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BMW 3-serie (e90) 2005–2011Begagnat

Begagnatanalysen

LÄSARNAS FAVORIT

Som väntat visar läsarbetygen att 
BMW:s 3-serie talar främst till 
känslan: det helt dominerande 

köpskälet är ”körglädje”. Också i be-
tygstabellen står det i klartext – var-
ken Audi A4 eller Lexus IS matchar 
3-serien i den grenen. 

”Grymt rolig bil, där x-drive ger 
det lilla extra”, säger Mikkel Mör-
drup som kör en 325i -10. ”Man 
vill inte sluta köra – hittar alltid en 
anledning för en omväg”, erkänner 
Anders som har en 320d -09. Och 
han får medhåll av många ägare som 
lovprisar både köregenskaperna och 
motorerna, särskilt dieslarna. 

 Att BMW-ägare uppskattar bak-
hjulsdriften säger sig självt, och 
ingen enda klagar på väggreppet 
eller framkomligheten i halka. Där-
emot står det klart att ganska många 
ogillar de punkteringssäkra däcken 
(run flat tire) som blev standard på 
generation E90. ”RFT-däck är en to-
tal katastrof”, tycker C.G. Hellblom, 
ägare till en 320d -09. Kritikerna 
menar att däcktypen spårar, ger 
sämre grepp och bullrar mer. Dock 
ska man veta att de som klagar trots 
allt utgör en minoritet, sett till samt-
liga enkätsvar. 

Det näst viktigaste skälet att köpa 
en 3-serie är enligt ägarna ”kvalitet”.   
Just det skälet återspeglas i punkten 
”kvalitetskänsla” i betygstabellen, 
där 3-serien ligger på samma nivå 
som Mercedes C-klass, ett pinn-
hål under Audi A4, men långt över 
snittvärdet för hela databasen. Oho-
tad vinnare i den grenen är Lexus. 

God kvalitetskänsla betyder i 
allmänhet att bilen också är tillför-
litlig, och det bekräftas av 3-serien. 
Punkten ”problemfri” får betyget 
88 på vår procentskala, och det är 
faktiskt något över A4-betyget. Mer-
cedes ligger dock ännu lite bättre, 
och Lexus är även här oslagbar med 
betyget 98. 

Att 3-serien inte är helt problem-
fri framgår av bilden här ovanför. 
Det är ett och annat som strulat med 

de betygsatta bilarna, som i genom-
snitt rullat ett par tusen mil under  
två, tre år. Men inget tyder på något 
typfel för modellen. 

Det internationella besiktningsfö-
retaget Dekra har ett unikt faktama-
terial i sin databas, och deras senaste 
felrapport baseras på mer än 15 
miljoner besiktade bilar. Statistiken 

finns nu  tillgänglig på svenska, både 
på företagets webbsajt (dekra-bil-
besiktning.se) och som app till din 
smarta mobil (iPhone och Android). 

Går man in på 3-serien E90 där, 
finner man att 92,4 procent av de 
bilar som rullat upp till 5 000 mil 
har godkänts utan fel. Mindre fel 
rapporteras för 5,3 procent av dessa 

   ”min bästa bil hittills.”
fredrik berander, 335i -10

du vet väl att …

 … du kan läsa alla 
våra begagnattester 
på vår webbsajt 
automotorsport.se 

BMW:s 3-serie är storsäljare i Europa och den bilmodell som 
flest auto motor & sport-läsare äger. Hemligheten avslöjas i 
betygen: det handlar om känsla – men också om förnuft. 

Färddatorn visar glädjesiffror 
för förbrukning.

Motorstyrningen  
har krånglat. 

Servostyrningen
har slutat fungera.

”Bränslepumpen  
trasig.”

 
LED-blinkers har 

slocknat.

Koppling bytt   
– på garantin.

”Däcktryckkontrollen  
har fått fnatt vid däckbyte.”
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”Bromsskivor 
bytta efter 5 000 mil.”

”Bakhjulslager 
bytta vid  8 000 mil.”

Björn
 Bergman 

BmW:s 3-serie är faktiskt bara 
ett år yngre än Volkswagen Golf, 
och i likhet med den är Münchens 
mellanklassare nu inne på sin sjätte 
generation. båda är bästsäljare i sin 
klass och det är 3-serien som står 
för lejonparten av bMW:s intäkter. 
företaget kallar den världens mest 
sålda premiumbil. Men då räknar 
man  också in kombin, coupén och 
cabrioleten, de varianter som ännu 
inte lanserats i nya f30-generationen. 
3-serien är utan konkurrens europas 
mest sålda bakhjulsdrivna bilmodell, 
och frågar man ägarna lär just 

”… den har världsrykte 
som tillförlitlig.”

           

bakhjulsdriften anges som tyngsta 
skäl till det vinnande körglädjebetyget. 
Men 3-serien har även andra, mer 
konkreta dygder: den klarar sig 
mycket bra i bilbesiktningen (inter-
nationellt)  och den har världsrykte 
som en tillförlitlig modell. i nypriset 
betalar man onekligen en slant extra 
för varumärket, men enligt ägarna ger 
3-serien tillbaka en totalekonomi som 
ligger snäppet bättre än klasskam-
raternas. 
kort sagt: 3-serien e90 är har skäl för 
sin bästsäljarposition i världen – och  
man förstår att den är favorit   för 
våra läsare.   
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Audi A4 (internbeteck-
ning B5) kom 1994 som 
sedan och Avant och 
ersattes 2001 av B6, 
som blev B7 från 2005. 

Dagens A4 (B8) säljs sedan 2008. Finns även som A4 Allroad 
(höjd kombi) sedan 2009. 

Lexus IS  kom 1998 
som konkurrent till 
premiumtyskarna, från 
2000 även som kombi. 
Generation 2 kom 2006 

och fick facelift 2010. Finns med fyror och V6:or mellan 150 
och 306 hästar. IS-F har en V8 på 417 hästar. 

Mercedes C-klass 
(W202) efterträdde 
modell 190 år 1993 och 
kombin kom 1996. Nästa 
generation, W203, kom 

år 2000 och fick facelift 2004. Dagens C-klass (W204) kom 
2007 på helt ny plattform. 

Begagnatanalysen

LÄSARNAS FAVORIT

Testad i nr 3/2010 köp i  
newsstand eller läs på webben.

”
Svårslagen!” Det var rubriken på första provkörningen med E90 i ams nr 2/2005. Vi 
fann  att den nya Trean var större på alla ledder, men 20 kilo lättare än föregångaren 
E46. ”Samtidigt är alla motorer starkare, men snålare. Rena trolleriet!” Hösten 2006 

(ams nr 20) körde vi 335i (som Coupé) med då nya dubbelturbosexan på 306 hästar: ”G-kraften 
känns linjär från stillastående ända in i 250-spärren.” Körglädjen fick fem stjärnor. Snåltrimma-
de 316d mötte Audi, Mercedes C och Toyota Prius i ams nr 3/2010 och testlaget fann att ”BMW 
visar att en riktigt kompetent bil inte behöver en massa hästkrafter för att imponera. Körglädjen 
i 316d är i allra högsta grad närvarande.” Även 320d (EDE) med 163 hästar klarar miljöbilsgrän-
sen – också som kombi. Fabriken anger 4,3 l/100 km och testresultatet i ams nr 10/2011 blev 6,3 
i blandad körning. ”Känns som en vanlig 320d och priset är samma, så varför inte?”

SÅ här tyckte teStlaget

Konkurrenterna

Opel
astra

I NÄSTA NUMMER

Punkteringsfria däck 
ogillas av många. ”katastrof!” 

”lika roligt varje  
gång man tankar.”

joakiM WikströM, 320d ede -11

Takluckan  
har slutat fungera. 

Bagageluckan 
trög.

”Långsam kupévärme 
vid minus 20 grader.” 
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Som alltid hos BMW: utmärkt förarmiljö, 
tycker både testlag och ägare. 

Bagagevolymen är hygglig i kombin Touring: 
460–1 385 liter.  

Treor medan 2,3 procent avslöjades 
med det som kallas allvarliga fel. 

I kommentarerna till E90 skriver 
Dekra att ”modellen har visat myck-
et hög tillförlitlighet under många 
år”. Under ”typiska fel” nämns att 
bilar med automatlåda ofta har 
krånglande parkeringsbroms (som 
används sällan), och extra breda 
däck har visat sig slita på styrlederna 
och servots hydraulslangar. Punkter 
att se upp med, alltså. I övrigt no-
terar Dekra ofta felaktig ljusinställ-
ning och ”oljesmutsad motor”. 

Tredje viktigaste köpskälet för 
BMW:s 3-serie enligt ägarna är ”eko-
nomi”, och man kan anta att en av-
görande faktor där är märkets rykte 
om snåla motorer. I betygstabellen 
vinner BMW både ”bränsleförbruk-
ning” och ”totalekonomi” före sina 
i övrigt mycket starka konkurrenter. 

”Smått fantastisk förbrukning i 
förhållande till motorstyrkan”, sä-
ger Fredrik Gullberg som kör en 
320d -09. Även Patrik Larsson lovor-
dar den snåla dieseln i sin 318d -09: 
”Den går på 0,55 l/mil – och då gasar 
jag ganska friskt.” För Peder Axels-
sons 318d -09 ligger snittet på 0,48 
liter milen. 

    Vi ser alltså att det finns starka 
skäl till att BMW 3-serien är en av 
Europas populäraste mellanklassare  
– och våra läsares favoritbil.

  Björn Bergman

Sverige: 139 000 kr
(401 st. på www.blocket.se)
2008, kombi, 2,0d 177 hk, man, 
14 100 mil, silver. 

tyskland: 10 300 euro 
(6 596 st. på www.mobile.de)
2008, kombi, 2,0d 177 hk, man, 
15 800 mil, taklucka. Hamburg. 

Italien: 10 500 euro
(1 075 st. på www.subito.it)
2008, kombi, 2,0d 143 hk, man, 
16 200 mil, svartmet. ”toppskick.”  
toscana. 

Begpriser: Lexus håLLer värdet Bäst
BmW 320d

177 hk  
audi a4 2,0 tdI

170 hk
lexus IS 220d

177 hk
mB C 220 CdI

170 hk 
nypris -12 299 000:– 299 000:– 291 000:– 350 000:–

2012 271/09 268/10 287/01 313/11
2011 238/20 237/21 252/13 252/28
2010 214/28 215/28 226/22 228/35
2009 191/36 194/35 202/31 205/41
2008 160/46 174/42 179/38 184/47 

bilhandlarpriser gäller bilar som rullat 1 500 mil per år. 
siffran efter priset (i jämna tusental) visar värdefallet i procent. 
Privatköp sänker priset 20 000–30 000 kronor på nyare bilar.

oM Du viLL iMPorTEra
vår sökning: 
BMW 320d 2008–

testfakta
 BmW 325i -10 a4 2,0 tFSI -09 IS 250 -10 mB C 180 -10 

testförbr., l/100 km 9,1 9,2 10,6 10,2
längd/hjulbas mm 4 531/2 760 4 703/2 808 4 585/2 730 4 586/2 760
Bredd, mm 1 817 1 826 1 800 1 770
Höjd, mm 1 421 1 427 1 425 1 431

Bagage vda, liter 460 480 380 475
tjänstevikt, kg 1 585 1 570 1700 1 555
euro nCaP HHHHH HHHHH HHHHH HHHHH 

MOtOraLternativ i urvaL, BMW 3 (e90) 2006–2011

motortyp, transmission effekt, hk Förbr. l/100 km eu
•  2,0 bensin, r4, 6-vxl man 143 5,9
•  2,0 bensin, r4, 6-vxl man 170 6,1
•  3,0 bensin, r6, 6-vxl man/4Wd 218 7,1/7,9
•  3,0 bensin, r6, 6-vxl man/4Wd 272 7,2/8,0 
•  3,0 bensin, r6, 6-vxl man/aut 306 9,1/9,2
•  2,0 diesel, r4, 6-vxl man 143 4,7
•  2,0 diesel, r4, 6-vxl man/aut 177 4,8/5,4
•  3,0 diesel, r6, 6-vxl man/aut 245 5,7/6,2 
•  3,0 diesel, r6, 6-vxl aut 286 6,7

vad kOstar det att äga?
 BmW 325i -10 a4 2,0 tFSI -09 IS 250 -10 mB C 180 -10 

Skatt 1 420:– 1 140:–  2 240:– 1 400:–
Försäkring1) 7 302:– 6 997:– 7 107:– 6 071:–
Kamremsbyte kedja kedja kedja kedja

Intervall kamrem, mil – – – – 
utvalda reservdelar 2) 28 443:– 22 584:– 35 134:– 26 473:–
Fyra sommardäck3) 3 480:– 6 920:– 4 760:– 3 480:–

1) folksam, 7–10 skadefria år, 40 år, boende i villa i stockholmsområdet. 2) Utvalda reservdelar – inklu-
derar bland annat bromsklossar, bromsskivor, strålkastare och stötdämpare fram. regelbunden service 
tillkommer, där intervallen styrs av bilens kördata och kostnaden bestäms av de nödvändiga åtgärderna. 
3) billigaste premiummärket i standarddimension för modellen. 

Cabrioletversionen i femte generationen har            
vikbart plåttak som fälls ner på 23 sekunder.  

M3 är muskelversionen med fyraliters V8 som ger 420 
hästar vid 8 300 varv. Som sedan, coupé och cab.

Kombin Touring finns i ett dussin varianter,              
med och utan fyrhjulsdrift. 
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Motorer kan 
bayrarna! 

 Lexus is är Bästa köp i den här kvartetten, enLigt ägarna
snitt-
bilen

BMW 3
2006–2011

auDi a4 
2008–

LExuS iS 
2006–

MErcEDES c 
2007–

78 % körglädje 91 84 86 83
68 % ljudnivå 80 82 89 80
79 % Motor 89 84 83 83
80 % förarmiljö 88 88 90 87
64 % bränsleförbr. 76 75 70 73
66 % totalekonomi 69 67 68 67
70 % bagage 61 67 55 71
71 % baksäte 69 70 62 70
72 % fjädring  76 77 81 82
81 % Utseende 88 91 94 91
77 % kvalitetskänsla 90 91 97 90
79 % Problemfri 88 86 98 92
74 % bilförsäljare 78 82 84 78
72 % service/verkstad 78 73 89 78
70 % Märkestrogen 81 79 82 79
87 % bra köp 90 89 94 90
72 % Totalbetyg 79 80 82 79

HHHH HHHH HHHHH HHHH
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Ägarnas skäl för BMW 3-serie

Sveriges bästa köpguide! auto 
motor & sports begbilsanalyser byg-
ger på ägarnas egna erfarenheter av 
sin bil och av återförsäljarna. Ingen 
annan tidning ger så snabbt informa-
tion om hur en ny bilmodell infriar 
köparnas förväntningar. Gå in på 
www.automotorsport.se och 
avdelningen ”Testa din bil” och sätt 
själv betyg på din bil. 19 869 läsare 
har gjort det hittills. 100 procent är 
ett ouppnåeligt, genomsnittligt högsta 
betyg från läsarna.

Körglädje anges som det allra viktigaste köpskälet för BMW:s 3-serie, före 
kvalitet och ekonomi. ”Superbil som man inte vill sluta köra.”
  – Anders, 320d -09

Näst starkaste köpskälet för E90 är ”kvalitet”.  Man litar på varumärkets 
kvalitetsimage. ”En bil i världsklass, och 320d är bäst i klassen.”
 – Anders Lundkvist,  320d -10

Ekonomi är ett starkt köpskäl som i hög grad grundas på snåla motorer.    
”Tvålitersdieseln en av dagens bästa i fråga om prestanda kontra förbrukning.” 
                  – Carl-Johan Torstenson, 320d -10 

Komforten anges också som köpskäl, men inte så ofta. Ljudnivån, exempelvis, 
matchar dock Mercedes C-klass. ”Underbart skön, snål och trevlig bil att köra.”  

   – Peder Axelsson,  318d -09

läs tabellen så här: 
Betygssiffrorna är genomsnittet av 
ägarnas betyg för repektive modell 
och årgångsintervall. Tio procent är 
riktigt uselt, 100 procent är världs-
klass. Värdena längst till vänster är 
genomsnittet för alla ägartestade 
bilar på automotorsport.se (i skri-
vande stund 20 193 betyg). 
Grön siffra = lika med eller bättre 
än genomsnittet, röd siffra = 
sämre. Totalbetyg är genomsnittet 
av samtliga delbetyg. Stjärnorna 
speglar totalbetyget enligt ams-
redaktionens skala för respektive 
bilklass.   

1975: Generation 1 (e21) ersät-
ter 2002 som tvådörrars sedan. 
1977: sexcylindrig motor på 2,0 
och 2,3 liter tillkommer. 
1982: Generation 2 (e30).  
1984: fyrdörrars kaross till e30.

1986: Premiär för 325ix med 
fyrhjulsdrift. Premiär för M3.
1987: kombin touring tillkom-
mer.  
1990: Generation 3 (e36). 
1991: Coupéversion. 

1992: Cabrioletversion. 
1994: ”Compact”-version     
och ny kombi. 
1998: Generation 4 (e46).
2001: facelift. 
2002: M3 coupé och cab.

2005: Generation 5 (e90) – en 
helt ny och större bil med nya 
motorer och mer avancerad 
elektronik. run flat-däck är 
standard. 

2006: Coupé och cabriolet med 
fällbart plåttak.
2009: facelift. 
2011: Generation 6 (f30) visas 
som 2012 års modell. 

Modellhistorik BMW 3

bäst i tyska 
ligan. 

enda riktiga 
övertaget. 

Ägarnas betyg på fyra mellanklassare

som alltid 
bMW:s 
styrka.

oslagbar på 
premium-
känsla.
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