
Veoneer demonstrerar samarbete mellan bil och förare på CES
2019
Las Vegas (CES), 6 januari 2019: På den årliga konsumentelektronikmässan i Las Vegas kommer Veoneer (NYSE: VNE och SSE:
VNEsdb) visa teknologier, lösningar och forskning som påverkar hur bilar kommer utvecklas långt in på 2030-talet. År 2030
väntas de flesta bilar som säljs innehålla avancerad teknologi för interaktion mellan bil och förare, enbart en mycket liten del av
bilarna på marknaden förväntas vara helt självkörande.

id ’gemensam bilkörning’ sköter bilen delar av körningen, samtidigt som föraren fortfarande är involverad. Denna utveckling kommer över den
kommande tio-årsperioden föra med sig helt nya nivåer av säkerhet och bekvämlighet, till gagn för bilens förare, passagerare och samhället i
stort.

Några av de teknologier som visas och demonstreras på CES 2019 är:

Pilot Assist Nivå 2+, förarassistans för nivå 2+, innebär att bilen kan styra, bromsa, accelerera och vägleda hur den ska agera i ett ökande
antal situationer, samtidigt som föraren fortfarande är involverad. Veoneer och partnern Zenuity kommer leverera sina första Pilot Assist-
funktioner under 2020, antalet funktioner väntas öka under kommande år. Detta kommer på allvar göra det möjligt med ’gemensam bilkörning’.

Framåtriktade kameror med djupinlärning, kommer användas i mer avancerade och tillförlitliga förarassistanssystem, såsom nästa
generation förarassistans för motorvägskörning. Veoneer är först i världen med kameror med djupinlärning och de första levereras till kund
under 2019.

5G-uppkoppling möjliggörs av Veoneers partnerskap med Ericsson. Den senaste 5G-teknologin låter förare (och fordon) interagera med
omgivningen, exempelvis möjliggörs vägassistans i realtid, direkt interaktion med sådana som kan styra trafikflöden och med personer som
arbetar vid vägen, t.ex. vid olyckor.

Zeus superdator var den första som offentliggjorts globalt som möter kraven för autonom körning nivå 4. Zeus kombinerar data från
kameror, radar och andra sensorer, tolkar situationen och vidtar därefter de åtgärder som krävs. Zeus är ett samarbete mellan Veoneer,
Zenuity och NVIDIA.

Testkörningar kommer genomföras med Veoneers forskningsbil LIV 3.0, som fokuserar på att skapa tillit mellan fordon och förare och vice
versa, med hjälp av ett antal HMI-relaterade (Human Machine Interaction) teknologier.

LIV3.0 testkörning

Veoneer är med på CES 2019 den 8-11 januari. För att se Veoneers teknologier är ni välkomna till vår utställning som finns på PL#1, Platinum
Lot på Swenson Street, strax utanför South Hall.
För att boka en testkörning av LIV3.0, vänligen kontakta sogand@aknpr.com eller ring +1 (805) 886-7472. 

Mör våra experter: Veoneer deltar i paneldiskussioner 

Veoneers experter delar med sig av sina unika insikter inom HMI och autonom körning på följande paneldiskussioner som CES anordnar:

 AI Use Cases med Ola Boström, måndag 7 januari kl. 1:30–2:15, LVCC, North Hall N256 
 Autonomous/Smart Vehicles, Safety, and Policy med Veoneers CTO Nishant Batra, onsdag 9 januari kl 2:15-3:15, LVCC North Hall
N262
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Om Veoneer - Vår affärsidé är att skapa förtroende för mobilitet. Vi designar och tillverkar det senaste inom hårdvara, mjukvara och lösningar
för aktiv säkerhet, ADAS (förarassistanssystem), självkörande bilar, styrenheter och sensorer samt bromssystem. Veoneer bildades 2018 och
bygger på ett arv med över 60 års erfarenhet från utveckling av bilsäkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm, och Veoneer har omkring 8
300 medarbetare i 13 länder (inklusive joint venture-bolag) och är noterat på New York Stock Exchange (NYSE:VNE) och Nasdaq Stockholm
(SSE: VNE SDB).

”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk federal lag: I meddelandet finns uttalanden som inte är historiska fakta, utan framåtblickande, så
som de definieras i Amerikanska Förenta Staternas (USA) ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995”. I sådana framåtblickande
uttalanden ingår uttalanden om aktiviteter, händelser och utveckling så som Veoneer, Inc. eller dess ledning tror och antar kan inträffa i
framtiden. Framåtblickande uttalanden grundas på nuvarande förväntningar, antaganden och tillgänglig data från tredje part. Våra
förväntningar och antaganden kommuniceras i god tro när vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Dock kan vi inte garantera att sådana



förväntningar och antaganden kommuniceras i god tro när vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Dock kan vi inte garantera att sådana
framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras eller visa sig vara korrekta, då framåtblickande uttalanden i sig beror på kända och
okända risker och allmänna osäkerhetsfaktorer som kan leda till att det faktiska resultatet avviker från det tilltänkta resultatet. Otaliga risker
och osäkerhetsfaktorer kan innebära att effekterna blir helt annorlunda jämfört med vad som tidigare angivits, däribland generella
ekonomiska förutsättningar och förändringar i den globala fordonsindustrin. För samtliga framåtblickande uttalanden i detta och i andra
meddelanden åberopar vi det skydd som USA:s ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995” erbjuder. Förutom den skyldighet vi har enligt
lag, åtar vi oss inte att uppdatera dessa framåtblickande eller uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser.


