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En dyster tid med 
rekordsiffror.

LEDAREN
Text: Daniel Serénus
Text: Daniel Serénus

Det är mörkare än någonsin ute, 
vi får SMS från regeringen att 
hålla avstånd. Uppmaningar utan 
nya lösningar. Men mitt i denna 
pandemi frodas internet som aldrig 
förr. Tidningen får fler läsare och 
följare, vårt rekordnummer är uppe 
i 215 000 läsare vilket är all time 
high. Men snittet för  numren har 
legat över 35 000 läsare vilket gör 
oss och våra annonsörer mycket 
glada. 

På tal om annonsörer så hör vi 
när vi kontaktat flera av dessa 
företagare glädjande besked om 
ökad försäljning trots att det råder 
stopp i samhället. Det verkar som 
E-handeln trots allt är den stora 
vinnaren i krisen. Vi jobbar nu på 
att arrangera ett så säkert Modified 
Run 2K21 som bara går att göra. 
För vi måste i dessa tider tro på 
framtiden och att det kommer 
något bra ut ur pandemin, även när 
dagarna känns som mörkast.

LEDAREN
Text: Daniel Serénus
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REPORTAGE
Text:  Daniel Serénus

Foto: Gustaf Heijdenberg & 
Christoffer Talvis

Hans Mazda MX5 med Pandem-breddning blev inte mer 

än en glassätarbil när säsongen blev stoppad av en 

pågående pandemi



Fredrik Hellgren är inte helt 
okänd för allmänheten då han 
tidigare hade en candyröd 
Toyota Supra MK4 som man 
kunde läsa om i tidigare num-
mer av GreenLight Magazine. 
Det var efter att sett ett gam-
malt reportage av Richard 
Cornacchini aka ”supraman-
nen” Supra som drömmen om 
att en dag äga just en Toyota 
Supra blev Fredriks högsta 
önskan. När drömmen hade 
slagit in kom nya drömmar 
och då var det Tommy Babi-
arz Mazda MX5 ND som blev 
inspirationen.

- Efter jag sett bilen på SEMA 
Show 2018 var jag såld, jag 
skulle bara bygga en sådan 
bil, säger Fredrik.



Att följa sina drömmar verkar 
vara något som Fredrik gärna 
gör och i augusti 2019 hittade 
Fredrik ett bra grundprojekt. 
Han åkte ner till Västra bil i 
Kungsbacka och träffade Jo-
nas som arbetar som säljchef. 
Väl på plats blev det en prov-
tur i bilen och efter det var 
saken klar. Denna bil skulle 
han bara ha. 

- När jag berättade för Jonas 
om mina planer när vi skrev 
köpekontrakt höll han på att 
sätt kaffet i halsen, säger 
Fredrik

Det är kanske inte så kon-
stigt då Fredrik tänkte ta sin 
nyinköpta MX5 ND 2.0 från 
2016 med bara 1400mil på 
mätaren hem till garaget för 
att sätta kapen i den. 

I oktober 2019 beställdes ett 
breddnings-kit från en av Tra-
Kyoto återförsäljare, Hashi-
moto Corporation, i Japan. 
Efter en månads ivrig väntan 
anlände kitet och Fredrik var 
nu ännu ett steg närmare sin 
drömbil. Efter att ha spend-
erat några helger och kvällar 
i garaget hade Fredrik med 
mycket hjälp av sin bror fått 
på kitet. Det monterades även 

Säljaren höll på att att sätta kaffet i halsen 
när Fredrik berättade om sina planer på att 
bygga om bilen



en passande diffuser och 
en ducktail monterades på 
bakluckan. Även en hel del 
chassidelar som exempel-
vis luftfjädring monterades. 
Sedan byggdes ett eget av-
gassystem med kaxiga upp-
stickande slutrör som verkli-
gen ger bilen rätt JDM-stuk.

När väl allt var monterat 
och inpassat efter karossen 
skulle bilen tas från Fredriks 
hemstad Norrköping, hela 
vägen ner till Skåne där en 
viss bilbyggarikon håller hus, 
nämligen Morgan ”Eplamo-



jje” Svennarp. Där driver han 
lack- och bilvårdsföretaget ECG. 
Morgan skulle nämligen se till att 
Fredrik fick lackat alla delar.  En 
mörkgrå originalnyans som klär 
sig mycket bra tillsammans med 
de supersnygga röda 326power 

Yabaking Spoke fälgarna, som 
faktiskt bara mäter 17 tums diam-
eter (men i rejäl bredd). Kanske 
lite små med tanke på hur alla 
går mot stora feta fälgar nu mera. 
När bilen var klar på utsidan ville 
Fredrik få lite mer fart på bilen 

När Fredrik hade sett Tommy Babiarz Mazda MX5 
var han som såld på modellen.



och därför fick SVWAT 
Tuning hjälpa till. De map-
pade bilen och det gav den 
lite mer krut även om detta 
inte är någon räsermaskin.

Det är verkligen en fröjd 
för ögat att se denna lilla 
skönhet. Fredrik har en 
toppkänsla för trender och 

För att inte vara allt för tråkig 
effektmässigt valde han att 
mappa om bilen så den blev 
lite mer kör-glad.



denna typ av bygge passar 
in helt 2020. Problemet var 
bara att en pandemi slog till 
och gjorde säsongen till kan-
ske den tråkigaste någon-
sin. Men trots pandemin 

Förutom det specialtillverkade avgas-
systemet har Fredrik monterat en 
ducktail på bakluckan och en pas-
sande diffuser. Allt för att få rätt 
JDM-stuk.



lyckades han ta sig till två 
träffar, där det också blev 
pokaler. 

- Jag följde min dröm och 
nu står jag här med min 
egna Mazda MX5 ND med 
ett breddnings-kit från Kei 

Fredrik gillar den låga stilen och tittar man 
på hans förra bygge, en Toyota Supra så var 
den också väldigt låg.



Miura som är skapare av 
Rocket Bunny / Pandem. 
Känns nästan lite overkligt, 
säger Fredrik

Fredrik har verkligen hittat helheten med 
bilen. Både fälgar och färg passar den nya 
feta karossen.



Luftfjädringen gör det lätt för 
Fredrik att kombinera prak-
tiskt körande med 
utställningsbil.



Bilen passar perfekt för att räfsa löv i på 
höstkanten.



Tanken var inställd på Elmia men då denna 
ställdes in på grund av rådande pandemi 
så fick det istället bli mindre träffar och 
njutande av soliga dagar med taket nere. 



 

FAKTA
Namn: Fredrik Hellgren 
Bor:  Norrköping 
Arbete: Arbetsledare / Chaufför Skog & natur / The Mark of Style
Bilmodell: Mazda MX5 ND 2.0 
Årsmodell: 2016

Tack till: 
 Robin, Emelie och alla i Dress Up Kings!
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STYLINGTUNING&WHEELS
E-HANDEL MED BUTIK I UPPSALA

SCANDINAVIAN CAR STYLING AB, LIBRO RINGVÄG 29A, 75228 UPPSALA

KONTAKTA VÅR KUNDSERVICE: 018-149300
LÄGG DIN BESTÄLLNING DIREKT I WEBBSHOPPEN: WWW.SCSTYLING.COM

Mångekrad läcker fälg från JR-Wheels 

med fint djup och konkavhet Finns i 

storlekar 18-20” till 5-bultade 

bilmodeller. Pris per st.

En väldigt snygg dubbelradig ramp från 

Strands som levererar 1 LUX på hela 

538 meter samtidigt som den har 

bredden för en utmärkt ljusbild. 

En kaxig fälgmodell med 10 ekrar från 

JR-Wheels. Finns i storlekar 19-20” till 

5-bultade bilmodeller. Pris per st.

Qube är en av de mest kompakta och 

effektiva arbetslamporna. Utrustad 

med positionsljus i orange eller vitt ljus. 

Lamphus tillverkat i aluminium.

Snygg Poppykeps för dig som vill 

ströga med stil!

Elastiskt pärlarmband med plastpärlor 

och texten ”Fuck Cancer”. 

All vinst går oavkortat till Ung Cancers 

verksamhet.

Mattsvart emblemlös grill i ABS-plast. 

Passar Volvo S60 och V60 2010-2013.

Svart bolt on spacerkit som passar 

Volvo 240/740/940 för dig som vill 

använda fälgar som passar 850/S/V70 

m.m. Pris för komplett sats.

2690:-

PRIS FRÅN

JR-WHEELS JR38 SILVER LED-RAMP SIBERIA DR 56CM 

JR-WHEELS JR37 HYPERBLACK SIBERIA QUBE LIGHT

POPPYKEPS FUCK CANCER ARMBAND

MATTSVART GRILL VOLVO S/V60 25MM SVARTA SPACERS VOLVO

Japan Racing JR37 Hyperblack

Japan Racing JR38 Silver

Art.nr: JR80185100E20J38SI Art.nr: DX10-keps Art.nr: 809181 Art.nr: FC-3

Art.nr: 85195100E20J37HP Art.nr: 347089 Art.nr: 809186 Art.nr: sc341825-b
869:-2590:-

2495:-299:-

1845:-

100:-

3090:-

PRIS FRÅN



Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Intresset för bilar kom väldigt tidigt då min pappa höll på mycket med bilar sen har det bara blivit 
mer och mer. Idag är det min stora passion i livet och något jag både har som hobby och arbete.

Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger 
på?
 Jag ser mig som  5/10. Jag har mycket kvar att lära, vissa områden är jag duktig på och vissa om-
råden är jag inte så duktig så jag behöver få en bredare kunskap, och fler timmar i garaget för att 
kunna se mig som en professionell bilbyggare. Men jag gör detta för att det är kul, så jag reflek-
terar inte så mycket över just hur duktig jag är, jag försöker alltid utvecklas och lära mig nya saker 
samt inspirera och hjälpa andra.

Vilken är din värsta garageupplevelse?
När jag spenderade en hel vinter i ett kallt garage utan värme för att bygga på bilen. Men det gick 
de med.

Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Motor/drivlina är något jag behöver utvecklas inom och få en djupare förståelse för.

Vem är din bilförebild? 
Henrik Mattsson.

Bästa garage drycken? 
Helt klart Redbull!

Så mycket tid i veckan lägger du på bilar? 
Jag spenderar säkert 35-50 timmar i veckan.

Fakta
Namn: 
Andreas Fahl
Ålder: 
28år
Bor: 
Småland
Arbete: 
Egenföretagare
Civilstatus: 
Single



Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka? 
Ja. Jag bygger just nu på min Volvo v70n från 2001. Har hållt på med detta projekt sedan februari 2019 och det är 
det enda projektet jag har just nu. Sedan driver jag även en bil-community som heter NolimitsSocietySWE som jag 
startade 2019 och som har ca 1000 svenska medlemmar. Är en person som gillar att testa idéer och inspirera andra 
så jag har alltid sidoprojekt som jag arbetar med.
 





EVENEMANG
Foto: Pontus Blomqvist

F O T O S E S S I O N

En sen Augsti-kväll fylldes parkeringshuset Punkthuset i 
centrala Västerås med massor av modifierade bilar. 





Jim Tengströms vackra BMW M3.





Ljus under bilen var ett ständigt inslag i början av 
2000-talet. Men nu har det kommit tillbaka och 
passar bra på en utställning som denna.



Träffen arrangerades lite exklusivt i en häftig miljö.



Även Fredrik dök upp på denna träff.





BMW med bra fitment.





Max Klovegård med sin riktigt snygga BMW 
F32 som blev klar i våras.



Lack & Bilvård

ECG Lack & Bilvård
OSBY 

073-933 05 87

Vertyg & Tillbehör Tuning & Motorsportsprodukter

Idag är Verktygsboden en av Sveriges 
största aktörer av verktyg och maskiner. 
Fortfarande ligger fokus på välutveck-
lade och funktionella produkter till så 
låga priser som möjligt.
 
www.verktygsboden.se

 
TCT produktion är expert på trycksaker 
till evenemang och idrott.

Se mer på:
www.tctproduktion.se

Telefon: +46-521 67170

Vi erbjuder ett brettsortiment av produk-
ter till din bil. Med ett starkt hjärta för 
Volvo. Små modifieringar, stora resultat.
 
www.l-m-r.se
 
Tel: 0322 - 64 41 44 
Sollebrunn 

Motoroptimering & Verkstad

Vi gör din bil roligare!
Mappning
Motoroptimering
webshop

www.overtake.se

info@overtake.se 
telefon: 036-8602123

Trycksaker & ReklamFoliering & dekaler

Profil #461 är en renodlad folieringsfirma 
och trycksaksproducent. Så oavsett om 
du behöver bilen folierad eller en dekal 
så säger du till oss

FACEBOOK: PROFIL #461
TROLLHÄTTAN



Bilvård Styling & biltillbehör 

Störst på bilstyling med över 30 000 
produkter i shoppen! Självklart har vi 
teknisk support och personlig service.

www.scstyling.com
info@scstyling.com
Telefon: 018-149300

Högkvalitativa produkter anpassat för 
motorsport.
Hjälmar, nackskydd, fönsternät, kläder, 
bälten, intercom-system, bromsskärmar, 
väskor m.m. 
FIA-godkäntda produkter.

www.simpson-europe.com 

DDESIGN - Din motorsportbutik på 
nätet.
Över 100 000 artiklar online inom styling, 
tuning & motorsport. Snabba leveranser 
och prisbelönt kundservice.

www.ddesign.nu
fredrik@ddesign.nu
Tel: 076-1954503
Örebro

Motorsportsprodukter

Över 26 000 delar online till Audi, BMW, 
Lamborghini, McLaren, Mini, Porsche, 
Seat, Skoda & Volkswagen. Allt som en 
kund kan önska sig som söker seriösa 
uppdateringar.

www.stertman.se
info@stertman.se
Tel: +46-(0)10-70 77 911
Nynäshamn

Vi har delarna du söker!

www.dalhems.se

Tel: 0346 - 20735 

Styling & Motorsportsprodukter

Sonax en av världens ledande företag 
inom bilvård.

www.sonax.se

Vi tror på kvalité och att använda natur-
liga ingredienser för att skapa den 
perfekta handgjorda produkten just för 
dig. Varje produkt är unik och noggrann 
utformad av våra kemister som har över 
25 års erfarenhet. 

www.carcareproducts.se
support@carcareproducts.se
070-865 91 95



Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

TRIMDELAR-STYLING-RESERVDELAR 

 www.klracing.se

Tel 0515-12440
Falköping

Sveriges prestandaföretag Nr 1!
D2 Racingsports generalagentur.
Bromskit, coilovers, väghållningsstag & 
bussningar. SPARCO Pro Center, AEM 
elektronik och luftfilter.  200 kvm stor 
butik I Göteborg. Välkommen! 
 
 www.streetperformance.se

Välkommen till Raidopower.se - 
Försäljning av motorsportprodukter, 
tillbehör och belysning och mycket mera 
till de flesta bilar på marknaden.
Vi är generalagent för bl.a. K-sport Rac-
ing, Mishimoto, m.m.

www.raidopower.com
kundtjanst@raidopower.se
0322-64 41 44

Hos oss hittar ni allt i däck och fälg, 
välfyllt lager från 10-26”.  Semislicks och 
vanliga däck för Drifting.

www.kloma.com

info@kloma.com
+46705361158

WR-Specialfälgar tillverkar “custom 
made” fälgar utifrån kunderna behov och 
önskad design.

www.wr-specialfalgar.se

d.wirgart@gmail.com

Billjud & multimedia

Störst i Sverige på biljud! 
Brett sortiment av marknadens pop-
uläraste varumärken. Distributör av 
Rockford, GAS, Herz, Audison, Nizled, 
XS-Power, Silent Coat, Connects2, ACV, 
B2 Audio, Dayton Audio, Nizled och 
Metra.
Order & Support 019-206750

www.brl.se

Butiker: Örebro, Göteborg, Jönköping, 
Trollhättan, Karlstad, Borlänge & 
Oskarshamn  

Tuning produkter till rätt pris!
 
 www.mrtuning.se

info@mrtuning.se
0413-32002

Däck & Fälg



Silikonslangar m.m.

Egenutvecklade intercoolers, vatten-
kylare, silikonslangar & rörpaket! Samt 
våra egna unika slangtillbehör!
Stort sortiment med allt i eget lager och 
snabbaleveranstider!

www.do88.se

Tel. 08-588 010 88

Batterier, däck, fälgar & 
biltillbehör

Sveriges bredaste utbud under ett och 
samma tak. Däck, batterier, reservdelar 
och motorsport av hög kvalité till konkur-
renskraftiga priser. Besök vår butik på 
500 kvm vid Mölndalsvägen 25 i Göte-
borg för rådgivning.
Tryggt köp sedan 1923

www.th-pettersson.se
shop@th-pettersson.se
031-407300 Inredning

Vi skräddarsyr inredningar till nya som 
gamla bilar. Vi gör även cabbyte, häst-
vagnar, båtinredningar, mc-dynor samt 
reperationer av olika inrednings detaljer.

www.thorsbilsadelmakeri.se

Tel: 070-2182577
Trollhättan

Optimering, renovering och tuning av 
klassiska & moderna tävlings- och gatbi-
lar, motorerrenoveringar.
FIA klassad motorsportsutrustning, over-
aller, hjälmar,handskar, brandsläckare 
etc. huvlås, oljekylare, luftfilter.
OMP, Setrab, ITG

www.trendab.com

Tel:  08-552 451 16 

 Motorsport, motoroptimering 
& motorrenovering

Lackering - & rekondtillbehör

“Billack, lackering- och rekondtillbehör 
utan mellanhänder - förmodligen till Nor-
dens bästa priser.”

www.billackering.eu

Med över 20-års erfarenhet inom ljud- 
och bildprodukter stoltserar vi med att 
dBAkuten har världens högst spelande 
bil genom tiderna med 181.8dB med 2st 
basar. Hos oss hittar du världsledande 
varumärken märken som Cerwin Vega, 
Deafbounce, Avatar, Xcelsus, Massive 
Audio med flera. 
Snabb support på 031-225560
www.dbakuten.se
info@dbakuten.se

Vi på Audio 55 AB vill nå ut till dig som 
kund genom att ha bra kvalitetsprodukter 
till ett bra pris. Vi erbjuder också alltid fri 
frakt på våra produkter. Vi vill att du som 
kund ska känna dig speciell och inte en i 
mängden. 

www.audio55.se

Billjud
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EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis 
  Foto: Roger PerssonG O  F A S T E R  M O T O R E V E N T S



Vi vet att det börjar bli tjatigt med 
att året inte varit som det brukar. 
Många arrangörer har fått ställa 
in sina evenemang medan andra 
kämpat på för att hitta en lösning 
för att genomföra dessa fast i 
mindre skala. Stefan Berander 
och Johnny Lehti är två goa gub-
bar som ligger bakom Go Faster 
Motorsports som lyckats anor-
dna dragracing på Hultsfreds fly-
gfält. De har ordnat polistillstånd 
och följt alla regler som krävdes 

för att kunna genomföra detta. 
Märks att folk är sugna på att del-
ta när de 85 platser som fanns 
tillgängliga blir bokade på 24 
timmar och 53 minuter. Till detta 
evenemang är alla som vill delta 
välkomna, spelar ingen roll om 
du har en bil i originalutförande 
eller om du har en fullspecad 
racebil. Det spelar heller ingen 
roll ifall fordonet har två eller fyra 
hjul, ända kravet är att bilen är 
hel och inte har bekymmer med 

Johnny Lehti och Stefan Berander var nöjda med 
dagen. Trots att det blev mer Corona-anpassat i år 
med mindre delatagere.



oljeläckage osv. Sträckan som 
körs är 804 meter alltså 1/2 mile, 
där Stefan och Johnny har fått in-
spiration ifrån USA till detta. Det är 
två som kör samtidigt och med rul-
lande start, bilarna håller 50 km/h 
på en sträcka på 100 meter innan 
man gasar allt vad bilen klarar av. 
Tiden och hastigheten som man 
de 804 meter på registreras via 
Dragy. Det är ett internationellt 

En svensk klassiker vs en riskokare med överladdning



verktyg för att mäta acceleration, 
bromstid med mera, en high-end 
GPS-mottagare med andra ord 
som har en säkerhet på 1/100 del 
av en sekund.  Det är tillåtet att 
köra stillastående starter också if-
all deltagarna är överens om det. 
I slutet av dagen fick du med dig 
ett kvitto vad din bil hade presterat. 
Snabbaste denna augustidag var 
en Nissan GT-R som hade en slu-

thastighet på 317 km/h. 

Stefan och Johnny fick mersmak 
efter denna säsong och tror även 
andra är det också. Redan nu har 
de bokat Hultsfreds flygfält vid fyra 
tillfällen under 2021. Bara hålla koll 
på deras Facebooksida för mer in-
formation när anmälan öppnar.

Mattias Johansson överläm-
nar lite godis. Är det en muta 
till domaren tro?



Effekten som träder fram i 
denna guld-gröna BMW M4 är 
magisk en solig dag.



Sträckan som kör på Hults-
fred är 804 meter vilket gör 
att vissa bilar kommer upp i 
riktigt höga hastigheter.



Även en några motorcyklar 
fanns på plats för att köra 
fort.



Mercedes-Benz AMG GT hör 
verkligen hemma på event 
som detta.



Det var en bra mix av olika 
fordon på plats och många 
var nöjda över all körtid de 
fick.



www.sonax.se

Effektiv försegling av lack, krom och plast

Glans och skydd på några få minuter.

Bara spraya på och skölj av!

JULKLAPPSTIPS!
HÅLL DIN BIL 
FRÄSCH I VINTER!
SPRAY & SEAL 
INSTANT SHINE COATING

DET PERFEKTA SKYDDET PÅ VINTERN. 
SPRAYA PÅ NYTVÄTTAD VÅT BIL OCH SKÖLJ AV!



EVENEMANG
Text: Daniel Serénus
  Foto:  Nox Pictures

www.nox.pictures
T I M E  A T T A C K



Säsongen är över men 
inte lusten för Time Attack. 
Det var därför Timeattack-
nu.se gjorde slag i saken 
och kombinerade säsong-
savslutning med lite höst-
körning på Mantorp Park. 
I trevligt och lite lagom 
kyligt höstväder laddades 
för Time Attack. Trots att 
serien var avslutad kom 
en hel del veteraner till 
Mantorp för att köra av 
sig innan bilarna ställs av 
för vinterförvaring och ga-
ragemeckande. 

I Club klassen var det Lars 
Grennberg som fick visa 
vad han gick för när han 
tog sin röda Audi TT RS 
till seger med en tid som 

borde göra honom nöjd för 
dagen. 

I Street klassen fick vi 
återse Tommy Gråberg i 
finalen, men denna gån-
gen utan sin Viper. Dagen 
till ära rattade han en sil-
vergrå Porsche 996. En 
bil som han verkar gilla då 
den gav honom en stark 
andraplats. Men i livesän-
dningen erkänner han att 
dagens bästa tid hade han 
nog aldrig slagit i alla fall, 
den stod Tony Schrenckh 
för. Han körde bara i alla 
kvalomgångar och i fina-
len fortsatte han leverera.

I Pro Street var det Hans 
Holmlund som domin-



erade och tog hem segern i sin 
Posche 911 GT3. Hans som vi-
sat sig otroligt stark i serien under 
säsongen och förra gången han 
körde på Mantorp fick han sig 
slagen av självaste Time Attack 
mästaren Jonas Pentell. Men 
denna gång hade Jonas prob-
lem med misständning och efter 
lite akut meckande inför finalen 
räckte det inte för att slå Hans. 
Istället slutade han på en tredj-
eplats som han nog inte var helt 
nöjd med. På en andra plats fick 
vi se en riktig racinglegend i form 
av Janne ”Flash” Nilsson ratta 
runt en grön Nissan GT-R. För att 
vara första gången han kör bilen 



måste han nog ändå vara nöjd 
med sin tid. Även om veteranen 
som ha åtskilliga varv runt den-
na bana inte riktigt gillade att bli 
slagen med en hel sekund. Men 
Time Attack är inte racing och 
här är sekunder allt som räknas 
så vi kan nog förstå honom lite, 
men kul att få återse lite gamla 
stjärnor i denna växande serie.

I unlimited var det förhands-
favoriten Johnny Nilsson som 
ägde banan i sin Corvette C7 
Callaway. Som ett monster lju-
dade den fram runt Mantorp och 
vi fick se en obesegrad mästare 

Ruggigt läcker Porsche Cayman 
GT4 med Time Attack-setup.



ratta bilen till första platsen. 
För förra gången Johnny 
besökte Mantorp var det 
även då högst på pallen 
vi fick se honom, även om 
han utmanades värdigt av 
Robert Kalssons Audi A6 
och Saab-byggaren Rolf 
Uhrs brutala 9-3:a

Nu är det dags att stänga 
säsongen och önska alla 
Time Attack förare en god 
jul och på återseende på 
Ring Knutstorp till våren.

Bim Dawson rastade sin Subaru 
denna fina höstdag.





Johnnys monster till Corvette C7 var 
återigen högst upp på pallen.



Rariteter som denna ser man inte allt 
för ofta på banan.



Fullpreppad Porsche.



Porsche har blivit ett vanligt  inslag i 
svensk Time Attack. Vilket grundar sig 
i att Porsche är en driftsäker och potent 
banbil.



I bakgrunden ser vi Jonas Pentell som 
inte hade sin bästa dag på Mantorp.



Erik Jirhall från Gentlemen Racing Club 
var på besök med sin BMW. 



Här ser vi hur populära Porsche verkli-
gen är, sex bilar som står i line-up.







MINI arbetar nu på en ny for-
donsarkitektur som kommer att 
bredda möjligheterna för den 
pågående expansionen av mod-
ellutbudet. Genom att föra sam-
man den körprestanda som är 
varumärkets kännetecken med 
en utsläppsfri drivlina så kommer 
den unika profilen i John Cooper 
Works att kunna förbättras ytter-
ligare.

Nästa fas i utvecklingen av MINI 
fokuserar på den pågående ex-

pansionen av elektrisk mobilitet 
och att erbjuda nya möjligheter 
att uppleva den körglädje som 
kännetecknar varumärket MINI. 
Detta öppnar även upp för nya 
möjligheter för John Cooper 
Works-varumärket. Genom ar-
betet med framtidens fordon-
sarkitektur kommer exceptionell 
prestanda och genuin körglädje 
från MINI att finnas tillgänglig 
med såväl elektrisk drivlina som 
förbränningsmotor.
”Med MINI Electric har vi visat hur 



väl det går att kombinera 
varumärkets välkända 
körglädje med elektri-
fierad mobilitet”, säger 
Bernd Körber, chef över 
varumärket MINI.
”Nu är det dags att kop-
pla samman vår pas-
sion för prestanda som 

präglar John Cooper 
Works-varumärket med 
elektromobilitet. Därför 
arbetar vi på att utveckla 
nya koncept för elektris-
ka John Cooper Works-
modeller.”
Det pågående arbetet 
med att utveckla MINI 



John Cooper Works Elec-
tric är ytterligare ett kvitto 
på vilken betydelse som ele-
ktrisk mobilitet har för den 
framtida riktningen. Målet 
är att på ett unik sätt förena 
hållbarhet, prestanda och 
passion.
”John Cooper Works-mod-
ellerna med konventionell 
förbränningsmotor kommer 
ha en viktig roll att spela 
även framöver, där vi ser 
till att adressera efterfrågan 
och behovet hos entusiaster 
av prestanda världen över,” 
säger Bernd Körber.
”Med vårt nya fokus på elek-



trisk prestanda så skapar vi 
samtidigt möjligheten att, mer 
än någonsin tidigare, polera 
den redan särskiljande pro-
filen i John Cooper Works-
varumärket.

Text & Foto: BMW-group





Toyota Mirai 



Längre räckvidd, högre 
komfort, större utrymmen 
och köregenskaper som 
är vässade på alla plan. 
Att andra generationen av 
bränslecellsbilen Toyota 
Mirai ger ett helt annat vi-
suellt intryck säger myck-
et – men inte allt om hur 
avancerad den här bilen är.

I Toyotas vision för ett fram-
tida hållbart samhälle är 
vätgas en energikälla som 
är både genomförbar och 
möjlig att framställa i stor 
mängd. Med vätgas går det 
att uppnå transporter med 
nollutsläpp, och inte bara 
i fordon på väg utan även 
på järnväg samt i båtar och 
flygplan. Dessutom kan 
vätgas generera kraft till in-
dustrier, affärsverksamhet-
er och bostäder. Vätgas är 
även effektiv som lagring 
av förnyelsebar energi eft-
ersom den kan transport-
eras dit den behövs.
Toyota började utveck-
la vätgasdrivna bränsl-
ecellsfordon 1992 och 
introducerade Mirai på 
marknaden 2014. Detta 
genombrott baserades på 
företagets världsledande 
erfarenhet av hybridfordon, 
en teknik som bildar bas 

för en lång rad olika elektri-
fierade drivlinor.
Grundkonceptet för hy-
bridtekniken har framgång-
srikt använts för själv-
laddande hybrider, 
laddhybrider, batterielek-
triska bilar och – med start 
i Mirai – bränslecellsel-
ektriska bilar. Varje teknik 
har kvaliteter lämpliga för 
olika mobilitetsbehov. Bat-
terielektriska bilar för kor-
tare pendling och körnings 
i storstadsmiljöer, självlad-
dande hybrider och lad-
dhybrider för en blandning 
av stads- och långkörn-
ing, bränslecellsteknik för 
större och tyngre person-
bilar, tunga fordon samt 
kollektivtrafik.
Nu debuterar en ny gener-
ation Mirai i form av en bil 
som tar bränslecellsteknik-
en till en högre nivå och 
erbjuder en helt ny mod-
ern stil och mer belönande 
körupplevelse. Ett helt 
nykonstruerat bränslecells-
system, smart paketering 
och effektiv aerodynamik 
bidrar till att räckvidden är 
cirka 650 km – med rent 
vatten som det enda ut-
släppet.
Prestanda och design
Med utvecklingen av nya 



Mirai var Toyota fast beslu-
tet att förbättra varje del för 
att öka bilens attraktions-
värde, alltifrån prestanda till 
hur den ser ut och känns att 
köra.
En viktig prioritering har va-
rit att öka räckvidden jämfört 
med första generationen Mi-
rai och överträffa samtliga 
batterielektriska bilar. Ökad 
effekt och större vätgaska-
pacitet, förbättrad effektivitet 
och bättre aerodynamik är 
egenskaper som alla bidrar 
till att räckvidden ökats med 
30 procent till cirka 650 km. 
Det gör att Mirai har genuin 
kapacitet för långa resor.
Paketeringen har också för-
bättrats markant tack vare 
att nya Mirai baseras på Toy-
otas modulära plattform GA-
L. Ett effektivare och mer 
välbalanserat arrangemang 
för bränslecellsdrivlinan, där 
det tydligaste är att bränsl-
ecellsstacken flyttats från 
under passagerarutrymmet 
till bilens front. Det gör att 
interiören är rymligare och 
har plats för fem personer 
med förbättrat benutrymme 
för passagerarna i baksätet.
Nya Mirai har även mer at-
traktiva proportioner. Bilens 
höjd har minskats med 65 
mm till 1 470 mm medan 

hjulbasen har ökats med 
140 mm till 2 920 mm. Det 
bakre överhänget är 85 mm 
längre och bilens totallängd 
är nu 4 975 mm. Spårvidden 
har ökats med 75 mm och 
hjulen har 19 eller 20 tums 
diameter. Detta samman-
taget gör att Mirai har en 
mer kraftfull hållning och att 
bilens de facto lägre tyngd-
punkt syns med blotta ögat.
Lockar med nya känslor
Ett stort mål har varit att nya 
Mirai ska locka inte bara med 
klokskap utan även med 
känslor. En bil som män-
niskor attraheras tack vare 
dess utseende och hur den 
känns att köra lika mycket 
som för dess miljöpres-
tanda. Den nya plattformen 
GA-L och Toyotas framsteg 
inom bränslecellsteknik har 
möjliggjort detta.
Plattformen GA-L
Med den nya plattformen 
GA-L har komponenterna 
för bränslecellsstacken och 
drivlinan i övrigt kunnat 
paketeras på ett sätt som 
möjliggör effektivare utnyt-
tjande av bilens utrymmen. 
Resultatet är bland annat 
en rymligare kupé med fem 
sittplatser och chassibalans. 
Men det mest slående är att 
det skapat utrymme för en 



tredje vätgastank, som ökar 
kapaciteten och räckvidden 
med 30 procent.
Tankarna är arrangerade i en 
”T-form”, där den den längsta 
är placerad i längsled cen-
tralt under golvet. Två mindre 
tankar finns under baksätet 
och bagageutrymmet. Till-
sammans rymmer de 5,6 kg 
vätgas, jämfört med 4,6 kg i 
tidigare Mirai med två tankar. 
Placeringen av tankarna bi-
drar till bilens låga tyngdpunkt 
och tvingar inte fram några 
kompromisser vad gäller last-
kapaciteten.
Den nya arkitekturen med ger 
även att den helt nyutveck-
lade bränslecellen har kun-
nat flyttas från den tidigare 
positionen under golvet till 
utrymmet i bilens front (där 
motorn sitter i en traditionell 
bil), medan det nya, kompak-
tare högspänningsbatteriet 
och den elektriska motorn 
sitter ovanpå bakaxeln. Som 
förklaras längre fram har driv-
linans layout optimerats för 
att ge nya Mirai en viktfördel-
ning på 50/50.
Tankarna har en starkare, 
flerlagerskonstruktion och är 
mycket vikteffektiva. Vätgas-
en står för 6 procent av den 
sammanlagda vikten för brän-
slet och tankarna.
kunnat placeras bakom bak-

sätet. En optimerad luftkyl-
ning har konstruerats, med 
diskreta luftintag på vardera 
sidan om baksätet.
Sportiga köregenskaper
Plattformen GA-L ger nya 
Mirai fundamentala fördelar 
i fråga om låg viktfördelning, 
förbättrat tröghetsmoment 
och väsentligt högre kaross-
tyvhet. Allt detta bidrar till 
överlägsna köregenskaper.
Med bränslecellsstacken fly-
ttad från under golvet till det 
ordinarie motorrummet och 
batteriet samt elmotorn plac-
erade i bilens bakparti har en 
viktfördelning på 50/50 up-
pnåtts. Det ger en grundläg-
gande stabilitet.
Karossens styvhet har ökats 
med strategiska förstärknin-
gar och rikligare användning 
av karosslim och lasers-
vetsning.
Den nya plattformen har även 
multi länkhjulupphängning 
både fram och bak, istället 
för som tidigare MacPherson 
fjäderben fram och torsion-
saxel bak. Denna lösning ger 
bättre stabilitet, kontroll och 
rullkomfort. Bland detaljerna 
kan nämnas grövre krängn-
ingshämmare och optimerad 
fjädring som förbättrar både 
respons och stabilitet.
Ytterligare förbättringar kom-
mer av de större däcken och 



fälgarna på nya Mirai. 19- och 
20-tumshjulen är skodda med 
däck i dimensionen 235/55 
R19 respektive 245/45 R20 
med lågt rullmotstånd, låg 
bullernivå och som bidrar till 
både låg bränsleförbrukning, 
bra väghållning och låg ljud-
nivå.
Bilens förbättrade aerody-
namik, med lägre taklinje och 
full inkapsling av undersidan 
samt lägre luftmotståndskoef-
ficient har en stor del i både 
väghållning och stabilitet samt 
längre räckvidd.
Köregenskaperna i nya Mirai 
är förbättrade på alla punk-
ter. Den högre effekten som 
produceras av den nya brän-
slecellsstacken och det nya 
batteriet ger mjuk, linjär accel-
eration från stillastående som 
harmonierar perfekt med föra-
rens gaspådrag. Motorväg-
skörning är avkopplande med 
excellent respons i alla has-
tigheter. På vindlande lands-
vägar ger Mirai rejäl accelera-
tion ut ur kurvorna
Renar luften medan du kör
De miljömässiga fördelarna 
med att köra nya Toyota Mi-
rai går längre än bara ”nol-
lutsläpp” och handlar snarare 
om ”negativa utsläppsnivåer”, 
bilen renar luften medan den 
körs.

En Toyotauppfinning, ett filter 
av katalysatortyp, är monterat 
i luftintaget. När luften sugs 
in i bilen till bränslecellen fån-
gas mikroskopiska partiklar 
och föroreningar av ett elek-
triskt laddat filter av fiberduk. 
Bland ämnen som fångas kan 
nämnas svaveldioxid (SO2) 
kväveoxid (NOx) och partiklar 
PM 2.5. Systemet kan ta bort 
90–100 procent av partiklarna 
mellan 0 och 2,5 mikroner (di-
ameter).
Målet är tiofaldigad försäljning
Toyota siktar på att tiofaldiga 
försäljningen. Denna tillväxt 
underbyggs av nya Mirais för-
bättrade prestanda och stark-
are attraktionskraft samt ett 
väsentligt lägre pris, cirka 20 
procent lägre än för den ut-
gående modellen.
De praktiska aspekterna med 
att äga och köra en bränsle-
cellsbil kommer stadigt att öka 
när olika marknader förbät-
trar infrastrukturen för vätgas, 
antalet tankstationer samt att 
regeringar och lokala myn-
digheter introducerar stimulan-
såtgärder och regleringar för 
renare transporter.
Text & Foto: Toyota



AUDIO 55





Med sitt uttrycksfulla ut-
seende, helt nya takde-
sign, breda utbud av driv-
linor och chassi-teknologi 
av högsta klass kommer 
nu nya BMW 4-serie Cab-
riolet, fylld med körglädje 
i extra exklusiv form.

BMW har en långt-
gående tradition av att 
föra samman den sport-
prägel som är BMW-var-
umärkets kännetecken, 
med upplevelsen av att 
köra nedcabbat. För 35 
år sedan presenterades 
den första BMW 3-se-

rie Cabriolet - som ge-
nast blev en succé med 
sin graciösa siluett, låga 
horisontella axelinjer och 
en förarposition som gav 
förstärkt känsla med om-
givningen.
När vi spolar fram till 2020 
och premiären av nya 
BMW 4-serie Cabriolet 
ser vi en ny generation, 
som skiljer sig från sina 
föregångare, tack vare 
ett nytt designspråk som 
andas sportig elegans i 
kombination med kraft-
igt förbättrad prestanda. 
Genom design, fordons-



koncept och kördynamik 
särskiljer sig nya BMW 
4-serie Cabriolet mer 
från BMW 3-serie Sedan 
än någonsin tidigare un-
der de 35 år som BMW-
cabrioleter har funnits i 
mellanklassen.
Exteriör
Den innovativa softtop-
suffletten hos nya BMW 
4-serie Cabriolet kom-
binerar det bästa av två 
världar, genom att gifta 
samman fördelarna med 
en nedfällbar hardtop, 

med det stilrena utseen-
det hos en sufflett i tyg. 
Den nya suffletten ger 
en överlägsen akustik 
och termisk komfort jäm-
fört med en konventio-
nell softtop. Den är även 
40 procent lättare än 
den utgående modellens 
nedfällbara hardtop.
Taket drivs av en elek-
trisk motor som gör det 
möjligt att fälla upp eller 
ned inom 18 sekunder 
med ett knapptryck – 
även under körning vid 



hastigheter upp till 50 km/h. Den 
ombytliga takdelen gör även att 
bagagekapaciteten kan ökas 
från 300 till 385 liter när taket är 
nedfällt.
Interiör
Kombinationen av sport och el-
egans som kännetecknar nya 
BMW 4-serie Cabriolet präglar 
även hytten, med en förar-
centrerad cockpitdesign, som 
förhöjs ytterligare av de stora 
bildskärmarna som utgör instru-
mentkluster och Control Display. 
Förhytten är ergonomiskt op-
timerad med sportsäten framtill 
med automatiska bältesmatare, 
klädsel i Vernascaläder, sätes-
värmare och sportratt i läder, 

samt den tydliga individuella de-
signen för de två bakre sätena.
Motorprestanda och chassi
Nya BMW M440i xDrive Cab-
riolet tillsammans med samt-
liga varianter med dieselmo-
tor har försetts med BMW:s 
mildhybrid-teknik (MHEV), som 
förbättrar både acceleration 
och effektivitet. Med den kraft-
fulla 48V-startgeneratorn och 
ett extra batteri genereras och 
lagras bromsenergi, som i sin 
tur används för att understödja 
förbränningsmotorn. Detta ger 
en elektrisk boost med 11 extra 
hästkrafter.
Flaggskeppsvarianten har en 
374 hästkrafter rak sexa under 



huven. Utbudet av bensin-
motorer kompletteras med 
två varianter med 4-cylindrig 
drivlina: BMW 420i Cabrio-
let med 184 hk samt BMW 
430i Cabriolet med 258 hk.
Bland dieselvarianterna 
finns en BMW 420d Cabrio-
let med en 190 hästar stark 
4-cylindrig motor. Utöver 
dessa motoralternativ kom-
mer även fler varianter 
framöver.
Samtliga modellvarianter 
har 8-stegad Steptroninic-
växellåda i standardut-
förandet.
Nya BMW 4-serie Cabrio-
let har förstärkt vridstyvhet 
i kaross och chassi-fäste. 
Vridstyvheten är samman-
lagt 4 procent högre än sin 
föregångare. Proportioner-
na, den optimerade aerody-
namiken, karossens sänkta 
tyngdpunkt (- 21 mm) och 
diverse småjusteringar i 
chassits geometri är ytterli-
gare exempel på hur BMW 
4-serie Cabriolet skiljer sig 
mot BMW 3-serie Sedan.
BMW 4-serie Cabriolet lan-
seras på marknaden i mars 
2021. 
Text & Foto: BMW
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Volkswagen Golf R



Volkswagen breddar sitt utbud av 
sportiga Golf-versioner i snabb 
takt. Efter premiärerna för GTI, 
GTI Clubsport och laddhybriden 
GTE presenteras nu flaggskeppet 
för den åttonde Golf-generationen: 
nya Golf R. Med en effekt på 320 
hk är denna nykomling den mest 
kraftfulla Golf-versionen någonsin.

Golf-familjens nya toppversion er-
bjuder 320 hk, ett vridmoment på 
hela 420 Nm och fyrhjulsdrift som 
standard. Den accelererar 0 till 100 
km/h på 4,7 sekunder och toppfar-
ten är begränsad till 250 km/h.
Golf R kan beställas med ett R-
Performance-paket (tillval) som ger 
höjning av toppfarten till 270 km/h, 
en större bakspoiler med extra 
downforce på bakaxeln, 19”-fälgar 
(istället för 18”) och tillgång till två 
extra körprofiler: ”Special” (Nürbur-
gring-läge) och ”Drift”.
Motorn
Den bensindrivna fyrcylindriga 
2,0-liters turbomotorn (TSI) i nya 
Golf R är den för närvarande allra 
kraftfullaste i EA888-produktlinjen. 
Medan föregångaren hade en mo-
tor från den tredje generationen 
(evo3) under huven, är Golf R nu 
bestyckad med ett kraftpaket av 
den fjärde generationen (evo4). 
Med en effekt på 320 hk är den 20 
hk starkare än sin föregångare. Det 
maximala vridmomentet har höjts 
från 400 till 420 Nm. Det står till-
gängligt redan vid 2 100 varv/min 

och ligger kvar konstant på denna 
höga nivå upp till 5 350 varv/min.
Nya Golf R uppfyller den senaste 
utsläppsstandarden Euro 6d. TSI-
motorn leder ned kraften i under-
laget via en 7-stegad DSG-växellå-
da och fyrhjulsdrift.
Ny fyrhjulsdrift
Golf R har en ny fyrhjulsdrift med 
reglering av drivmomentet på 
bakaxeln, kallat ”4MOTION med R-
Performance Torque Vectoring”. En 
nyutvecklad bakaxelväxel fördelar 
motorns drivkraft variabelt mellan 
fram- och bakaxel. Nytt är att den 
dessutom kan fördela kraften mel-
lan bakhjulen. Det här ger Golf R 
ännu bättre köregenskaper, speci-
ellt i kurvorna.
Nya Golf R är den första model-
len på marknaden vars fyrhjulsdrift 
är nätverksuppkopplad och styrs 
tillsammans med övriga chassi-
system, som den elektroniska dif-
ferentialbromsen (XDS) och den 
adaptiva chassiregleringen (DCC) 
via en så kallad Vehicle Dynamics 
Manager (VDM). Tack vare denna 
koppling mellan olika system erbju-
der nya Golf R optimal prestanda, 
neutrala köregenskaper med hög-
sta precision, maximal smidighet 
och maximal körglädje
För exteriördesignen på nya Golf 
R innebär detta bland annat en ny 
stötfångare i R-stil fram, en splitter 
(frontspoiler) av racingtyp, sidovin-
gar som leder luften rätt (lackerade 
i karossfärgen) och specifika R-



luftintagsgaller. Alla svartlackerade 
detaljer har högglans-finish.
Silhuetten på R-modellen känne-
tecknas bland annat av 18”-fälgarna 
”Jerez”, speciella tröskellister, bak-
spegelkåpor i matt krom (inklusive 
att R-logon projiceras på marken 
när bilen öppnas och stängs), och 
att chassit ligger 20 mm närmare 
vägbanan.
En annan unik designdetalj på Golf 

R är stötfångaren bak som nu fått 
en nydesignad diffusor i svart hög-
glans. På sidorna inramas den av 
de kromade, dubbla ändrören på 
det standardmonterade sportavgas-
systemet. De fyra klaffstyrda avgas-
rören är ett annat kännetecken för 
Golf R. Volkswagen kommer i van-
lig ordning också att erbjuda ett av-
gassystem från Akrapovič, tillverkat 
i titan som förutom ljudupplevelsen 



även gör det 7 kg lättare. Även här 
modifieras ljudet via klaffar.
R-logon sitter placerad nedanför VW-
emblemet, mitt på bakluckan. En tak-
spoiler ser till att ge tillräcklig down-
force på bakaxeln. Precis som övriga 
Golf-modeller är nya R också utrustad 
med LED-baklyktor som standard.
Nya Golf R kan beställas i tre olika 
färger. Lapiz Blue Metallic är signa-
turkulören för R. Dessutom kan bilen 
fås lackerad i Pure White eller Deep 
Black Pearl Effect – båda traditionella 
färger för sportiga Golf-modeller.
Interiören
Digital Cockpit Pro kännetecknas av 
en unik grafik med R-logo. Via View-
knappen på den nya multifunktion-
sratten kan man välja mellan flera 
olika vyer: Förutom de vanliga vyerna 
från andra Golf-versioner har Digital 
Cockpit Pro i Golf R även ett ”Sport 
skin” med en rund varvräknare i mit-
ten med speciell R-design prydd av 
en R-logo. Golf R har även en vy med 
helt ny 3D-
Dekordetaljer i kolfiberlook på instru-
mentpanelen, speciell R-dörrklädsel, 
golvmattor med R-logo, pedaler och 
fotstöd i borstat rostfritt stål ingår 
också i den utökade standardutrust-
ningen för Golf R, precis som svart 
innertak och ambientebelysning med 
30 färger för instrumentpanelen och 
dörrarna.
Text & Foto: Volkswagen
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REPORTAGE
Text: Christoffer Talvis

Foto:  Kim Jarl

Intresset för just Impreza och WRC-stuket började i tidig ålder 

genom många timmar framför TV-spel.



Ett oönskat haveri av en Golf 
2a gjorde att Simon Allinggård 
behövde spontanköpa ny bil 
ganska omgående. Gärna en 
med mer effekt än en Golf, 
redan där är valmöjligheterna 
många. Av en slump så kom 
han att tänka på bilmodellen 
som han velat ha i flera år, en 
Subaru Impreza.
- Jag köpte mig en Impreza 
WRX, på den tiden visste jag 
dock inte skillnaden på WRX 
och STi, men det var ju tur 
såhär sex år efteråt, säger Si-
mon med ett skratt.

Simon gjorde som de flesta 
Impreza-ägare, köpte nytt av-
gassystem till och börja med. 
Avgassystemet ger boxer 4an 
en helt ny karaktär, motor-

 
En Subaru WRX passar som handen i hand-
sken på en lerig skogsväg.



ljudet! Sen började inköpen 
allt eftersom, coilovers för 
att förbättra väghållningen, 
mappning för att öka effekt 
och optimera motorn. Kort 
därefter började vintern när-
ma sig och god sikt vill man 
ju ha när man kör bil. Det 
ända rätta till en Impreza 
då är ju att montera en ljus-
box, mörkerkörningen blir så 
mycket behagligare med fyra 
extraljus. Simon kom även 
över en WRC-vinge till vettigt 
pris så det var svårt att mot-
stå.

- Att ha en Impreza med bara 
ljusbox och WRC-vinge är lite 
som att man bara gymmat 
en del av kroppen, alltså lite 
skevt, säger Simon med ett 
skratt. 

Därför fanns det bara en 
sak att göra nu, gå all in och 
beställa ett komplett WRC-
kitt till bilen. Samtliga delar, 
typ en hel bil utvändigt dök 
upp ganska snabbt hemma i 
Eskilstuna, framskärmar, bak-
skärmar, fram och bak/stöt-
fångare samt vinge, nu fanns 
det en vinge i reserv också. 
När WRC-kittet äntligen var 
monterat kände sig Simon 
nöjd med stuket, eller bilen 
kunde ju inte vara helt i silver. 

Det fanns bara en väg när Simon väl börjat 
modifiera karossen. Det var att gå all in och 
ge rallyikonen det utseéndet den förtjänar.



Lösningen blev att foliera 
bilen direkt, eller snarare de-
lar utav den då Simon valde 
kamouflage-stuket för att ge 
bilen en kaxigare look. 

- Det ända tråkiga nu när 
stuket på bilen utvändigt 
liknande en fullkittad WRC-
bil var ju att den endast hade 
229 pigga åsnor under hu-
ven, säger en halvt missnöjd 
Simon.

Sådant finns det lösningar 
på, men man vill ju bruka 
bilen emellanåt också, inte 
bara ha den ståendes i ga-
raget som ett projekt. Si-
mon körde med bilen i några 
månader och fortsatte vara 
missnöjd över motorns pres-
tanda. Vintern började närma 
sig och av en slump lyckades 
han hitta en likadan WRX 
från 2004 i Värmland. Det 
som visade sig vara perfekt 

Boxer-motorn är både en älskad och hatad 
motor.



med just denna var att det satt en 
färdigsmidd JDM EJ207 motor med 
STI-drivlina, perfekta donatorbilen.

- Kunde ju inte bli bättre, säger en 
nöjd Simon.

Någon månads arbete senare hade 
två motorer demonterats och den 
nya smidda motorn satt monterad i 
Simons bil. Under tiden när han höll 
på med motorerna var han förbi det 

lokala motorsportföretaget Finess 
som är riktigt duktiga när det gäller 
att ta fram burar till bilar. Det blev en 
halvbur som fick följa med hem.
På jungfrufärden med den nya smid-
da motorn i kalla december fick Si-
mon följe och blåljusen tändes ba-
kom honom.

- Blev stoppad och fick regbesiktning 
för att det inte fanns något baksäte i 
bilen. Detta blev döden för mig kan 

Ifall han inte kör grusvägar så hade Simon hoppats 
på mer körtid på banan. Tyvärr påbörjar han nya 
förändringar med bilen för ofta vilket gör att bilen 
inte körts så mycket.



man säga. Inget maskinellt var ju 
original för helbilsgodkännandet, 
säger Simon.

Simon ringde runt till varenda be-
siktningsingenjör som han kunde 
hitta telefonnummer till för att se 
ifall bilen kunde reggas till amatör/
ombyggt fordon. Dock fick Simon 
negativa besked varje gång, han 
fick bara till svar att du behöver 

återställa bilen helt till original. Av 
en slump berättade en vän om 
företaget Testa: 

- Jag ringde dit och fick prata med 
en besiktare och berättade hela 
min story vad som hänt och vad 
som var gjort med bilen. Fick till 
svar att det där är inga problem. 
Genast började jag få lite hopp om 
bilen igen, säger Simon.



Det Simon också fick berättat för 
sig var att det var tur han hade 
en WRX och inte en STI, för det 
hade inte gått att regga med den 
motorn som han stoppat i. Dock 
kunde han inte boka tid direkt 
då det var några saker han be-

hövde bygga/åtgärda först. 

- Man får inte regga med ombyg-
gd motor på bensin, det måste 
vara e85. In i garaget igen alltså, 
byte av spridare, allmän koll på 
allt, byte av soppaledningar, 

Rallystolar, sekventiell växel-
låda, växelindikator, kan det 
bli mer rally/racing än så.



pump, Link G4+ sprut, 
säger Simon.

Dock drog det ut på tiden 
ganska med att besikta 
den då Simon fick strul 
med bilen under mappnin-
gen. Bilen blev ståendes 
nästan ett år i garaget in-
nan Simon efter mycket 
trilskande lyckades hitta 
felorsaken och bilen kunde 
äntligen köras till Ludvika 
för regbesiktningen.

- Av någon konstig anled-
ning mitt i allt kring besikt-
ningen så kom jag att tän-
ka på för några år sedan 
när jag fick prova Peter En-
crantz rally Impreza med 
sekventiell växellåda och 
blev helt såld. Så medan 
bilen var i Ludvika la jag en 
beställning på en sekventi-
ell låda, säger Simon med 
glimten i ögat.

Bilen har snart stått mer 
tid i garaget än vad Simon 
har brukat den. Räckte inte 
med att köpa ny växellåda, 
shoppingbegäret var större 
än så. Simon kunde äntli-
gen använda den lagligt 
men då bestämmer han sig 
för att köra den till garaget 
och börja skruva ännu mer. 



En sen sommarkväll helt ensam på GTR 
motorpark, här trivs Simon riktigt bra

Vintern 2019/2020 blev det 
en hel del gjort med bilen 
under motorhuven, turbo-
aggregatet byttes mot en 
Precisionturbo, precision 
wastegate, ytterligare förbät-
tring av soppasystemet men 
även den sekventiella lådan 
från Kaps monterades. Si-
mon var inte helt nöjd med 
väghållningen, eller snarare 
sagt, han ville ha coilovers 
som var mer anpassade för 
bankörning. 

- Tråkigt nog blev ju inte 2020 
något bra år så jag har inte 
fått speciellt många chanser 
att testa vad bilen går för eft-
er förra vinterns uppgrader-
ing, säger Simon.



Subaurs vinge gör sig normalt riktigt bra på 
bilen med WRC-vingen är next level.



Fullbur är obligatoriskt i en bil byggd som 
denna.



 

FAKTA
Namn: Simon Allinggård 
Ålder: 25
Bor: Eskilstuna
Arbete:Kör lastbil
Bilmodell: Subaru Impreza WRX 
Årsmodell: 2004



Vi önskar alla
en riktigt God Jul

och ett Gott Nytt År!



PROJEKTBILEN
Text: Daniel Serénus

Foto:  Berggren Garage



När den kända bilbyggaren 
Andreas Berggren kon-
taktade redaktionen och 
berättade att han hade köpt 
en Volvo, var första tanken 
att han måste blivit galen. 
Men då vi redan visste att 
han var galen så låg tanken 
om att han fått en sten i hu-
vudet mer till hands. Skulle 
verkligen teamet bakom 
en helgrym Honda S2000, 
en helt galen batmobile av 
en Hyundai och han som 

tog sin mors gamla bubbla 
och byggde en Joker-tema 
bil, ta sig an Volvos kan-
ske minst önskvärda bil, en 
C30? 

Detta kunde vi helt enkelt 
inte missa, så om Andreas 
och hans vänner skulle 
bygga om en Volvo C30 
ville tidningen vara med 
på ett hörn. Andreas skick-
ade över lite skisser om 
vad han hade tänkt sig. Blir 



bilen bli hälften av förväntningar-
na skulle det räcka för att impo-
nera på svenska folket. Frågan 
var bara om vi skulle stoppa 
där. Tidningens tanke var att ta 
Andreas och bygget till Essen 
Motor show i Tyskland. Det är 
målsättningen och frågan är om 
detta är möjligt?

Något som är möjligt är hans 
planer. Andreas har redan rivit 
isär allt och gått loss med svets 
och plåtsax. 3D designern Bo 
Zolland gjorde för några år se-
dan en designidé av en Volvo 
C30 och den har legat som gr-
und till Andreas vision av bygget. 



Dock kom en Audi RS front i vä-
gen skickat från en av sponsorer-
na. Den gjorde att allt fick byggas 
om till något helt unikt. 

Men det är lite så att umgås med 
Andreas, man vet inte vad som 
kommer här näst. Det ballar ur lik-
som på ett bra och kreativt sätt. 
Det är det som gör det så spän-
nande att följa Andreas och hans 
vänner.

För att kort sammanfatta allt arbete 
som pågått under hösten så har 
man köpt in en bil med en potent 

motor, en turboladdad 5-cylidning 
stolthet från Torslanda. Denna har 
man lackat, förfinat och kommer 
bygga vidare på. Karossen har 
börjat ta form och massa plåt har 
svetsats och formats. Både vinge 
och bakdiffusor har börjat ta form. 
Audi-fronten har byggts om för att 
harmoniera med C30 designen. 
Andreas har propsat på att få in 
en bur i bilen, det är ju trots allt rätt 
mycket racing runt bilen. Just nu 
händer det mycket runt bilen så 
nästa nummer kommer vi kunna 
se mer av slutresultatet även om 
det redan nu börjar skönjas en 



viss form. Det finns även ett 
tema kring denna bil, men vad 
det kommer bli kommer vi tala 
mer om i nästa nummer. Håll ut 
så länge! 
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