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TECHNIEK
Verkeersveiligheid volgens Volvo

Volvo’s rijassistenten voor nu en straks

Hoewel Volvo en veiligheid traditioneel haast synoniem zijn liep het merk niet

helemaal voorop met de introductie van elektronische rijhulpen die de veilig-

heid dienen. Ook in Zweden wordt nu met spoed de omslag gemaakt van vooral

passieve naar meer actieve veiligheidsvoorzieningen. In Göteborg beproefden

we wat er nu is, en wat er aankomt.

bij ‘actieve’ beveiligingen, al brachten ze wel
een primeur met BLIS-dodehoekbewaking in de
buitenspiegels.
We brengen even in herinnering dat BLIS werkt
met heel kleine camera’s in de voet van de bui-
tenspiegels. Die kijken met groothoekbeeld ach-
teruit. Daaruit analyseert bijbehorende elektro-
nica of er ander verkeer naast dan wel schuin

Redders vóór 
de nood

achter de auto rijdt. Is dat zo, dan gaat een
oranje lampje aan naast de spiegel in het interi-
eur. Geef je nu toch richting aan naar links, ten
teken dat je wilt inhalen, dan gaat het lampje
rood knipperen om je tot andere gedachten te
brengen.
Kort daarop volgde Audi, die hetzelfde doel met
een andere bewakingstechniek bereikt. Maar

Vanaf het begin in 1927 heeft Volvo veiligheid
hoog in het vaandel gevoerd. Met veiligheidsgor-
dels en hoofdsteunen waren ze er heel vroeg bij.
Gevolgd door veel meer primeurs van ‘passieve’
beveiligingen zoals WHIPS-stoelen tegen whip-
lash en SIPS-versterkingen in bodem en stoelfra-
mes die beschermen bij zijdelingse aanrijding.
Een stuk minder voorop liep Volvo de laatste tijd

Voorkomen is nog beter dan beschermen. Dat laat-
ste deed deze Volvo goed in een écht verkeerson-
geluk. De vraag of de nieuwste elektronische
hulpjes dit nog hadden kunnen voorkomen. Daar
houdt Volvo zich mee bezig, ‘real life safety’.
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voor BLIS had Volvo dus al de cameratechniek
met beeldanalyse ontwikkeld, een instrument
dat voor veel meer nieuwe systemen ingezet kan
worden. Alleen liet Volvo anderen voor gaan,
met name de Duitse en Japanse topmerken.

Kosten en nut
Het is ook bij Volvo doorgedrongen wat we bij
Mercedes en BMW al eerder hoorden. Beveili-
ging tegen botsingen moet steeds eerder begin-
nen, tot een zó vroeg moment dat botsen hele-
maal vermeden kan worden. Dat verschuift de
aandacht van passieve veiligheid, gevolgen van
een botsing verzachten, naar actieve beveiliging
die zorgt dat botsingen minder heftig verlopen
of zelfs helemaal voorkomen worden.
Waar Volvo sterk aan blijft hechten is ‘real life
safety’. Niet alleen in theorie, waartoe je ook
botsproeven kunt rekenen, bestuderen hoe het
leed bij botsingen bestreden of liefst vermeden
kan worden. Grote waarde hecht Volvo aan diep-
gaande analyse van echte ongevallen. Wat is er

precies gebeurd, waardoor precies werd het ver-
oorzaakt, wat heeft de bestuurder gedaan voor
en tijdens het ongeval?
Maar een aspect van ‘real life’ is ook hoe je vei-
ligheidssystemen simpel en betaalbaar kunt
maken, zodat Volvo-klanten ze echt bestellen.
Nog een aspect is dat ze echt effectief moeten
zijn. Hoe kun je een rijder het best waarschu-
wen, zodat die meteen snapt wat het probleem
is en wat daartegen gedaan moet worden.

Assistentie per pakket
Met het verschijnen van de S80 en daaraan ver-
wante V70/XC70 greep Volvo de gelegenheid aan
een reeks moderne veiligheidsassistenten te in-
troduceren, na het BLIS een jaar eerder. Het lijkt
simpel, als je alleen naar ‘hardware’ kijkt. Een
radarafstandsmeter in de grille, een camera ach-
ter de binnenspiegel. En verder wat elektronica
toevoegen voor een koppeling met elektronica
die er al is voor de sturing van motor, remsys-
teem, besturing en zo meer.

Het grootste werk is nu juist ontwikkeling van
de programmering. Omdat toch dezelfde meet-
instrumenten gebruikt worden levert Volvo die
programmering in pakketten. Bij adaptieve
cruise control heb je radar nodig, die kan met-
een dienen voor Distance Alert en Collision
Warning with Autobrake. Alles bijeen voor 
€2.650,-.
Ook Driver Alert en Lane Departure Warning
worden samen geleverd. Beide gebruiken een
programmering die rekent met stuurbewegin-
gen, en voor rijbaanbewaking een camera.
Samen kosten deze voorzieningen €900,-.
Al lastiger wordt het met Alcoguard-startblokke-
ring die vanaf volgend jaar leverbaar zal zijn, in
Zweden voor €950,-. De in ‘real life’ doorwroch-
te veiligheidsmensen van Volvo beamen grif dat
er dwang of stimulering nodig zal zijn om dit
accessoire aan de man te brengen. Bedrijven
kunnen Alcoguard in hun auto’s bestellen als
garantie dat hun chauffeurs niet met een slok
op kunnen rijden. Verzekeraars kunnen premie-
korting geven voor een met Alcoguard bevei-
ligde auto.
Later volgend jaar komt City Safety, als nieuwtje
tegelijk met het XC60-model. Verder weg liggen
nog Collision Warning with Full Autobrake, Col-
lision Avoidance by Auto Steering, en waar-
schijnlijk het verst weg is V2V-communicatie.
Ook hier horen we een ‘real life’-uitspraak: “het
vereist internationale afspraken, standaards die
door alle merken gehanteerd worden. Technisch
is het nu realiseerbaar, maar het zal minstens
vijf jaar of langer duren voor de nodige stan-
daards er zijn”.

Zoekplaatje
Wij storten ons eerst ook op levensechte veilig-
heid, een ritje door Zweden met alle nu lever-
bare assistentie aan boord. Een rij knopjes op de
middenconsole schakelt de diverse systemen

Een camera achter de voorruit wordt voor diverse
hulpsystemen een net zo belangrijk meetinstru-
ment als een radarafstandmeter achter de grille.
Ruiten vervangen wordt er zo niet eenvoudiger op.

Distance Alert helpt om veilige afstand tot voorlig-
gers te houden. Het ideaal ondergebrachte display
in de snelheidsmeter geeft aan (rechtsmidden) of
het systeem aan staat, en op welke afstand het
staat ingesteld. Je kunt in hetzelfde symbool ook
nog zien of de rijbaanbewaking aan staat.

Een effectieve waar-
schuwing die de juiste
reactie oproept – rem-
men – geeft een kloeke
balk rood licht die dui-
delijk in de voorruit
wordt geprojecteerd.
Dit hoort bij afstands-
bewaking Distance
Alert en botswaarschu-
wing met automatische
remhulp. 
Foto: Jeffrey v.d. Vaart

Bewaking of de rijder nog wel fris en niet afgeleid
is verzorgt Driver Alert, zonder extra sensoren in
de auto. Een balkje in de toerenteller laat zien of
de auto optimaal tevreden is met het sturen van
de rijder. Zijn alle blokjes uit het balkje verdwenen,
dan wordt gemaand tot een rustpauze.
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aan of uit, groene lampjes tonen dat standaard
alles aan staat. Achteraf zien we dat via menu’s
op de boordcomputer daarover controle moge-
lijk is, en het maken van instellingen.
Het grafisch display middenin de snelheidsme-
ter informeert over de werking van een aantal
systemen, maar dat wordt een beetje ingewik-
keld. Er is een balkje als brandstofmeter, een
symbool voor de cruise control, een cijfer voor
de daarmee ingestelde snelheid. Nog een balkje
in segmenten geeft aan op welke afstand tot
voorliggers de adaptieve snelheidsregeling staat
ingesteld. Datzelfde balkje dient voor de instel-
bare Distance Alert die alleen werkt als de
cruise control uit staat. Langs dat balkje staan
stippellijnen die horen bij de rijbaanbewaking.
Staan er geen stippellijnen, dan heeft de bewa-
ker nog geen wegmarkeringen kunnen opmer-
ken die als referentie worden gebruikt.
We proberen het gewoon maar. De Distance
Alert-afstandmeter aan, die met radar de af-
stand tot voorliggers meet. Wordt die kleiner
dan de gekozen waarde, instelbaar in vijf stap-
pen, dan floept een rode lichtbalk aan. Die re-
flecteert onderin de voorruit en blijkt ook bij
zonlicht goed zichtbaar.
“Piep”, doet de auto. Wat doen we nu nog fout?
Is het BLIS dat trouw oplicht bij iedere passe-
rende auto? Rijden we toch te dicht op onze
voorganger? Nee, we zijn te dicht bij de midden-
streep gekomen zonder richting aangeven. Onze
Volvo is er niet tevreden mee, nu zegt ‘ie dat we

nodig pauze moeten houden. Dat signaal blijkt
heel makkelijk op te wekken. Een paar maal
heel rustig de auto heen en weer laten drijven
tussen de rechter en linker belijning van de
eigen rijbaan, dat ziet hij als ongecontroleerd
en ongeconcentreerd sturen.

Menselijk gedrag
We ontmoeten Erik Coelingh, een landgenoot
die bij Volvo terecht kwam en daar nu technisch
supervisor is voor veiligheidstechniek. Hij moet
oordelen of nieuwe veiligheidssystemen het
doel bereiken waarvoor ze werden ontwikkeld.
“Waarom geen trilalarm in stuur of stoel voor
die rijbaanbewaking, in plaats van een zoemer
die geen idee geeft welk hulpsysteem er nu
waarschuwt?” Coelingh legt uit dat onderzoek
geen verschil in attentie-effect toonde tussen
trillen en een zoemer, en dat daarom de goedko-
pere oplossing is gekozen. Een trilapparaat is
veel duurder.
En waarom die valse waarschuwing dat ik 
’s morgens om tien uur al te moe zou zijn om

behoorlijk te kunnen autorijden? Er zijn heel
wat mensen, in ‘real life’ dagelijks te merken,
die stuur en gaspedaal nooit stil kunnen hou-
den. “We hebben het systeem getest met veel
verschillende rijders, daarbij is niet gebleken
dat de persoonlijke rijstijl invloed heeft op het
alarm”, houdt Coelingh vol.
Lane Departure Warning werkt bij Volvo met
een camera en beeldanalyse die zoekt naar weg-
belijning. Lijnen moeten aan beide kanten van
de rijbaan duidelijk genoeg zichtbaar zijn, Volvo
neemt geen genoegen met één (midden)lijn,
zoals Lexus. Automatisch corrigeren doet een
Volvo niet, hij waarschuwt alleen als je de weg-
belijning overschrijdt zonder richting aangeven.
Boven 65 km/h, zoals ook Distance Alert en
Driver Alert alleen buiten de stad werken.
De bewaking tegen vermoeidheid en afleiding
Driver Alert berust bij Volvo op meting van het
autogedrag. Veel merken werken (al dan niet ex-
perimenteel) met camera’s die de ogen van de
bestuurder bekijken, om daaraan te zien of die
niet slaperig wordt of afgeleid is. Gezien de
grote verschillen in menselijk gedrag vindt
Volvo dat geen goed bruikbare maatstaf, zegt
projectmanager Daniel Levin. Daarom meet
Driver Alert stuurbewegingen en kijkt via de ca-
mera hoe de weg verloopt. Daaraan wordt afge-
meten of de bestuurder strak of ongecontro-
leerd rijdt, met in het laatste geval meting hoe
lang dat zo blijft. Hoe langer het duurt, hoe ver-
der de ‘concentratiemeter’ in het toerenteller-
display terugloopt, tot aan een aanmaning om
pauze te nemen.

Zelf remmen
Adaptieve snelheidsregeling beschikt over een
aansluiting op het remsysteem, voor zelfstandig
bijremmen als de auto te dicht bij een voorlig-
ger komt. Distance Alert remt niet, waarschuwt
alleen voor te weinig afstand houden. Collision
Warning with Autobrake is een verlengstuk van

Standaard een blaastest voor iedere
rit met de Alcoguard, waarin eventu-
ele alcohollucht een brandstofcelletje
activeert. Nog een duur apparaat ook,
alleen bij verplicht gebruik of flinke
verzekeringskorting lijkt het levens-
vatbare marktkansen te hebben.

Nu nog in testfase verkeren systemen waarmee de
auto vanzelf remt voor voetgangers en uitwijkt
voor tegenliggers op ramkoers. Hier stuurt de auto
vanzelf terug nadat we op de rijbaan van een plas-
tic ‘tegenligger’ zijn gaan rijden. 
Foto: Jeffrey v.d. Vaart
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adaptieve snelheidsregeling. Een uitbreiding op
de vorig jaar voor de S80 geïntroduceerde ver-
sie, die nu niet alleen radar gebruikt maar ook
een camera.
Zo beoordeelt het systeem of een al dan niet rij-
dende voorligger te dicht en te snel genaderd
wordt, zodat een botsing aanstaande lijkt. Dan
volgt eerst een waarschuwing, de rode lichtbalk
in de voorruit die Distance Alert ook gebruikt.
Remt de bestuurder nog niet, dan wordt een
noodstop voorbereid. Remblokken licht aandu-
wen, noodremassistent inschakelen die vast hy-
draulisch het remsysteem op druk brengt, zodat
de bestuurder bij wijze van spreken maar hoeft
te blazen tegen het rempedaal voor een nood-
stop. Doet de rijder nog niks, dan neemt het
nieuwe systeem zelf initiatief, en remt met 0,5g
ofwel halve kracht.
Niet dat een botsing zo altijd voorkomen wordt,
maar de klap wordt allicht een stuk minder
hard door verlaagde snelheid. Nieuw in het sys-
teem is ook de camera, die beter dan radar stil-
staande auto’s voor je uit onderscheidt, en ook
tot korte afstand vóór de auto kan meten. Te-
vens nieuw is de hydraulisch in plaats van op de
vacuümbekrachtiger werkende noodremassis-
tent.

Stap verder
Vol remmen kan het systeem ook, mochten we
op een proefbaan in Göteborg proberen. Tech-
nisch geen enkel probleem, maar de bestuurder
moet verantwoordelijk blijven om zonodig een
noodstop te maken. Een automatische ingreep
op het laatste moment geeft nu in proeffase tot
zo’n 40 km/h snelheidsverlaging. Het verschil
tussen botsen of nog net stoppen, tussen zware
of lichte schade, of… tussen leven en dood. Want
40 km/h minder snelheid betekent een heleboel
minder botsenergie.
Volgend jaar begint Volvo met City Safety om
kleine aanrijdingen in de stad of de file te voor-
komen. Het wordt hier simpel gehouden, een la-
sersensor achter de voorruit meet tot zes meter
vóór de auto of er enig obstakel is. Tot 15 km/h
snelheidsverschil kan de auto zelf tijdig stop-
pen, als te dicht achter een voorganger wordt
gereden of de bestuurder niet opmerkt dat een
auto voor hem stopt.
Dan gaat de Volvo stevig in de rem, merken we
in een proefexemplaar. “Heel bewust laten we
de auto abrupt remmen. Dat is niet prettig,
maar weerhoudt de bestuurder ervan dit sys-
teem te benutten als automatische rem en zelf
nergens meer op te letten.” City Safety is zo slim
dat op stuurbeweging wordt gelet, een remin-
greep vindt alleen plaats bij rechtuit rijden.
Wijk je nog uit in plaats van te remmen, of wis-
sel je vlak achter een andere auto langs van rij-

baan, dan zal de Volvo jou en de auto’s achter je
niet betweterig verrassen met een noodstop.
Een uitbreiding die nog niet uitontwikkeld is
voegt nog wat toe. Een extra radar met groot-
hoekbereik dient hier om nauwkeurig voetgan-
gers waar te nemen. Over korte afstand, naast
de radar en camera van eerder genoemde hulp-
systemen. Er wordt dan ook automatisch ge-
remd voor voetgangers, met dezelfde procedure
als botsbescherming met ‘autobrake’. Eerst
waarschuwen, dan remsysteem voorbereiden,
uiteindelijk zelf voluit remmen als de bestuur-
der niks doet.

Verder vooruitkijken
We nemen nog eens camera en radar, nu met
koppeling aan de elektrische stuurbekrachti-
ging. Zo maakt Volvo een testmodel met Auto
Steering, dat vanzelf terugstuurt naar de eigen
rijbaan als je auto zich op de verkeerde weghelft
begeeft waar een tegenligger aankomt. Keurig
rustig en tijdig stuurt de XC90 waarin dit is ge-
monteerd terug.
Ook nog als ik wat ongelovig vraag of de nade-
ringssnelheid uitmaakt. Alleen mag ik het niet
meer zelf proberen met 100 km/h, de testingeni-
eur neemt het stuur op weg naar de kunstma-
tige ‘tegenligger’. Waar de auto opnieuw
ruimschoots zonder ruw slingeren of slipgevaar
helemaal vanzelf de ontwijkbeweging maakt.
Kan zo in productie, lijkt het. Net als de demon-
stratie van V2V, onderlinge communicatie tus-
sen auto’s met WLAN draadloos netwerk. Daar
hebben we al veel over gehoord, auto’s die ande-
ren in de directe omgeving waarschuwen over

de weg- en verkeerssituatie die ze zelf aantref-
fen. Probleempje is nog dat veel nauwkeuriger
navigatie nodig is, zodat auto’s die de waarschu-
wing opvangen precies weten waar de uitzender
van die informatie is.
Heel simpel proberen we hoe nuttig dat werkt.
Drie auto’s achter elkaar, wij als achterste. Een
hoge XC90 in het midden, zodat we de voorste
auto niet zien. De voorste remt flink, dat wordt
meteen via WLAN naar onze auto geseind, waar
de rode lichtbalk in de voorruit aanfloept. Moei-
teloos remmen we tegelijk met de XC90, niet
pas nadat we zien dat die XC90 afremt. Maar ja,
het werkt pas echt als alle auto’s op straat aan
ditzelfde WLAN-netwerk meedoen en elektro-
nisch dezelfde taal spreken. �

Peter Fokker
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Wat is er mooier dan bewegend beeld om
de werking van alle in dit artikel bespro-
ken Volvo-rijhulpjes te verduidelijken. 
In de rubriek Video, subrubriek Veiligheid
op www.AMT.nl vindt u prachtige anima-
ties van de veiligheidssystemen: BLIS,
Driver Alert, Distance Alert, Lane Depar-
ture Warning, City Safety, de Alcoguard-
startblokkering, Collision Warning with
Full Autobrake, Collision Avoidance by
Auto Steering, en Volvo’s auto-naar-auto
(V2V) communicatie. In de videorubriek op
www.AMT.nl vindt u overigens een schat
aan interessant videomateriaal over di-
verse veiligheidsvoorzieningen van ver-
schillende autofabrikanten.

Testopstelling: de auto neemt een namaakvoetgan-
ger waar, waarschuwt, en moet vanzelf remmen als
wij dat in opdracht zelf niet doen. Werkt nog niet
helemaal feilloos, maar onze kunststof medemens
kreeg tenminste geen al te zware klappen… 
Foto: Jeffrey v.d. Vaart
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