
Bromsservon -  P1800ans Akilleshäl!!? 
 

 

 

 

När vi tittar tillbaka på de tekniska frågor som kommer in till klubben, så dominerar 

nog bromsproblemen. Det rör sig om typiska fel som dålig bromsverkan, att bilen 

”dricker” bromsolja, osv. Flera bilar har råkat ut för olyckor då bromsarna slutat 

fungera och de kört på andra bilar eller rakt ut i en gatukorsning… Att hålla P1800ans 

bromsar i gott fungerande skick är nog den enda sak man inte överhuvudtaget skall 

överväga att slarva med, aldrig!! 

Denna artikel skall behandla den i särklass mest komplicerade och mest krånglande 

komponenten i detta system – nämligen bromsservon, av engelska märket Girling. 

 

Historia över bromsservo 

Redan i bilismens allra första historia började det stå klart att människan behövde 

maskinell assistans att bromsa bilarna, precis som hon hade uppfunnit motorn för att 

röra dem framåt. De första bromsförstärkarna var rent mekaniska saker, som ofta 

använde bilens hastighet och motorns rotation som ingående krafter för att stanna 

fordonet. Ganska snart insåg man att en annan kraft var enkel och effektiv att utnyttja 

– motorns sugande (som ju då genererar undertryck, allmänt kallat vakuum, fast något 

vakuum ur strikt fysikalisk bemärkelse är det ju aldrig…).  Kraften hämtar 

bromsförstärkarna alltså ur tryckskillnaden mellan omgivande atmosfärstryck och 

insugets undertryck. Omgivningens tryck är ju vid havsytan c:a 1 bar (100 kPa), 

medan insugets tryck kan sjunka så lågt som en halv bar. Denna tryckskillnad låter 

man verka på ett membran (en kolv) som rör sig inuti en cylinder med omväxlande 

tryck och undertryck på bägge sidorna. På så sätt kan man få en betydande kraft om 

nästan 90 kilopond att röra sig inuti en cylinder av en kaffeburks storlek!  

 

Firmor som t ex Atle, Dunlop och Westinghouse utnyttjade detta genom att komma 

med bromskraftsförstärkare när bromspedalen trampades ner, också såg till att 

fotkraften förstärktes av motorns insugskraft. Detta fungerade dock med lite 

fördröjning – undertrycket måste först byggas upp vid en ventil innan det kunde 

utnyttjas, knappast en önskvärd egenskap för ett bromssystem, eller hur? 

 

Bromstillverkarna Girling och Lockheed byggde istället system som arbetade med 

konstant undertryck. Erfarenheterna tog de från större hydrauliska bromssystem som 

de också tillverkade för stora lastbilar. Det är då servocylindern behöver 2 kamrar, 

som jobbar mot varandra med olika tryck. Bromspedalen påverkar en styrventil, som 

släpper in atmosfärstryck i den ena kammaren, varvid kolven snabbt rör sig mot den 

andra sidans undertryck. Låter man då kolven via en tryckstång i sin tur trycka ut 

bromsvätska i bromssystemet så har man en effektiv bromskraftsförstärkare, populärt 

kallad ”broms-servo”. När pedalen släpps upp, stängs ventilen igen, den andra öppnar, 

tryckskillnaden minskar, en fjäder trycker tillbaka kolven, som då går tillbaka in i 

cylindern, varvid följaktligen bromskretstrycket snabbt minskar.  



Värt att veta är att det inte är särskilt effektivt att använda en sån här servotyp på en 

Diesel- eller tvåtaktsmotor, för där genereras inte tillräckligt mycket undertryck! Där 

måste man i sådant fall låta motorn driva en extra undertryckspump.   

 

Nackdelarna med en bromsservokonstruktion av detta slag är att man måste 

upprätthålla hög täthet mellan bromsvätskekretsen och vakuumkretsen. Bromsvätskan 

har en tendens att med tidens tand arbeta sig in i vakuumkretsen genom att sakta lösa 

upp packningar, göra ventiler otäta och dylikt. Resultatet märker man över tiden som 

en alltmer försämrad bromsförstärkningseffekt.  

 

Vi rekommenderar således översyn av bromsservon på P1800 cirka vart 3:e år, för att 

vara på den säkra sidan! 

 

Hur testar man enkelt om bromsservon fungerar? Jo, med en väl fungerande servo är 

bromspedalen hård/stum vid avstängd motor, men sjunker ner något när motorn 

startas, och undertrycket i servon byggts upp. Känner man denna ”dipp” tydligt, är det 

ett tecken på fungerande bromsservoenhet. Det låter som en motsägelse att en 

”mjukare” pedal skulle innebära bättre bromsar, men med bromsservo är det så! 

   

Tecken på att bromsservon behöver repareras är om man hittar rester av bromsvätska 

inuti vakuumslangen/röret till motorns insug. Där skall ingen vätska förekomma alls! 

Likaså om bromsvätska rinner utanför servon och kladdar ner och löser upp lacken på 

motorrummets insida och på servon själv. Bromsvätska har ju denna otrevliga 

bieffekt, spill aldrig på lackade ytor!  

Andra vanliga symptom på P1800 är att bilen alltmer förbrukar bromsvätska utan att 

man kan hitta nåt läckage på bromsrör och bromsslangar. På min bil hade jag länge 

haft dålig bromsverkan, man var tvungen att ”stå” på pedalen för att få stopp på 

ekipaget. Jag hade bytt bromsslangar, några bromsrör, huvudbromscylinder, renoverat 

hjulcylindrarna, men ändå var bromsverkan inte perfekt, fast det kunde kännas hyfsat 

ibland efter en avluftning. Bilen drack mer och mer bromsvätska, på slutet kunde 

kretsen bli torr (och bromspedalen gå i botten utan motstånd) bara efter någon 

vecka… 

Det visade sig så att servons vakuumcylinder fullkomligt badade i bromsvätska, som 

sen sögs in i motorn, som förstås sprutade ut ”blårök” som resultat av detta. Med en 

nyrenoverad servo blev bilen som helt ny, vad gäller bromsarna.  

 

Det bör påpekas, att om man känner minsta tvekan inför att renovera sin servo själv, 

så bör man låta fackman göra det, alternativt köpa en utbytesservo av nytillverkning, 

som bör ge tryggare funktion (bl a CVI Automotive i Hudiksvall och 

Veteranprodukter saluför sådana). Dock måste fästena i motorrummet modifieras om 

en utbytesservo av annat fabrikat skall passa, men det är ganska enkelt.  

  

P1800s bromssystem - översikt 

De första bilarna – Jensenbilarna (de 6000 första) samt upp till chassi nr 6999, alltså 

även de första 999 bilarna som byggdes i Göteborg, hade enbromskrets med separat 

huvudbromscylinder och en bromsservo av engelska märket Girling. Servon var 

dessutom förstärkt med en vakuumtank, som sitter monterad under vänster 

framskärm. Motorns insug och vakuumtanken förbinds med servon via stålrör.   

 



Redan från chassi nr 36 ersätts huvudbromscylindern av aluminium av en annan 

variant utförd i gjutjärn.   

 

Fr o m chassi nummer 7000 tas vakuumtanken bort, och en lite annorlunda 

vidareutvecklad variant av Girlingservon  (MK 2A) används. Nu ansluts den med 

slang till insuget istället.    

 

Från chassinummer 16500 (1966 års modell) finns dessutom en reduceringsventil 

monterad för bromskretsen mot bakhjulen. Denna ventil sätts nere på torpeden, 

undertill och dess syfte är att fördela bromstrycket mellan fram- och bakhjul, mer 

kraft till framhjulen.  

 

Efter 1969 fick P1800S 2-kretsbromsar, inspirerade av säkerhetstänkandet bakom 

framtagningen av Volvo 140. 2-krets-systemet innebar ju att man alltid har 

bromsverkan på minst 3 hjul, även om en av kretsarna skulle springa läck. På E och 

ES-modellerna använder man en annan variant av servo, där bromsservon och 

huvudbromscylindern är hopbyggda. 

 

Från de tidiga Jensenbilarna över P1800S ända fram till årsmodellen 1969 har alltså 

P1800 en-kretsbromsar, dvs. faller trycket på ett enda ställe i systemet, så har man 

ingen broms kvar! Huga!  Det gäller alltså att sköta bromssystemet med största 

noggrannhet för att inte råka ut för en olycka! Var försiktiga! 

 

 

 

 



 
Systemöversikt över P1800 med 1-kretsbromsar. Notera position 11, vakuumtanken, 

som sitter inuti innerskärmen på vänster sida på tidiga bilarna (fram t o m 

chassinummer 6999. 

 

Från chassinummer 16500 (dvs årsmodell 1966) tillkommer dessutom en 

reduceringsventil (artikelnummer 671894-4) monterad nertill/undertill på 

torpedväggen. Denna reducerar trycket till bakre bromsarna. 

 

 



Annan, mer schematisk skiss over enkretssystemet, viktiga delar är: 

1 – bromsservo 

2 – vakuumledning till motorns insug. 

  4 – bromsljuskontakt 

5 – huvudbromscylinder 

7 -  bromspedal 

12 - vakuumtank  

Bilden visar tydligt att P1800an har  skivbromsar fram, trumbromsar bak! 

 

 

 



 
Bromsservons arbetssätt. Notera vipparmen (T-formad i vit färg på bilderna ovan), 

som vid bromsning/uppsläpp av bromspedal skjuts fram/tillbaka av den i bilden 

svarta övre bromsvätskekolven, varvid vipparmen öppnar/stänger 2 stycken ventiler, 

och således släpper in eller tar ut undertrycket ur den stora vakuumcylindern till 

höger på bilderna. Prickade linjer i bilderna är returfjädrar.  

 

 
När vakuumkolven rör sig åt vänster inuti vakuumcylindern trycker den via 

kolvstången ut bromsvätska ur anslutningen längst ner till vänster på bilden, varvid 

bilens hjulbromsar ansätts med högt bromstryck! 

 



 
Översikt över motorrummets bromsdetaljer på P1800S-bilarna. Servon är relativt 

lättdemonterad ur bilen. 

 
Girlings egen 4-sidiga reparationsanvisning, vilken följer med reparationssatsen för 

servon, och finns dessutom för nedladdning från www.volvo1800pictures.com.  

 

http://www.volvo1800pictures.com/


Komplement, kommentarer till reparation av Girling 
bromsservo till P1800 1961-1969: 

Här följer bilder och kommentarer till reparation av bromsservon.  

Reparationssatsen kan köpas från de flesta av återförsäljarna av delar till äldre 

Volvobilar, har artikelnumret 276556, och kostar c:a 700 – 800 kr. 

Du bör alltså i första hand använda anvisningen som följer med reparationssatsen när 

du renoverar servon, men läs gärna igenom kommentarer och bilder som följer, de är 

baserade på erfarenhet, och förhoppningsvis kommer din renovering att gå lättare och 

bli rätt gjord då! 

 

 

 
Sprängskiss  över bromsservon. I princip består den alltså av 2 samarbetande kretsar 

- ett luftvakuumsystem med styrventiler och luftfilter som drivs av motorns insug, samt 

ett bromsvätskesystem som manövreras från bromspedalen.  

 



 
Reparationssatsen uppackad, innehåller tydlig reparationsbeskrivning.  

Trots det bör man vara försiktig och veta vad man gör. Pneumatik 

 kräver renhet och noggrannhet. Och detta kan inte upprepas nog ofta: 

Flera av packningarna är koniska, dvs bredare i ena ändan än i den andra. Det är ingen slump.  

Vänd alltid gummipackningarna åt rätt håll!  

 

 

 

 

 

 



 
Bromsservo avlägsnad ur motorn, icke fungerande. Vakuumcylindern var full med 

bromvätska – så ska det absolut inte vara! Det betyder att packningar m m inte längre 

tätar och att motorns vakuumsug helt enkelt tömmer hela bromskretsen på 

bromsvätska – livsfarligt för bilen, eftersom bromsverkan i värsta fall helt kan 

försvinna mitt under körning. Att servon läcker bromsvätska syns också på det faktum 

att färgen flagnat från vakuumcylindern – bromsvätska fräter ju bort billacker, som 

alla som spillt på bilen fått erfara… 

 

 

  

 



 
Reparationsobjekt på arbetsbänken. I närbild syns t v hela aluminiumhuset med de 2 cylindrarna 

inuti, och i förgrunden ser vi ventilkammaren med överföringsröret för vakuumtryck till 

vakuumcylindern. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Första demontaget: vakuumkolven tas ur cylindern. Var försiktig med fjädern under kolven 

 när locket avlägsnas, den kan få kolven att flyga ur med väldig fart. På  lockets insida syns stora 

tätningspackningen. 

 



 

 

 

 
Insidan av vakuumcylindern – här gäller det att det inte ska finnas någon rostkant eller annat som 

kan få kolvens rörelse att fastna. Finns det det, måste insidan smärglas ren noggrant. 

 

 

 

 



 
Rengöring av aluminiumhuset från ärgning. Just denna ärgning är ett problem, i synnerhet inuti de 

olika små cylindrarna, eftersom det gör att kolvarna, som måste glida lätt och utan motstånd (men 

ändå med täta packningar mot cylinderväggarna) kärvar och fastnar i oxiden. Var försiktig, 

noggrann och använd omdöme. 

 

 

 



 
Vipparmen i närbild med dess 2 ventiler. För att den skall kunna demonteras måste underliggande 

kolv centreras inne i sin cylinder. 

 

 
 

 



 

 
Skruva försiktigt in en vanlig skruv i vakuumkolvens ”propp”, för att sedan kunna lyfta ut den, 

efter att först ha avlägsnat en låsring. 

 

 

 

 



 
Här kommer propp och bakomliggande fjäder ut Det är denna propp som vid inbromsning trycker 

ut all bromsvätska i bromskretsarna ner till hjulen. Skall således vara tät! 

 

 

 



 
Notera hur den koniska packningen sitter monterad på proppen! Bredaste delen åt vänster i denna 

bild! 

 

 

 

 

 



Vätskecylinderns kolvdetaljer, position 14 är packningen monterad på tryckkolven 

”proppen” position 15. Som flera andra packningar i denna servo är den konisk, dvs 

smalnar av åt ena hållet. Det är alltså av YTTERSTA VIKT att man sätter dessa 

packningar åt rätt håll, enligt bilder, figurer och anvisningar, annars löper man stor 

risk att servon inte fungerar, och bilen inte bromsar!!!!! 

 

 

 
Vid montage/demontage av tryckkolven rekommenderas man av anvisningarna att 

tillverka ett litet saxliknande specialverktyg av svetstråd, vilket inte är alldeles 

nödvändigt, eftersom låsringstång mycket väl kan användas av den lite händige 

reparatören. Hursomhelst bör man vara medveten om att det sitter en kraftig fjäder 

under, vilket gör hela förloppet lite bökigare. 

 



 
Rengjord ventilkammare. Styrkolven i cylindern under fortfarande kvar. 

 

 

 

 

 

 



 
Närbild över ”vipparmen i ventilkammaren. När vakuumkolven i kanalen under rör 

sig fram/bak, vippar armen och öppnar den ena samtidigt som den andra ventilen 

stängs (position 2 och 12). På så sätt ansätts vakuumtrycket till rörelse i 

vakuumcylinderns kolv. 

 

 



 



För att komma åt att ta ur styrkolven måste denna metallplugg avlägsnas. Ett knep är att borra in 

en skruv (proppen är c:a 10 mm tjock! Borra ej för långt!) och sen dra ur med skruven. I 

reparationsanvisningarna föreslås istället att man trycker ur proppen från insidan med tråd eller 

dylikt. 

 

 

 
Vakuumcylinderns kolv (som reglerar vipparmen), med detaljer, varvid de flesta 

packningarna ingår i reparationssatsen. Position 7 och 10 är koniska packningar som 

måste monteras åt rätt håll, studera reparationssatsens anvisning NOGA! 

 

  



 
Proppen är urtagen och här kommer en nyrenoverad styrkolv att passas in i cylindern. Denna kolv 

skall smörjas in med ”rubber grease” (rött fett som följer med i reparationssatsen), ett fett som 

inte löser upp gummi. VIKTIGT att kolven glider lätt inne i cylindern efteråt – annars finns stor 

risk att bromsansättning resulterar i att bromsarna inte släpper när pedalen släpps upp! Smärgla 

insidan ren från ärgad/oxiderad aluminium ytterst försiktigt vid behov, och se till att cylindern 

hålles ren! Cylindern får inte heller göras för stor, för då tätar inte packningarna, och funktionen 

upphör. 

 

 

 

 

 

  



Reglerkolven återmonteras. De koniska packningarna på position 7 och 10 måste 

alltså monteras åt rätt håll – OERHÖRT VIKTIGT!!!!!! Förvissa dig om att du vet 

exakt hur det skall sitta – ibland är det aningen svårt att se i reparationssatsens 

anvisningar (p g a små bilder)! 

 

 
Återmontage – nya packingar och plaststyrning.  

 

 



 
Vakuumcylinderns kolv får ny gummiring fäst under lädertätningen. Läderkanten skall sedan fettas 

in med fett, likaså insidan av vakuumcylindern. Här kan det hända att reparationssatsens lilla fett-

tub inte räcker till! Använd i sånt fall vanligt smörjfett som komplement. Blanda inte ihop 

läderinfettningen med den röda gummiinfettningen (bägge följer med som små tuber i 

reparationssatsen!) 

 

 

 



 
Fettning av rengjord cylinderinsida. 

 

 

 

 

 



 
Insmörjning av läderkanten på vakuumkolven. Därefter ska kolvstången passas i ner i 

aluminiumhuset igen. Centrera noga. Dra inte fast de 3 bultarna som fixerar aluminiumhuset med 

vakuumcylindern förrän du förvissat dig om att kolven kan gå upp och ner lätt samt att det tätar 

mot cylinderväggarna på både upp- och nedfärderna!.  

 

 

 
Luftfiltret i servon bör rengöras/bytas med jämna mellanrum. Lätt att göra – endast en skruv att 

skruva ur!   



 
Resultatet – renoverad servoenhet med perfekt funktion! Dock bör man som sagts i artikeln se över 

sin bromsservo då och då – vart 3:e år är lämpligt serviceintervall. 

 

 
 

Ingående delar i reparationssatsen som i de flesta fall gör en bromsservo till ny igen!  

Dessutom följer det med reparationsanvisning.  

(Bild från CVI automotives hemsida www.cvi-automotive.se).  

 

 

 


