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Renault 
lader op til
fremtiden

Efter en lang årrække uden 
de store nyheder, når det gæl-
der elbiler, er franske Renault 
tilbage med Megane E-Tech. 

Rækkevidde, ladetid og betje-
ning er på et tilfredsstillende 
niveau, men prisen er røget 
op i det høje leje. Motor går 
den nye el-Megane efter i 

sømmene for at se, om Renault 
er fulgt med strømmen

Af Søren W. Rasmussen  Foto Karsten M. Lemche
RENAULT MEGANE E-TECH

Iconic Advanced
388.990 kr.

450 km (rækkevidde, WLTP)

Førerplads
Komfort
Udstyr

Rækkevidde
Bagsædeplads

Ingen frunk

★★★★★★

Megane E-Tech er første 
elbil fra Renault i mange 
år. Den viser, hvad vi kan 
forvente fra det franske 
bilmærke i de kommende 
år, og det er ikke dårligt! 
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or 10 år siden sad Re-
nault og Nissan nær-
mest på markedet for 

elbiler. Men selvom de i mellem-
tiden har slået sig sammen i en 
verdensomspændende koncern, er 
det først nu, at de to fabrikker ta-
ger næste skridt i retning af flere 
og bedre elbiler.

Hvad ventetiden helt præcist 
har været brugt til, står lidt uklart, 
men nu er de klar med nye model-
ler, der bygger på samme helt nye 
platform. Vi har her set nærmere 
på Renault Megane E-Tech, der 
skal bringe det franske bilmærke 
ind i den nye elbil-æra. Det sker 
gradvist, i takt med at produktio-
nen af den benzin- og dieseldrev-
ne Megane mindskes, og antallet 
af denne eldrevne Megane øges. 
Det er planen, at Megane om tre 
år kun fås med ren eldrift.

Prisen er en udfordring
Det første køreindtryk er posi-
tivt. Renault har formået at skabe 
en bil, der byder på moderne tek-
nik, et flot design og en god por-
tion komfort og køreglæde. Men 
den nye elbil kommer også med 
et prisskilt, der er til at få øje på. 

Modelprogrammet rummer to 
størrelser af batterier, et lille på 

40 kWh og et mere normalt på 
60 kWh. På det danske marked, 
hvor elbiler i denne klasse er fri-
taget for registreringsafgift, giver 
det ikke rigtig mening at se på ud-
gaven med det lille batteri. Der-
for koster den billigste version re-
elt 330.000 kr. Men den savner 
vigtigt udstyr, så man er faktisk 
nødt til at vælge niveauet over og 
tillægge prisen for en udstyrspak-
ke med bl.a. adaptiv fartpilot. Så 
lander startprisen på små 360.000 
kr., og så er vi nået til et niveau, 
hvor prisen begynder at være en 
udfordring. 

Det kan endda blive værre 
endnu, for vil man have den teste-
de topmodel, Iconic, med en ud-
styrspakke til 15.000 kr., lander 
prisen i stedet på hele 389.000 kr. 
Men så venter der som sagt også 
en fin oplevelse i en god bil.

Lækker kabine med Google
Med det in mente springer vi 
straks ind bag rattet i det velfor-
mede førersæde. I denne udgave 
er det elektrisk betjent, og det gi-
ver mulighed for at finde en pas-
sende kørestilling, der tilmed er 
rar på længere køreture. Bilen hu-
sker selv sædets position sammen 
med andre personlige indstillin-

F ger og kobler det op på ens pro-
fil, så det bliver indstillet perfekt, 
hver gang man skal ud at køre. 

Rattet kan også justeres i alle 
retninger, så man kan have arme-
ne i en afslappet position, og foran 
rattet er der et digitalt cockpit, der 
giver fin information under kørs-
len. Man kan vælge mellem flere 
forskellige præsentationer af ind-
holdet, ligesom man kan vælge 
mellem flere farvetemaer. 

Den helt store oplevelse finder 
man dog ved skærmen i midten. 
Den rummer en række hoved-
afsnit, og vælger man navigati-
onsdelen, får man adgang til det 
nye Google Automotive Services, 
som også benyttes af Volvo og 
Polestar. Det fungerer rigtig godt 
og giver en fin kørselsvejledning 
samt mulighed for at se, hvor me-
get strøm der er tilbage, når man 
når frem. Desværre kan man end-
nu ikke tale dansk til bilen, men 
Renault har lovet, at det kommer 
i forbindelse med en af de jævnli-
ge opdateringer, som bilen løben-
de får „over the air“.

Materialerne i kabinen er i øv-
rigt lækre, og mange af dem er 
skabt ved brug af genanvendte ma-
terialer, ligesom træpanelerne er af 
sammenpressede træfibre, der er 

NOTER FRA MOTORS TESTHOLD

Dørhåndtagene 
vipper ud, når man 
nærmer sig, men 
er svære at betjene 
undervejs

Fartpiloten og 
vognbaneassistenten 
(ekstraudstyr) fun-
gerer fint og er lette 
at betjene

Udsynet bagud er stærkt 
begrænset. Så et bakspejl, 
der viser billeder fra et 
kamera bag på bilen, er 
nyttigt ekstraudstyr

STORTEST RENAULT MEGANE E-TECH
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Vi peger på Techno 
med stort ba� eri og 
pakke med bl.a. adaptiv 
fartpilot til i alt ca. 
360.000 kr. som bedste 
køb til prisen

★★★★★★

SIKKERHED
Euro NCAP-karakter (maks. 5) 

Voksen 85 %
Barn 88 %
Fodgænger 65 %
Aktiv sikkerhed 79 %

Sikkerhedsniveauet er flot, 
omend der opstod let forhøjede 
belastninger af brystkassen på 
føreren ved frontalkollisionen. 
Hovedstøtterne er gode bagtil, 
men kun til middelkarakter 
fortil. Test af nødbremsen viste 
gode resultater over for både 
fodgængere og cyklister samt 
ved kørsel hen mod holdende 
eller bremsende biler.
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Modelfamilien
Renault Megane E-Tech
Model E� ekt Ba� eri (ne� o) Rækkevidde (WLTP) Pris inkl. lev.
Equilibre 130 hk 40 kWh 300 km 292.990 kr.
Equilibre 220 hk 60 kWh 450 km 314.990 kr.
Techno 130 hk 40 kWh 300 km 329.990 kr.
Techno 220 hk 60 kWh 450 km 351.990 kr.
Evolution ER 220 hk 60 kWh 470 km 337.990 kr.
Iconic 220 hk 60 kWh 450 km 373.990 kr.

Modelprogrammet består af fire udstyrsniveauer og to ba� eristørrelser. Til alle 
udgaverne kan man bestille ekstraudstyr i form af pakker. 

Førerpladsen er læk-
kert udformet, og et 
stort display foran 
ra� et kan vise infor-
mationer som f.eks. 
navigation. Skærmen 
i midten er Android-
baseret og rummer 
� ere apps, man kan 
installere e� er behov. 
Der er både Google-ba-
seret kort og mulighed 
for Apple CarPlay eller 
Android Auto



40      5/ 2022

MOTOR OG TRANSMISSION
Renault Megane E-Tech 60
1 elmotor – forhjulstræk
Batteri (brutto/netto): 64/60 kWh
Dæk: 215/45 R20 95 T

Vægte
Køreklar vægt, kg 1.743
Totalvægt, kg 2.158
Påhængsvægt (u./m. bremse), kg 750/900
Garanti (bil-lak-rust) 2 år-6 år-12 år
Batteri 8 år/160.000 km
Serviceinterval 30.000 km/2 år
Producentland Frankrig

Renault Megane er altid forhjulstrukken. 
Batteriet er på 64 kWh brutto, men det er kun 
de 60 kWh, der kan bruges i praksis. Bilen må 
trække op til 900 kg på krogen.

HHHHHH

Når Megane E-Tech 
skal lynlades, sker 
det ifølge fabrikken 
med op til 130 kW. 
Da vi ladede bilen, 
foregik det dog kun 
med en gennem-
snitlig effekt på 90 
kW i 30 minutter

LADETID OG RÆKKEVIDDE
Rækkevidde
WLTP (blandet kørsel) 450 km (7,5 km/kWh)
Motors test ved 110 km/t. (18 grader) 330 km (5,5 km/kWh) 
 ≈ 340 km v/20 grader
Ladetider
Hjemme (11 kW – 3 faser), 0-100 %:  6 timer
På farten (op til 130 kW), 30 min. gav:  45 kWh (90 kW i snit)
 
Vi har målt rækkevidden ved kørsel med konstant 110 km/t. på motorvej, 
og her løb batteriet tør efter 330 km ved 18 grader. Ved mere varierende 
dagligdags kørsel må man forvente en rækkevidde, der i praksis nærmer sig 
400 km. Man skal forvente, at motorvejskørsel ved nul grader kun vil tillade 
280 km. Vi kunne lynlade bilen, så der kom 45 kWh på efter 30 minutter. Det 
modsvarer omkring 250 km motorvejskørsel om sommeren.

STORTEST RENAULT MEGANE E-TECH
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monteret på paneler lavet af bom-
uld. På den måde er det sjovt at se, 
hvordan elbiler ikke bare tager fat 
på problemstillingen vedrørende 
CO2-udslip fra kørslen, men også 
introducerer en ny tankegang ved-
rørende brug af materialer og sel-
ve produktionen af bilen. I denne 
udgave er der dog også dele af sæ-
det, hvor der er anvendt læder, så 
en „veganerbil“ er der ikke tale om.

Pladsen ved bagsædet er ud-
mærket, men man sidder lavt og 
har kun begrænset udsyn, og det 
mindsker komforten. Bagage-
rummet er rimeligt i størrelsen 
for en hatchback, og det er dybt 
og regulært i formen.

Rækkevidden er godkendt
Ifølge fabrikken kan bilen køre 450 
km på en opladning. Så langt nåe-
de vi ikke under vores test af ræk-
kevidden ved konstant 110 km/t. 
på motorvej. Vi nåede, hvad der 
modsvarer 340 km ved 20°, og det 
er en afvigelse, der er helt på lin-
je med det, vi måler i andre elbiler.

Lademulighederne er mæg-
tige, og Renault har valgt, at alle 
udgaver i Danmark leveres med 
en indbygget 22 kW-lader. Det  er 
dobbelt så meget som de fleste an-
dre elbiler, selvom det ikke er alle 

ladere, der kan levere en så høj 
AC-effekt. Men finder man en la-
der i det offentlige byrum, der kan 
levere 22 kW, kan man oplade bi-
len helt på to-tre timer. Ellers ta-
ger det den dobbelte tid. 

På farten kan bilen lynlades 
med op til 130 kW, og det er be-
stemt godkendt.

Holder selv sporet
På vejene er Renault Megane E-
Tech letkørt, sådan som man næ-
sten altid oplever elbiler. Motoren 
er tyst, og accelerationen er gli-
dende. 

Bilen kører pænt ligeud, og sty-
retøjet er godt konstrueret med et 
fint feedback til føreren. Man kan 
indstille elmotoren til at motor-
bremse i fire niveauer, og det fore-
går via skiftegreb bag rattet. I den 
kraftigste position kan man stort 
set køre bilen udelukkende ved at 
regulere speederen, og det er be-
hageligt ved bykørsel, når man har 
fundet balancen mellem accelera-
tion og deceleration.

I testbilen var udstyrspakken 
med adaptiv fartpilot tilkøbt, og 
den fungerer fint på motorvej, 
mens den i byerne godt kan bli-
ve påvirket af biler, der er parke-
ret langs vognbanen. På motorvej 

Megane E-Tech er en 
elbil i hatchback-format. 
Den er på størrelse 
med den traditionelle 
Megane, som er en mel-
lemklassebil 

Varmepumpe 
er en del af 
standardud-
styret

Renault Megane E-Tech Iconic Advanced
Sikkerhedsudstyr 
Advarsel om tværtrafik bagfra 1)

Antal airbags 7
Blindvinkelalarm 1)

Fartbegrænser 
Fjernlysassistent 
Linjevogteralarm (passiv/aktiv) /
Nødbremse 
Skiltegenkendelse 
Træthedsovervågning 
Vognbaneassistent 
Komfortudstyr  
Anhængertræk (aft., 13-polet), kr. 8.645
Aut. klimaanlæg 
Apple CarPlay/Android Auto /
Bakkamera 180 /̊360˚ /1)

Bluetooth 
Elbagklap 
Fartpilot/adaptiv /1)

LED-forlygter (adaptive) 
Letmetalfælge (20") 
Lædersæder, eljusterbare 
Metallak, kr. 8.500
Nøglefri adgang/start /
Navigationsanlæg 
P-sensor fortil/bagtil /
Radio/DAB+ /
Regnsensor/lysassistent /
Soltag 
Sæde-/ratvarme /
Trykfølsom skærm, 12,3" 
Trådløs opladning af tlf. 
Varmepumpe 
Vinterhjul, komplet 20", kr. 23.695
Lademuligheder  
Type 2-stik, 22 kW (3 faser) 
CCS-stik til DC-ladning, 130 kW 
Ladekabel (type 2 til type 2) 
Nødlader (6 A – 1,4 kW) 

HHHHHH

Udstyr inkluderet Udstyr fås ikke

HHHHHH

KØREEGENSKABER 
Topfart 160 km/t.
Acc. (0-100 km/t.) 7,4 sek.

1) Del af udstyrspakke til 15.000 kr.
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PLADS OG PRAKTISK BRUG
Mål (L/B/H) 420 cm/177 cm/151 cm
Akselafstand 268,5 cm

Kabinemål 
Højde over forsæde 101 cm
Højde over bagsæde 93 cm
Speeder til forsæderyg, maks. (A) 115 cm
Knæplads ved bagsæde, min. (B) 63 cm
Komfortmål (A) + (B)  178 cm
Kabinebredde ved bagsæde 132 cm

Bagagerum
Volumen, min. 440 liter
Bredde, min.-maks. 97-97 cm
Længde, min.-maks. 80-166 cm
Højde under hattehylde 64 cm
Læssehøjde 78 cm

Der er nogenlunde plads ved bagsædet til 
hoved og knæ, men bredden er kneben til 
mere end to personer. Bagagerummet er pænt 
stort med en god dybde og regulære former. 
Ladekabler og lader kan lige akkurat få plads i 
et lille rum under gulvet.

får man stor hjælp fra vognbane-
assistenten, der er standard. Den 
fastholder bilen i vognbanen, men 
kræver dog, at man har en hånd på 
rattet. Et kamera i forruden læser 
i øvrigt vejskiltene og lader fart-
pilotens indstillede hastighed føl-
ge skiltenes værdier. Det er smart!

Vi tog også Megane E-Tech 
med på FDM Sjællandsringen for 
at afprøve den i kritiske situatio-
ner, og også her vidnede bilen om 
en god balance og et godt vejgreb, 
selv ved hård kørsel. Testbilen var 
udstyret med 20"-hjul, og de både 
styrer præcist og står godt fast. Til 
gengæld kan de, lidt afhængigt af 
asfaltens beskaffenhed, være ret 
støjende ved kørsel på motorvej.

God samlet økonomi
Renault sælges herhjemme med 
en garanti på blot to år. Til gen-
gæld kan man med fordel teg-
ne en service- og reparationsafta-

le på bilen, hvor man i så fald får 
forlænget fabriksgarantien tilsva-
rende. 

Over en periode på fem år og 
100.000 km koster en sådan aftale 
blot 342 kr. om måneden, hvilket 
dækker både planlagte serviceef-
tersyn for hver 30.000 km og 
uforudsete reparationer. Den af-
tale bør man helt sikkert tilkøbe. 

Vi har beregnet den samlede 
udgift ved at eje bilen i fem år og 
100.000 km til 75.000 kr. om året, 
eller hvad der modsvarer 3,75 kr. 
pr. km. Det er i den meget for-
nuftige ende af skalaen og viser, 
at selvom elbiler kan være noget 
dyrere i anskaffelse end tilsvaren-
de benzinbiler, så lander de sam-
lede omkostninger trods alt på et 
attraktivt niveau. Så på den måde 
kan Renault Megane E-Tech sag-
tens gå hen og blive et langt mere 
fornuftigt bilkøb end det, prisskil-
tet giver indtryk af.

HHHHHH

BØRNENES HJØRNE
Der er friskluftdyser ved bagsædet, hvilket giver 
en god kørekomfort. Vi savner derimod både et 
midterarmlæn og kopholdere. Der er to isofix-be-
slag, og pladsen er tilstrækkelig til børn i autostole. 
Ruderne ved bagdørene giver et begrænset udsyn.
Antal siddepladser, bagsæde 3
I-Size-beslag til autostole  (3 stk.)
Børnelås på døre, manuel/elektrisk /
12-volt-udtag 
USB-stik, bagsæde  (2 stk.)
Varme i bagsædet 
Midterarmlæn 
Kopholdere 
Flyborde 
Læselys  (2 stk.)
Friskluftdyser 
Advarsel om glemte børn 

Bagagerummet er dybt og rum-
mer i alt 440 liter. Der er plads 
til et ladekabel under gulvet. 
Bagsædet kan foldes forover i 
to dele, men det efterlader en 
ret høj kant. Der er to posehol-
dere og lys i siden, men ikke et 
12-volt-udtag

Knæpladsen er udmærket, og 
loftshøjden er godkendt. Men man 
sidder til gengæld en smule lavt, 
hvilket går ud over komforten

Der er isofix-beslag 
ved de to yderplad-
ser på bagsædet 
samt på højre 
forsæde. Der er 
desuden frisk-
luftdyser mellem 
forsæderne

HHHHHH

STORTEST RENAULT MEGANE E-TECH
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Velkommen tilbage!
Mange har sikkert set elbilen Renault Zoe, og enkelte hu-
sker måske, hvordan Renault for over 10 år siden slog pjal-
terne sammen med Better Place i et projekt, hvor direktø-
rerne for de to selskaber drømte om, at vi alle skulle køre 
rundt i elbilen Renault Fluence, hvor batteriet kunne ud-
skiftes på Better Place-batteriskiftestationer rundtom i lan-
det. Zoe blev en udmærket succes, men den har nu været 
bygget stort set uændret i over 10 år, og Better Place og Flu-
ence-bilerne er for længst gået i glemmebogen. 

For Renault blev den store og tidlige satsning på elbiler 
givetvis en dyr fornøjelse, og det er sikkert en af forklarin-
gerne på, at mærket nu ligger bagerst i feltet. Men det virker 
nu, som om Renault igen har fået blod på tanden. Den nye 
Megane E-Tech er i hvert fald en fi n 
elbil, der viser, at Renault har både 
viden og energi til at tage kampen 
op. Bevares, siden Fluence-tiden 

er standarden hævet 
hos alle bilmærker, 
men Megane E-
Tech skiller sig 
alligevel positivt 

ud som en lækker 
bil. Og så er den 
bygget som en al-
mindelig hatchback, hvilket er godt for 
dem af os, der gerne vil 
køre i elbil, men som 

ikke har behov for, at den også skal se ud 
som et rumskib. Tak for det! Jeg har her 
samlet et par oplagte konkurrenter – 
du kan læse om dem og Motors øvri-
ge biltest på www.motor.dk

Søren W. Rasmussen
Bilteknisk redaktør

VW ID.3
Performance

204 hk  413 km 
(WLTP)

344.995 kr.

Megane E-Tech 
er en vellykket 
tilbagevenden til 
elbilernes verden 
for Renault. Bilen 
har de kvaliteter, 
der forventes af en 
moderne elbil, men 
med en pris for den 
testede udgave på 
389.000 kr. er det 
ikke alle, der kan 
være med i denne 
grønne omstilling

RENAULT MEGANE E-TECH
Iconic Advanced

220 hk  450 km (WLTP)
388.990 kr.

POLESTAR 2
SR Pilot Lite

231 hk  440 km 
(WLTP)

387.500 kr.

Så meget koster den at eje
Renault Megane E-Tech 60
Km-a� ængige udgi� er kr. pr. år
Brændstof (el)  12.636
Dæk 4.571
Vedligeholdelse 4.110
Faste udgi� er  
FDM-forsikring 5.401
Ejerafgi�  800
Diverse (FDM, vask m.m.) 4.500
Kapitalomkostninger  
Værditab 40.455
Rentebyrde 2.879

Samlet beløb 75.352
Samlet beløb i kr. pr. km 3,75

Forudsætninger: 20.000 km pr. år i 
fem år. El-udgi�  er baseret på Cle-
ver-abonnement. Værditab beregnet 
i samarbejde med bilpriser.dk. For-
sikring: FDM Forsikring (elitebilist) 
med selvrisiko på 3.338 kr. Alder: 40 
år, postnr. 3400. Rentebyrde: 1,00 
% ne� o. Øvrige poster som i Motors 
bilbudget, Motor nr. 1/2022.

★★★★★★




