur från KBT Safety AB får användas i 740 och 
940 VOC. Med buren följer ett FIA-certifikat, som ska förvaras i vagnboken. Fyll i 
uppgifterna i vagnboken på raden Certifierad Skyddsbur med tillverkarnamn (KBT) 
och certifikatets nummer. Detta nummer finns på certifikatets första sida och är också 
instansat på huvudbågens vänstra fot. Förvara certifikatet under Flik 8 i vagnboken.  
Om du har en av de bilar som är utrustad med 740 eller 940 testbur från annan 
tillverkare kryssar du för Egentillverkad samt sätter in din dispenshandling under Flik 
8 i vagnboken. Dispenshandlingen skall för att vara giltig vara utfärdad av Volvo 
Original Cup och undertecknad av Carleric Johansson. 
 
Observera att på en certifierad bur får du själv inte göra några som helst ändringar.  
Buren som är licenssvetsad kan endast beställas från KBT Safety AB, P-O ”Poppo” 
Persson, Fabriksgatan 11, 731 50 Köping. Tel/fax 0221-185 66 (+46-221-185 66).  
I satsen ingår alla nödvändiga detaljer för montering inklusive monteringsanvisningar.  
Buren - som serietillverkas och är godkänd för självmontering - finns i flera olika 
utföranden. Den senaste varianten (som började serietillverkas efter semestern 
2009) är försedd med s k toyotastag i ett särskilt utförande. Den är dessutom försedd 
med tvärstag för bältesmontering och en främre del i specialstål.  
 
Skyddsburen har perfekt passform och är även efter den senaste produktions-
förändringen ändå ganska enkel att montera. För maximal effekt är det viktigt att 
monteringsanvisningarna följs i minsta detalj. Genom att buren bultas på plats 
innebär det också att den kan demonteras och användas i en annan kaross. Extra 
monteringssats kan beställas. Observera att eftersom buren är FIA-klassad måste 
alla ändringar ske via tillverkaren, som efter komplettering utfärdar ett nytt certifikat. 
Certifikaten kan se olika ut beroende på när buren är tillverkad. Numer medföljer 
alltid ett originalcertifikat, tidigare medföljde en kopia medan originalet förvarades hos 
KBT Safety.  



 
En certifierad skyddsbur ska för att godkännas klara mycket högt ställda testkrav. 
Den ska dessutom vara tillverkad av yrkesmän – all svetsning utförs t ex av 
licensvetsad personal. När 740/940 skulle klassas för dåvarande Volvo Original var 
SBF:s krav att säkerheten skulle höjas och att ”hemmabyggen” inte skulle tillåtas. 
Genom att VOC-ledningen tillsammans med Olle J Bilteknik i Bollnäs och KBT Safety 
i Köping utvecklade en modellanpassad och serietillverkad cert-bur för 
egenmontering kan klassen erbjuda förarna i klassen en högkvalitativ produkt till 
mycket bra pris. 
 
Skyddsbur 240 Rally  
Om du har en 240 med egentillverkad bur, kryssar du för vagnbokens ruta för 
egentillverkad bur samt fyller i övriga uppgifter om diameter m m.  
 
När det gäller 240 är det tillåtet att själv bygga en skyddsbur. Den ska då byggas i 
enlighet med SBF:s regler för skyddsburar. Jämfört med Grupp H gäller dock en del 
begränsningar. Framför allt är det inte tillåtet att t ex bygga bort krockzonen fram, 
genom att låta buren fortsätta till fjäderbenstornen. Begränsningarna hittar du i 
Basreglemente. Observera att ordinarie krockrör i dörrar inte får demonteras, vare 
sig på 240, 740 eller 940. Rören ingår som en viktig del i det totala skyddet för 
besättningen. 
 
Skyddsbur: Burintyg vid tävling utanför Sverige, samtliga modeller 
Om du ska tävla utomlands och har en certifierad bur är det inga problem. Då har du 
ditt certifikat. Om du har en egentillverkad bur, ska den som byggt buren (det kan 
vara du själv) skriva ett intyg, som förklarar att buren är byggd enligt gällande 
nationellt reglemente. Hur intyget ska vara skrivet framgår av kopia som finns under 
texten ”Utlandstävling Rally” sist i denna skrift.  
 
Skyddsplåtar 740/940 m m  
Montera inte skyddsplåten i balk avsedd för nedre kylarinfästning. Färdiga 
skyddsplåtar för 740 och 940 VOC är besvärliga att bygga själv och finns därför 
färdigutvecklade för beställning från Olle J Bilteknik, Olle Johnson, Sunnerstaholm 
5771, 821 41 Bollnäs. Tel 0278-128 28 eller 070-675 43 70. I samband med 
utvecklingsarbetet av 740/940 VOC har vi dessutom låtit Olle J Bilteknik ta fram 
andra 740/940 VOC-detaljer, exempelvis fästen för extra strålkastare samt 
skyddsplåt för tvärbalk rakt under baksätet (balken är illa utsatt för grussprut från 
framhjulen). Även dessa finns hos Olle J Bilteknik. 
 
Specialdetaljer för 740/940  
Eftersom det från början inte fanns motsvarande tävlingsdetaljer till 740/940 som till 
240 har vi tagit fram de detaljer som är nödvändiga. Delarna är testade och 
utvecklade enbart för ändamålet. Följande detaljer lagerhålls och säljs via  
Din Rallyboutique, Erik Waldenström, tel 0565-500 41.  
- VOC Framfjäder anpassad för tävlingsbruk: VOC-märkt och/eller lackerad i grön 
färg. Volvo standardfjädrar av olika typer får också användas - vilket i praktiken oftast 
gäller bakre fjädrar där de flesta förare föredrar någon typ av mjukare originalfjädrar.  
Övre fjädertallrik i aluminium som passar den nya fjädern och som ersätter original 
fjädertallrik i plåt med gummilagring.  



- Stötdämpare Bilstein VOC anpassade för standard 740 och 940 fjäderben: 
Dämparna är specialutvecklade för VOC Mekonomen Rally och har en inställning 
som passar de flesta. Dämparna kan renoveras, vilket är en fördel. De kan därmed 
även justeras till annan inställning, vilket inte var tanken men är svårt att kontrollera 
varför vi från april 2007 tillåter även annan inställning än den ursprungliga. Godkända 
främre dämpare till 740/940 VOC har produktionsnummermärkning bestående av 
fyra siffror följda av -PE 361874 samt tillägget MOVOC. Se upp för icke godkända 
sportdämpare med annat nummer och icke godkänd VOC-märkning!  
Speciella Bilstein VOC-dämpare finns också framtagna till 240, se rubrik längre fram i 
texten.  
- Effekthöjande avgassystem och till system med modellanpassade 
tävlingskatalysatorer till samtliga modeller varav systemet till 240 är ett enhetssystem 
som på sikt ersätter Volvos 60 mm GT-system. Delarna till det nya systemet kan 
också användas som reservdelar till Volvos 60 mm GT-system. 
 
Specialdetaljer och leverantörer 740/940 - övriga  
Förstärkningsstag att montera mellan fjädertornen har specialutvecklats för 740/940 
och finns att beställa hos KBT Safety AB, P-O ”Poppo” Persson i Köping,  
tel 0221- 185 66. Det finns också en annan leverantör: MPRE Racing, se nedan. 
 
Mjukvara i motorns styrenheter får modifieras för anpassning till tävlingsändamål. 
Mjukvara för 740/940 styrenhet finns framtagen och kan beställs t ex via Gunnarsson 
Motorsport i Horred. Kontakta Rolf Johansson tel kvällstid 0320-805 61.  
En annan leverantör som levererar tävlingsanpassade boxar är Mikael Pettersson, 
hemsida www.mpre.se, tel 070-524 60 09. E- post: micke@mpre.se. 
 
Observera att det är viktigt att boxarna har rätt nummer i förhållande till motorn. 
Kontrollera boxarnas id-nummer med den checklista som gäller för just din motor 
eller vänd dig till någon av våra VOC-tekniker, t ex Mikael Pettersson här ovan, för 
mer information.  
 
MPRE har också en rad andra VOC-anpassade detaljer både för rally (t ex 
motorfästen i stål för 740/940) samt för Arena-programmet, inklusive 850 GLT. 
Främre remskiva med svängningsdämpare får bytas mot en vanlig remskiva. 
Utseende valfritt. Passande remskivor säljs av t ex av Görans Motorteknik i 
Hovmantorp, tel 070-626 84 63 och av Din Rallyboutique, tel 0565-50 041.  
 
Sprinklersystem 
För den som på något sätt känner osäkerhet och rädsla för brand rekommenderar vi 
att man monterar ett sprinklersystem. Sprinklersystem är obligatoriskt i en del andra 
länder - även i klasser som saknar standardinredning. Sprinklersystemet ska ge ett 
omedelbart skydd i händelse av brand medan handbrandsläckarna i första hand är 
avsedd för att andra - exempelvis funktionärer eller åskådare - ska kunna hjälpa till 
med räddningsarbetet. Observera alltså att sprinkler inte ersätter, utan endast 
kompletterar, bilens handbrandsläckare. 
 
Stötdämpare 240  
De Bilstein VOC-dämpare som utvecklats som ersättning för Volvo R Sport: 
240-dämparna lagerhålls enbart av Din Rallyboutique i Västra Ämtervik,  
tel 0565-500 41 (Erik Waldenström). Förare som kör VOC Mekonomen Rallybilar 
erhåller 10 % rabatt vid köp av enskild dämpare och 15 % rabatt vid köp av hel sats 



om 2 fram- och 2 bakdämpare. Dessa dämpare har en grundsättning som passar 
perfekt för VOC Mekonomen Rally.  
 
Volvo har tyvärr lagt ned sin tillverkning av standard gasdämpare så för den som vill 
ha mjukare sättning bak, exempelvis för tävling på asfalt, rekommenderas Bilstein 
Sport. Se vidare modellens reglemente. 
 
Stötdämpare 740/940  
För de nyare modellerna fanns inga tävlingsdämpare framtagna varför 
klassledningen låtit utveckla och tillverka Bilstein-VOC 740/940 enhetsdämpare som 
passar i original fjäderben. Dämparna har en basinställning som baserar sig på bl a 
Morgan Olssons i Kil tävlingserfarenheter. Framdämparen är en enhetsdämpare 
medan bakdämparen är fri - se Stötdämpare 240 samt även Specialdetaljer och 
leverantörer här ovan. Se vidare modellens reglemente. 
 
Svänghjul 740/940  
Observera att det finns flera typer av svänghjul och att du måste ha rätt svänghjul till 
motortypen för att få rätt funktioner. Vid montering av svänghjulet finns ett antal 
alternativa monteringsmöjligheter - men bara en som fungerar, på grund av 
tändlägesgivarens placering. Det är svårt att klara det här momentet och många 
misslyckas av den anledningen, varför vi rekommenderar att man nog följer 
anvisningarna i Volvos verkstadshandbok. 
 
Tekniska kontrollanter  
VOC Mekonomen Rally har egna tekniker. Dessa arbetar efter 1 januari 2007 på 
samma sätt som tidigare och har alltså inte försvunnit bara för att Volvo dragit sig ur 
som huvudsponsor. Utöver klassens egna tekniker utförs kontroller av SBF:s 
ordinarie tekniska personal på samma sätt som för andra tävlingsklasser. VOC 
Mekonomen Rally är landets mest kontrollerade klass, och det är fortfarande något 
som vi prioriterar, eftersom klassen har karaktären av en enhetsklass där alla ska ha 
samma förutsättningar att konkurrera.  
 
Tolkningar  
Se Kontroller, tolkningar m m.  
 
Utlandstävling - Rally  
Se separat textavsnitt längre bak i detta häfte.  
 
Växellåda M40 
Växellåda M40 får användas i Volvo 240, under förutsättning att det är den typ av 
M40-låda som användes i 240 årsmodell 1975 och 1976. Utväxlingsförhållandet i 
M40-lådan skall vara: 1.00, 1.36, 1.99, 3:41. Dessa lådor har märkskyltar enligt 
följande: 1208000, 1208002, 1208005, 1208018, 254726, 254728, 254730, 254761 
eller 254763. 
 
Kolla alltid utväxling i samband med köp av begagnad växellåda! 
 
Det är tillåtet att förbättra urluftning av växellåda M40 genom att borra ett hål i locket 
samt att i detta hål montera nippel och slang. Slangen skall anslutas till oljefälla (se 
moment 3.1.2) om sådan finns. Om oljefälla ej finns skall slangen monteras så att 
ingen olja kan tryckas ut genom slangens öppna ände vid körning. Väl fastsatt 



uppsamlingsbehållare får monteras. Enda syftet med denna montering skall vara att 
förbättra växellådans urluftning och montering skall vara snyggt utfört.  
 
Växellåda M47  
Normalt är det inga problem med M47 växellåda i samband med tävling. Vid extrem 
hantering kan dock synkringarna även i växellåda M47 ta onödigt mycket stryk. Ett 
sätt - åtminstone i teorin - att minska påfrestningarna är att demontera femmans 
växel, vilket gör att mängden massa som ska hanteras minskar. Ändringen är tillåten 
för den som vill prova. Demonteringen bör utföras av person med god kunskap om 
växellådor. För den som inte vill göra denna operation själv finns specialistföretag,  
t ex Olle J Bilteknik, Olle Johnson, Sunnerstaholm 5771, 821 41 Bollnäs,  
tel 070- 675 43 70. En fördel med en femte växel i en rallybil är annars att varvtal och 
ljudnivå sjunker betydligt vid körning på transportsträckor.  
 
Växellåda M90  
Har man en nyare VOC Mekonomen Rallybil - dock inte en 240 - är det också tillåtet 
att använda en nyare M90 växellåda, som åtminstone teoretiskt är starkare än 
M45/47 - även om den är tyngre och sannolikt medför något större effektförluster. 
Utväxlingsförhållandena jämfört med M45/47 är lika på 3:an och 4:an, men något  
längre på 2:an. M90 kom redan i början av 90-talet i samband med raka sexan i 960-
modellen.  
 
Utlandstävling/Rally  

Bakgrundsinformation om att tävla internationellt  
VOC körs numer i sex olika länder: Sverige, Norge, Holland, Tyskland, Österrike och 
Danmark. Reglementet är i princip lika i alla länder men varierar något beroende på 
lagar och nationella regler i respektive land.  
 
I Danmark körs t ex VOC i Grupp H vilket innebär att klädsel, baksäte m m inte får 
användas i danska VOC-bilar. Man har dessutom enhetsdäck på enhetsfälg. I 
Tyskland kör man tillsammans med andra standardbetonade bilar i en speciell 
standardklass etc.  
 
Det är givetvis inte så att vi i Sverige kan sitta och skriva regler som gäller även i 
övriga länder. Däremot använder klassledningen i övriga länder det svenska 
reglementet som utgångspunkt och anpassar det till det egna landets regler och 
lagar, samtidigt som vi i Sverige försöker anpassa våra regler så att det ska gå att 
tävla även internationellt inom EU och länder med samarbetsavtal med EU. Det är 
bland annat av den anledningen som det inte är tillåtet att montera nyare B23O-
motorer i äldre 240-bilar som producerats med exempelvis B23-motorer som 
drivkälla. I flera länder har man också egna burregler och i många länder används 
enhetsdäck - i Holland tillåter man t ex endast vissa standarddäck på 15 tums fälg. 
Det som är lika är dock drivlinan, vilket gör att bilarna kan tävla mot varandra och 
under samma förutsättningar.  
 
Hjälmar m m  
Under åren har de gemensamma reglerna blivit allt mer lika - inte minst eftersom 
Sverige från och med 2008 tillåter även FIA-godkända hjälmar. Det betyder att från 
och med 2008 räcker det att ha en uppsättning hjälmar jämfört med tidigare två - 



eftersom den svenska hjälmen var förbjuden i de flesta länder medan den 
internationella inte fått användas här hemma.  
 
I övrigt är det normala att när man tävlar utanför Sverige ska den personliga 
utrustningen vara FIA-godkänd (det gäller alltså overaller, stolar och bälten m m). 
Observera att man dessutom ska ha underställ och balaklava. EU-godkännandena 
får dessutom inte vara alltför gamla och i dag är det följande som gäller: 
 -  Kläder - ska vara märkta med FIA-norm 8856-2000.  
 -  Bälten - ska vara märkta med FIA-norm 8853-98 (6-punkts) eller 8854-98 (4-
  punkts). (6-punktsbälten anses i vissa länder som farliga för underlivet i 
  händelse av en krasch).  
 -  Stolar - ska vara märkta med FIA-norm 8855-1999.  
Om du har utrustning med ovanstående märkning bör du alltså klara alla krav.  
Sedan är det en annan sak att man i olika länder även godkänner äldre märkningar i 
nationella serier o s v. Reglerna ändras dessutom - precis som här hemma. Så att 
säga exakt vad som gäller överallt är inte möjligt.  
 
Därför måste du själv kontrollera aktuella regler inför utlandsstart. 
 
Här är några exempel på vad som kan skilja: 
I Norge får du inte ha dekal i vindrutan. Ibland tillåter enskilda arrangörer dekalen 
under förutsättning att reklamen tejpas över. Du måste dessutom ha gula reflexvästar 
med i bilen. Varningstrianglarna ska från och med 2010 vara märkta med bilens 
registreringsnummer - precis som i Sverige. Använder du extraljus får du enligt 
reglerna ha max två fjärr- och två kurvljus (man skiljer på plana glas och räfflade).  
I de flesta länder måste bilen vara utrustad med yttre strömbrytare och i alla länder 
krävs skydd för huvlås. 
Tyska reglerna är ganska lika de svenska men VOC-bilarna kan vara klassade i 
olika klasser, beroende på modell och ålder. 
Holland är det land som har de tuffaste reglerna. Där är det de senaste FIA-reglerna 
som gäller rakt av beträffande bälten, stolar, personlig utrustning och man tillåter inte 
överårig utrustning. Dessutom krävs sprinkler i samtliga bilar, oavsett klass. 
 
Licens  
Du får på din nationella svenska licens tävla i nationella tävlingar i alla EU-länder 
plus i länder som har samarbetsavtal med EU - t ex Norge. Även om en tävling är 
internationell kan arrangören ha valt att göra en nationell tilläggstävling, som startar 
omedelbart efter den internationella. Detta gällde tidigare i t ex South Swedish 
Rally/Sydrally - och det gäller inte minst i tyska Lausitz Rallye.  
 
I en nationell tävling startar man i första hand med äldre bilar där den internationella 
klassningen utgått plus nationellt klassade bilar (typ VOC Mekonomen Rally). Men 
man kan även starta med internationellt klassade bilar, vilket är vanligt utomlands 
efter som den nationella tilläggstävlingen ofta är lite kortare - och därmed enklare och 
billigare.  
 
Fram till och med 2007 krävdes att en nationell tävling skulle ha så kallat NEAFP-
tillstånd från FIA för att det skulle vara tillåtet att ta emot utländska tävlande med 
nationella licenser. Numera har FIA slopat kravet på NEAFP-tillstånd och det är i 



princip fritt fram att tävla över gränserna inom EU och de länder som har 
samarbetsavtal. Förutsättningen för detta fria tävlande är att föraren är 
”professionell”, vilket tolkas så att har man någon form av hjälp från någon - t ex 
sponsring från ett eller flera företag - så är man också att betrakta som professionell.  
Om man t ex - som vi gör i VOC Mekonomen Rally med vår Nordic West Euro Cup - 
arrangerar en serie (Cup enligt FIA-språk) ”över gränserna” är det viktigt att varje 
deltävling avgörs i sin helhet i det land där deltävlingen körs. Det innebär att 
eventuella protester etc ska framföras i arrangörslandet och innan resultatlistan är 
fastställd. Sedan har klassledningen bara att hämta resultaten och sätta de poäng 
som Cup-reglerna anger. Det går med andra ord inte att komma i efterhand och 
protestera mot något som man ansåg vara fel under den aktuella tävlingen.  
 
Anmälningsavgift  
Normalt är det betydligt dyrare att anmäla sig till en tävling utanför Sverige än att 
tävla här hemma. I de flesta fall erbjuder arrangörerna dock lägre priser för förare 
från annat land - ibland får man t o m starta gratis. Det vanliga är att man erbjuds fri 
start, men att man får betala den del av startavgiften som är arrangörens 
försäkringskostnad. (Försäkringskostnaden kan i en del länder vara ganska hög).  
Det händer också att arrangören kan erbjuda subventionerat boende i någon form.  
Synen på rallytävlande är, när man kommer ut i Europa, något annorlunda än i 
Sverige. I Sverige är rallytävlande en allmän företeelse. På kontinenten är biltävlingar 
och tävlingsförare betydligt mer exklusivt, vilket i allmänhet innebär högt 
uppmärksamhetsvärde och hög status.  
  
Bidrag till juniorer  
För svenska tävlingsförare som tävlar utanför Norden och är att betrakta som juniorer 
(upp till det år man fyller 26) finns ett ekonomiskt bidrag att söka från Svenska 
Bilsportförbundet. Blankett finns på www.sbf.se. Gå in under ”Ladda ner” på 
öppningssidan. Även co-driver som tävlar utomlands med utländsk förare har 
möjlighet att söka startbidrag vid tävling utanför Norden. Det bidraget är något lägre. 
Kolla www.sbf.se för aktuell information. 
 
Nationell tävling och nationella klasser  
Vi tävlar här hemma i nationella och internationella klasser och i nationella och 
internationella tävlingar. Samma sak i andra länder. Det innebär alltså att vi när vi 
kommer med våra nationellt klassade VOC Mekonomen Rallybilar kan vi köra 
nationella tävlingar utomlands.  
 
Vad är då en nationell klass? Egentligen är det en klass för bilar vars internationella 
klassning gått ut, vilket normalt sker fem år efter att produktionen upphört. Men det är 
också en klass där man tillåter bilar som är nationellt klassade i det egna landet. För 
vår klass innebär detta följande:  
 - 240 är en gång i tiden internationellt klassad - och alltså internationellt sett en 
  nationell bil.  
 - 740 och 940 är enbart nationellt klassade för att användas inom tävlingar i 
  Sverige. Vilket innebär att man i övriga länder där vi tävlar med bilar också har 
  gjort nationella klassningar på 740 och 940 för att VOC Mekonomen Rally ska 
  kunna köras även där. Detta har t ex skett i Holland och i Österrike medan man i 
  andra länder valt en annan väg - som t ex i Tyskland där man har en  
  ”samlingsklass för standardliknande bilar”. Krångligt - men så fungerar det.  



 
Sedan har vi klassindelningen - som i många fall är helt annorlunda än i Sverige.  
Ofta startar vår klass i ”Stora Grupp H”, d v s den nationella klassen för bilar med 
cylindervolym över 2000 cc. Det är nämligen enbart i Sverige som vi normalt kör en 
enda nationell klass för alla nationella bilar (SM undantaget). Utomlands kör man 
minst två och i flera länder upp till fem olika cylindervolymsklasser. D v s klass-
indelningen avgörs av cylindervolymen precis som i Gr N och Gr A. Däremot tar man 
inte hänsyn till om bilen är 2- eller 4-hjulsdriven. Vilket innebär att våra bilar som 
tävlar utomlands ofta får tävla dels internt i VOC dels i ”klassen” mot t ex BMW med 
3-litersmotorer, gamla 4-hjulsdrivna Mitsubishi, Ford Sierra och Audi etc. Men - 
eftersom bilbeståndet i många länder är annorlunda beroende på cylindervolym-
indelningen innebär det i praktiken att rallybilar med stora motorer är relativt sällsynta 
medan t ex 2-litersklasen är betydligt mer populär. Dessutom görs sällan tilläggs-
klassningar i Grupp H, vilket betyder att det är de ursprungliga handlingarna som 
gäller. 
 
Servicebil - utlandstävling 
I många länder utanför Sverige finns regler även för servicebilar. Bland annat ska de 
vara utrustade med brandsläckare. I många fall används tankningszon, vilket innebär 
att man måste ha med sig dunkar för att kunna tanka. Dessutom är det inte bara 
tävlingsbilarna som ska stå på presenning, om underlaget på serviceplatsen är annat 
än asfalt, utan även servicebilarna. I en del nationella tävlingar är det dessutom 
serviceförbud under hela tävlingen, oavsett antalet sträckor. 
 
Träning och besiktning  
Normalt körs alltid träning när man tävlar utomlands. Träningen går i de flesta fall till 
så att man tränar dagen innan tävlingen och att man då kör efter en viss 
träningsroadbook.  
 
Sträckorna körs normalt två gånger - en gång för att nota och en gång för att 
kontrollera. Är man van att tävla efter arrangörsnoter är det i allmänhet inte svårt att 
skriva egna noter: Föraren pratar fram noterna som antecknas av co-crivern - varvet 
efter kontrollerar man anteckningarna genom att co-crivern läser noterna som vanligt. 
(På kvällen har co-drivern därefter ett trevligt jobb med renskrivning.)  
 
Krav på notlicens finns bara i Sverige, så just den detaljen behöver man inte bry sig 
om. Däremot är kravet att co-crivern ska ha körkort – underåriga co-drivers 
accepteras inte. 
 
Det är också viktigt att man respekterar de hastighetsgränser som arrangören angett.  
Det är vanligt med hastighetskontroller och överträdelse medför bestraffning i någon 
form: böter, tidstillägg - eller i värsta fall startförbud.  
 
Observera också att det praktiskt taget alltid är besiktning med TK in. Man kan ha  
t ex en kvart, en halvtimme eller en timme på sig och under den tiden ska man 
besiktiga. Många gånger kan besiktningen genomföras av servicepersonalen 
eftersom förare och co-driver är ute och tränar på SS.  
 
Träning ska normalt genomföras med en vanlig privatbil men i många länder tillåter 
arrangörerna att de svenska VOC Mekonomen Rallybilarna används även under 



träning (eftersom de är vanliga inregistrerade gatbilar). Ibland tillåter arrangören även 
att man använder en servicebuss som träningsfordon. Dock inte alltid.   
 
Sprinkler/Brandsläckare  
Handbrandsläckare ska finnas i alla bilar våra bilar. De svenska reglerna täcker in 
reglerna även i övriga länder, där det ibland kan räcka med en släckare etc. Men om 
du tävlar i en del länder måste du dessutom ha en sprinkleranläggning. Det räcker 
normalt med en enklare mekanisk anläggning. Givetvis får du montera sprinkler i din 
bil, även om du enbart tävlar i Sverige. 
 
Att du har sprinkleranläggning innebär inte att du kan ta ut handbrandsläckarna. 
Handbrandsläckarna är i första hand är avsedda för att publiken ska kunna hjälpa till 
vid en olycka medan sprinklersystemet utlöses automatiskt och alltså är till som en 
slags ”första hjälpen” - innan hjälp anländer utifrån.  
 
Sjukförsäkringsintyg  
När du tävlar utomlands bör du ha med dig ett sjukförsäkringsintyg (European Health 
Insurance Card). Kortet visar att du har rätt till medicinsk nödvändig vård vid de 
sjukhus och läkarmottagningar som är anslutna till det allmänna sjukvårdsystemet i 
andra EU-länder/EES-länder. Vården lämnas då på samma villkor som gäller för 
landets egna invånare. Om du saknar kortet och det dessutom uppstår språkproblem 
kan det bli besvärligt, eftersom vårdgivaren då kan bli osäker på om du har råd att 
betala den vård som behövs. 
 
Kortet - ett vanligt kort i ”kreditkortsformat” - beställer du från Försäkringskassan, 
enklast via nätet (www.forsakringskassan.se). Gör det i god tid – normal leveranstid 
är 10 arbetsdagar. Givetvis bör alla i teamet - inklusive co-driver och mekaniker- ha 
sina försäkringsbevis med sig när teamet ska tävla utomlands.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Tillverkarintyg, vid egentillverkad skyddsbur:                 
 
 
 

    STATEMENT                 
 
 
 
        TO WHOM IT MAY CONCERN                 
 
 
I ....................................................... hereby confirm that I personally 
have                     
   (name)     
 
mounted the rollcage in my car, registration number: 
.................................     

 
 
This rollcage are made by the regulations of FIA, accordning to 
Appendix J, Article 253.8.3. (Safety regulation).   

 The design of the rollcage would be found in the drawings made  
 by FIA according to Art. 253.8, as well as dimensions and material 
 in the rollcage.               
  
 
 
 
    Sign:......................................................                          

(name) 


