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opel astra 2010–begagnat

Begagnatanalysen

PROBLEMFRI!

Frågan är varför Volkswagen 
Golf ligger fyra på säljtoppen 
medan Opel Astra återfinns 

först på 35:e plats efter första kvar-
talet i år? Enligt ägarna som betyg-
satt sin bil på vår webbsajt, är Astra 
bättre än Golf på nästan samtliga 
punkter. 

Man kan spekulera kring ”gubb-
image” och ”tråkighetsstämpel”, 
men allt detta hör bevisligen till 
historien. Ägarna är rörande ense 
om att dagens Astra är en mycket 
attraktiv bil – inte bara till det yttre.

”Astra är väldigt prisvärd, och är 
en utmärkt kombination av kvalitet,  
design, körglädje och bra totaleko-
nomi”, säger Philip Berg, som kör en  
1,4T -11.  

 ”Mycket snyggare än Golf”, tyck-
er Greg Andersson, som också har 
en 1,4T -11.

Främsta köpskälet för Astra är 
enligt majoriteten av betygsättarna 
”design”, om än bara snäppet före  
”komfort” och ”ekonomi”, vilka vä-
ger lika tungt i valet och kvalet. 

En snygg bil som är bekväm att 
åka i och ekonomisk att äga – det 
borde vara en bästsäljare. Men bil-
marknaden är inte alltid logisk. Kia 
Cee’d, som enligt ägarna i vår enkät 
får se sig slagen av Astra på alla vä-
sentliga punkter, är just nu den sjätte 
mest sålda nybilen i Sverige. Och 
Astra ligger som sagt på plats 35. 

Bilden blir ännu mindre logisk 
när det visar sig att Opel Astra är 
den mest felfria bilmodellen av alla, 
i den senaste beg-bilsrapporten från 
besiktningsföretaget Dekra – ”Used 
Car Report 2012”. Rapporten bygger 
på mer än 15 miljoner obligatoriska 
besiktningar i Tyskland under de se-
naste två åren.  

I körsträckekategorin upp till 
5 000 mil når Astra 96,9 procent  
felfria bilar enligt Dekras felindex. 
Därmed slår den förra årets vinnare 
Opel Insignia, som nu når 96,0 pro-
cent. Genomsnittet för samtliga 15 
miljoner besiktade bilar i kategorin 

”utan väsentliga fel” ligger på 87,2 
procent medan motsvarande siffra 
för Astra är 97,9 procent.   

I kategorin ”bäst av alla kör-
sträckeklasser” (upp till 15 000 mil)  
blev årets vinnare Audi A4. 

Toppbetyget i Dekra-rapporten 
stämmer väl överens med intrycket 
av Astra-ägarnas omdömen i vår 

enkät:  cirka 95 procent anger ”inga 
fel alls” under rubriken ”eventuella 
problem”. Det gäller då bilar som är 
1–2 år gamla och har rullat mellan 
1 000 och 3 000 mil. 

Inga av de problem som rapporte-
ras av ägarna tyder på några typfel, 
och samtliga uppger att det som va-
rit, har åtgärdats på fabriksgarantin 

   ”Bättre Bil än folk tror.”
mika, 1,6T -11

du vet väl att …

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

Opel som märke har det motigt, men Astra ger sina ägare 
minimala problem, enligt vår enkät. Den slår konkurrenter-
na i det mesta – inte minst i fråga om komfort och ekonomi.

Felaktiga  
felmeddelanden. 

Motorstyrningen 
har uppgraderats. 

Farthållaren
har justerats på garantin.

 
”Vindrutetorkararna 

har ärgat på 1,5 år.”

Givare för 
spolarvätska  
har krånglat. 
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Bromsok 
har kärvat.

Björn
 Bergman 

visserligen är det bara två år 
sedan dagens astrageneration 
började säljas, men med tanke på 
ägarbetygen i vår webbenkät borde 
den ligga betydligt högre än 35:e 
plats i nybilsförsäljningen. 

Historien lär oss att bilmarkna-
den i väldigt hög grad styrs av den 
svårförutsägbara faktor som  stavas 

”image”. Lätt att bryta ner och tung att 
bygga upp. 

Opel har länge kämpat för att 
tvätta av sig stämpeln som ”gubb-
märke”, men trots att bilarna i dag 
mycket väl matchar konkurrenterna 

”Enligt Dekra är Astra 
felfriast av alla …”

           

i C-segmentet, finns en skepsis hos 
den breda publiken. Särskilt tycks det 
gälla Sverige. Sakligt sett är astra 
knappast sämre bilar än Golf, Focus, 
Cee’d eller mégane – tvärtom: enligt 
Dekras besiktningsstatistik är dagens 
astra felfriast av samtliga bilar på 
tyska marknaden. Och näst bäst är 
storebror insignia. Vår läsarenkät 
bekräftar det resultatet, och flera 
kommentarer går ut på att astra är en 
underskattad modell i Sverige. 
Dags alltså att ta till sig märkets förra 
slogan: Look at Opel now!
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Ford Focus kom 1998 
och fick beröm för chassi 
och styrning. Generation 
II 2005 var lite större och 
fick facelift 2008. Focus 

III kom 2011 som global modell på ny plattform. Begtest av 
Focus II i ams nr 6/2011.

Kia Cee’d är utvecklad 
i Tyskland och byggs 
sedan 2007 i Slovakien 
som kombisedan och hel-
kombi. Miljödiesel kom 

2008 och vid facelift 2009 blev dieseln sexväxlad. Begtest i 
ams nr 2/2012.

VW Golf har funnits 
sedan 1974. Genera-
tion VI kom som 2009 
års modell. Nytt då 
var commonrail-dieslar 

och DSG-låda. Golf VII med ny teknik kommer hösten 2012.  
Begtest av Golf VI i ams nr 9/2012.

Begagnatanalysen

PROBLEMFRI!

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

”
Astra har lyft sig ordentligt från den förra generationen och snuddar på en femma 
i betyg. Nu gäller det bara att övertyga köparna.” Så skrev testredaktör Nils Svärd 
efter första provkörningen i ams nr 9/2009. Han lovordar de ökade utrymmena och 

konstaterar att nya Astran går betydligt tystare och mjukare (särskilt med det adaptiva chassit 
FlexRide) jämfört med den gamla. Första testet av nya Astra publicerades i ams nr 1/2010, där  
en av slutsatserna blev att komforten är ett av Astras starkaste kort. ”Det är inte lätt att hitta en 
annan bil i kompaktklassen som sväljer ojämnheter lika bra.” Även väghållningen fick beröm: 
”Astra ligger verkligen väl planterad på vägen. Måttlig krängning och närapå neutral chassiba-
lans bidrar till maximal säkerhet.” Astra som kombi (Sports Tourer) testkördes i ams nr 2/2011, 
där den lovordades för lastutrymmet, komforten, attraktivt grundpris och femårig nybilsgaranti. 

SÅ här tyckte teStlaget

Konkurrenterna

hyundai
i30

I NÄSTA NUMMER

”Elfel och sensorer  
har fixats vid verk-

stadskampanjer på  min 
tidiga astra.”

”praktisk, snygg,  
pigg, ekonomisk.”

jOHaN DrakFaLk, 1,4T -10

Bränsleförbrukningen: 
”Svårt att komma ner till 

fabrikssiffrorna.”

Vindbrus   
i takluckan.
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Bra instrument, men motorjournalister och 
några ägare klagar på ”knapphysteri”. 

Sports Tourer, kombin, är extra lång och  
rymmer 500–1 550 liter bagage.

– som för övrigt numera gäller i fem 
år för Opels personbilar.  

Ägarna är alltså i stort mycket 
nöjda med sin Astra, och samman-
fattningen i vår betygstabell visar att 
den totalt sett vinner över alla sina 
tre huvudkonkurrenter. Och den 
överträffar databasens genomsnitts-
bil på samtliga punkter, vilket inte 
ens klassdominanten Golf lyckas 
med. 

Den nya designen är som nämnts 
det främsta köpskälet för Astra, men  
nästan lika viktig är komforten en-
ligt ägarna. Fjädringen får högt be-
tyg, liksom ljudnivån. 

”Med Flexride-chassit har man en 
njutbar kombination av komfort och 
sportiga köregenskaper”, skriver Pål 
Solnes i Norge om sin Sports Tourer 
1,4T 140, årsmodell 2011. Han be-
römmer också den låga ljudnivån. 

Lika viktig som komforten anses 
parametern Ekonomi vara. Astras 
betyg för totalekonomi är högt, men 
slår inte Kia Cee’d, som vinner både 
den ronden och ”bränsleförbruk-
ning”. Flera ägare betonar dock att 
Astra är mycket prisvärd. ”Den ger 
väldigt mycket bil för pengarna”, sä-
ger Rickard Andersson, som kör en 
1,7 Ecotech Diesel -11. 

Slutordet får Robert Lind, som 
har en 1,6T -11:

”Opel är inget gubbmärke längre!” 
   Björn Bergman

Sverige: 123 900 kr
(478 st. på www.blocket.se)
2010, 5-d, 1,4T 140 hk, man, 
5 250 mil,  gråmet, acc. 

tyskland: 97 266 kr 
(8 700 st. på www.mobile.de)
2011, 5-d, 1,6 115 hk, man, 
2 990 mil, silver. Handlare.  

Italien: 11 700 euro
(422 st. på www.subito.it)
2011, 5-d, 1,4 100 hk, man, 
5 400 mil, svartmet. En ägare.   
Privat. Trento. 

begpriser: golf håller värdet bäst
Opel astra 1,4t

140 hk  
Ford Focus 1,8 FF 

125 hk
Kia Cee’d 1,6
122–126 hk

vW golf 1,4 tSI
122 hk 

nypris -12 182 000:– 184 000:– 165 000:– 185 000:–
2012 145/20 153/17 (nya) 139/16 159/14
2011 135/26 117/33 124/25 148/20
2010 123/32 103/41 107/35 136/26
2009 – 89/49 86/46 124/33
2008 – 75/57 71/56 – 

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: 
opel astra J 2010–

testfakta
 astra 1,6 -10 Focus 1,8 FF -10 Cee’d 1,6 -10 vW golf 1,6  -10 

testförbr., l/100 km 7,8 10,5 (E85) 6,6 7,1
längd/hjulbas mm 4 419/2 685 4 337/2 640 4 260/2 650 4 199/2 580
Bredd, mm 1 814 1 839 1 790 1 786
Höjd, mm 1 510 1 458 1 480 1 500
Bagage vda, liter 370 395 340 350
tjänstevikt, kg 1 393 1 307 1355 1 232
euro nCaP HHHHH HHHHH HHHHH HHHHH 

Motoralternativ i urval, opel astra  2010–

motortyp, transmission effekt, hk Förbr. l/100 km eu
•  1,4 bensin, r4, 5-vxl man 100 5,5
•  1,4 T bensin, r4, 6-vxl man 120 5,9
•  1,4 T bensin, r4, 6-vxl man/aut 140 5,9/6,7
•  1,6 bensin, r4, 5-vxl man/aut 115 6,3/7,2 
•  1,6 T bensin, r4, 6-vxl man/aut 180 6,8/7,4
•  1,3 diesel, r4, 5-vxl man 95 3,9
•  1,7 diesel, r4, 6-vxl man 110 4,3
•  1,7 diesel, r4, 6-vxl man 130 4,3 
•  2,0 diesel, r4, 6-vxl man/aut 165 4,5/5,8

vad kostar det att äga?
 astra 1,6 -10 Focus FF -09 Cee’d 1,6 -10 golf 1,6 mF -09 

Skatt 720:– 830:–  740:– 850:–
Försäkring1) 5 458:– 5 182:– 4 622:– 6 620:–
Kamremsbyte 2 832:– kedja kedja 7 550:–

Intervall kamrem, mil 15 000/5 år – – Fr. 9 000/5 år 
utvalda reservdelar 2) 16 293:– 14 584:– 17 253:– 17 115:–
Fyra sommardäck3) 4 240:– 3 320:– 2 840:– 2 600:–

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. 

GTC-versionen med tre dörrar, stark motor och ”hockeyklubban”                            
bakvänd mot på femdörrarsbilen. 

Kombin Sports Tourer är 28 cm längre än halvkombin och rymmer 500 liter bagage, 
med fällt baksäte upp till 1 550 liter totalt.
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Det stora 
steget framåt 
för astra.

 opel astra är bästa köp i den här kvartetten
SNiTT-
BiLEN

opEl asTra 
2010–

Ford Focus ii
2005–2010

kia cEE’d 
2007–2011

VW GolF Vi 
2009–2012

78 % körglädje 83 84 72 80
68 % Ljudnivå 82 58 57 70
79 % motor 80 77 82 84
80 % Förarmiljö 85 78 73 87
64 % Bränsleförbr. 69 64 76 72
66 % Totalekonomi 77 73 81 75
70 % Bagage 78 77 75 69
71 % Baksäte 72 70 77 74
72 % Fjädring  84 71 55 76
81 % Utseende 89 78 79 82
77 % kvalitetskänsla 84 67 76 85
79 % Problemfri 90 82 85 84
74 % Bilförsäljare 83 83 79 75
72 % Service/verkstad 85 76 70 71
70 % märkestrogen 76 63 68 69
87 % Bra köp 93 82 89 88
72 % Totalbetyg 81 73 73 76

HHHHH HHHH HHHH HHHHh
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Ägarnas skäl för Opel Astra

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 får snudd på lika högt betyg som Ford Focus och tre poäng bättre än 
VW Golf. ”Bra körglädje, piggt chassi, mustig motor för att vara snåldiesel.”  
 – Peter Cervin, 1,7 CDTI -11

Starkaste köpskälet för Astra är designen, här visad av chefsdesigner Mark 
Adams. ”En jäkligt snygg bil – där dock design till viss del gått före funktion.” 
  – Mattias Fransson, 1,4T -10

Ekonomin är ett av de starkaste köpskälen och totalekonomin får bättre betyg 
än Golf. ”Mycket prisvärd bil, med god totalekonomi.”
                  – Robert Harr,  1,7 CDTI -11

Komforten anges som köpskäl i lika hög grad som ekonomin. Fjädringen får 
toppbetyg. ”Den har överraskat mig med komfort och design på topp.” 
     – Göran Karlsson, 1,4T -11

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.   

1991: Generation 1 (astra F) 
ersätter kadett.  
1998: Premiär för astra G som 
kombisedan, kombi, coupé och 
cabriolet. 
2004: astra H lanseras i mars, 

kombin Caravan till hösten. 
2005: astra GTC med tre dörrar 
och sportig image – även som 
OPC med 240 hk.
2006: astra TwinTop som 
cabriolet med fällbart plåttak.

2009: Generation 4 (astra j) 
debuterar som femdörrars 
kombisedan. Leveranser börjar 
i december. Bland många tillval 
finns adaptivt chassi,  kallat 
Flexride. 

2010: Försäljningen startar i 
Sverige. kombin Sports Tourer, 
med längden 470 cm, har pre-
miär på Parissalongen.  
2011: Tredörrarsversionen GTC 
tillkommer. 

2012: muskelversionen OPC av 
GTC debuterar med turbomotor 
på 280 hk/400 Nm.  
2013: Cabrioletversion tillkom-
mer, sannolikt med fällbart plåt-
tak. Byggs i Polen.

Modellhistorik Opel Astra

Här ligger 
Focus ii långt 
efter. 

Golf är 
svårslagen.

Ägarnas betyg på fyra Golfklassare

Fordens 
enda övertag.

kia förlorar 
komfort-
ronden.
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