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Volvo Car Group käynnistää Ruotsissa yleisillä teillä 

ainutlaatuisen itseohjaavien autojen hankkeen  

 

Volvo Cars -yhtiöllä on johtava rooli suurimittaisessa autonomisen ajon 

pilottihankkeessa, jossa 100 Volvo henkilöautoa ajetaan jokapäiväisissä 

liikenneolosuhteissa yleisillä teillä Göteborgin alueella.  

Uraa uurtavassa hankkeessa ”Drive Me – itseajavat autot kestävässä 

liikkumisessa” on Volvo Car Group -konsernin, Liikenneviraston, 

Kuljetushallituksen, Lindholmen Science Parkin ja Göteborgin kaupungin 

yhteinen aloite. Ruotsin hallitus tukee ”Drive Me” -hanketta. 

Tarkoituksena on tunnistaa autonomisen ajon yhteiskunnalliset edut ja antaa Ruotsille ja Volvo 

Cars -yhtiölle johtava asema tulevaisuuden liikkumisratkaisujen kehittämisessä. 

- Autonomiset ajoneuvot -hanke liittyy myös osana Volvo Cars -yhtiön ja Ruotsin hallituksen 

liikennekuolemien nollavisioon. Tämä julkinen pilottihanke on tärkeä askel kohti tavoitetta, sanoo 

toimitusjohtaja ja Volvo Group -konsernin johtaja Håkan Samuelsson. 

 - Se antaa meille tietoa teknisistä haasteista samalla kun saamme arvokasta palautetta todellisilta 

asiakkailta, jotka ajavat yleisillä teillä.  

Itseajavien henkilöautojen pilottihankkeeseen kuuluu noin 50 kilometriä valikoitua tietä 

Göteborgissa ja sen ympäristössä. Teille ominaista on taaja ruuhkaliikenne sisältäen 

moottoritieolosuhteita ja yleisesti esiintyviä jonoja. Hankkeeseen sisältyy myös täysautomaattinen 

pysäköinti ilman autossa olevaa kuljettajaa.  

”Drive Me” käynnistyy vuoden 2014 aikana ja voimme odottaa ensimmäisiä autoja Göteborgin teille 

vuoden 2017 aikana.  

 

Yhteistyö tarpeen 

Lisääntyvä kaupungistuminen lisää kuljetusjärjestelmiin kohdistuvaa painetta taajamissa ja niiden 

ulkopuolella ympäri maailmaa ja sen vuoksi ”Drive Me” on osoitus tarpeesta tehdä yhteistyötä 

kestävän yhteiskunnan luomiseksi liikkuvuuden avulla. 

- Ruotsissa on kehitetty ainutlaatuinen yhteistyö viranomaisten, teollisuuden ja akateemisen 

maailman välillä, jonka tuloksena on maailman johtava asema liikenneturvallisuuden alalla.  

Autonomiset ajoneuvot ja älykkäämpi infrastruktuuri vievät meidät askeleen kohti turvallisempaa 

liikennettä ja parempaa ympäristöä. Tämä lisää myös työtilaisuuksia ja uusia mahdollisuuksia 

Ruotsissa, sanoo infrastruktuuriministeri Catharina Elmsäter-Svärd. 

Itseajavat ajoneuvot voivat vähentää investointien tarvetta infrastruktuuriin ja rikastuttaa 

kaupunkielämää muulla tavoin, kuten vähentää päästöjä, parantaa ilman laatua ja 

liikenneturvallisuutta.  
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Yksilöllisiä etuja 

Mahdollisuus suunnitella ajo, sekä autonomista että aktiivista ajamista käyttäen, matkasta tulee 

ajankäytöllisesti tehokkaampi, jonka ansiosta autonominen ajaminen tulee muuttamaan 

näkemyksemme auton ajamisesta. Tämä tarjoaa mahdollisuuden käyttää turvallisesti puhelinta tai 

tablet tietokoneita tai yksinkertaisesti rentoutua. 

- Pilottihankkeessa käytetyn itseajavan tekniikan ansiosta ajamisen voi antaa auton tehtäväksi 

olosuhteiden niin salliessa, Håkan Samuelsson sanoo. 

Hankkeen 100 Volvo henkilöautoa ovat uusia malleja, jotka kehitetään tulevan Scalable Product 

Architecture (SPA) –alustateknologian pohjalta. Ne on valmisteltu uusien tuki- ja 

turvallisuusjärjestelmien esittelyyn, matkalla tekniikoihin, jotka mahdollistavat entistä 

korkeampiasteisen autonomisen ajamisen. Ensimmäisenä näistä malleista esitellään Volvo XC90 

vuonna 2014. 
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Tämän lehdistömateriaalin tiedot ja kuvaukset koskevat Volvo Car Groupin kansainvälistä automallistoa. Kuvatut 
ominaisuudet voivat olla lisävarusteita. Autojen tekniset tiedot voivat vaihdella maakohtaisesti ja muuttua ilman erillistä 
ilmoitusta. 
 

 


