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Nytt system skal varsle om veihull i
kjørebanen - Slik klager du om bilen din
blir skadet

Mer enn hver tredje bilulykke i Europa skyldes dårlig veistandard. Nå skal ny
teknologi varsle om hull som dukker opp i veibanen.

I 2011 ble hele 20 millioner veihull innrapportert i Europa. Bare halvparten
av disse ble utbedret. I Storbritannia innrapporteres det i snitt en skade som
følge av et veihull hvert 17 minutt. Også i Norge ødelegger en rekke bilister
årlig bilen sin når de treffer på et hull i veien. Nå kan imidlertid en ny Ford-
teknologi hjelpe deg med å unngå de dyrebare reparasjonene i fremtiden.



Les: Se så mye bedre billysene har blitt på 100 år

Advarer andre sjåfører

- Et virtuelt veihullkart kan vise nye hull bare minutter etter at de første
bilistene har oppdaget dem, og advare andre sjåfører. Våre biler har allerede
sensorer som kan oppdage veihull. Nå ønsker vi å ta det ett skritt videre, sier
forsker Owe Hoffmann i Ford Europa.

I dag viste Ford for første gang systemet som skal testes senere i år. Kartet i
bilens display gir sjåføren oppdatert informasjon om hvor veihullene er og
hvor store de er, samt kommer med forslag til alternative kjøreruter. Systemet
baserer seg på såkalt «crowdsourcing.» Det betyr at når andre biler registrerer
et veihull, blir dette umiddelbart delt med systemet i din Ford.

Har systemer som reduserer skadene idag

Både Ford Mondeo, Ford S-Max og Ford Galaxy har i dag sensorer som
registrerer veihull og justerer bilens dempere for å redusere skadepotensialet.
Fords ingeniører forsker nå også på å bruke kameraer og modem for å dele
informasjonen i en nettsky og gjøre den tilgjengelig for andre sjåfører i
sanntid.

Les også: Her er 5 supersmarte Ford-løsninger

https://merford.no/se-sa-mye-bedre-billysene-har-blitt-pa-109-ar/
https://merford.no/her-er-fem-supersmarte-ford-losninger/


Det forskes også på et aktivt dempersystem som i enda større grad vil
redusere potensielle skader.

Ford tester allerede i dag alle sine modeller på en 1,9 km lang veistrekning
ved sitt testanlegg i Lommel i Belgia. Denne er full av de verst tenkelige
veihullene.

Har du kjørt i et veihull og mener du har krav på erstatning? Her er NAFs liste
over viktige momenter i en klage:

• Kjente det offentlige, dvs. stat, fylkeskommune eller kommune til
feilen på veien?

• Har det vært tid til å utbedre eller fjerne faren?
• Kunne det ha vært varslet om forholdene?
• Forelå handlingsalternativer eller lignende?
• Har regelverk, instrukser, veinormaler og lignende blitt fulgt?
• Foreligger det en plan eller rutiner for vedlikehold og tilsyn?

About Ford Motor Company

Ford Motor Company (NYSE: F) is a global company based in Dearborn, Michigan,
committed to helping build a better world, where every person is free to move
and pursue their dreams. The company’s Ford+ plan for growth and value creation
combines existing strengths, new capabilities and always-on relationships with
customers to enrich experiences for customers and deepen their loyalty. Ford
develops and delivers innovative, must-have Ford trucks, sport utility vehicles,
commercial vans and cars and Lincoln luxury vehicles, along with connected
services. The company does that through three customer-centered business
segments: Ford Blue, engineering iconic gas-powered and hybrid vehicles; Ford
Model e, inventing breakthrough EVs along with embedded software that defines
exceptional digital experiences for all customers; and Ford Pro, helping
commercial customers transform and expand their businesses with vehicles and
services tailored to their needs. Additionally, Ford is pursuing mobility solutions
through Ford Next, and provides financial services through Ford Motor Credit
Company. Ford employs about 174,000 people worldwide. More information
about the company and its products and services is available at
corporate.ford.com.



Ford, a global American brand woven into the fabric of Europe for more than 100
years, is committed to freedom of movement that goes hand-in-hand with looking
after the planet and each other. The company’s Ford+ plan, with Model e, Ford
Pro and the Ford Blue business units is accelerating its European transformation
to an all-electric and carbon neutral future by 2035. The company is driving
forward with bold, new EVs, each one designed with European drivers in mind
and innovating with services to help people connect, communities grow, and
businesses thrive. Selling and servicing Ford vehicles in 50 individual European
markets, operations also include the Ford Motor Credit Company, Ford Customer
Service Division and 14 manufacturing facilities (eight wholly owned and six
unconsolidated joint venture facilities) with four centres based in Cologne,
Germany; Valencia, Spain and at our joint venture in Craiova, Romania and
Kocaeli, Türkiye. Ford employs approximately 34,000 people at its wholly owned
facilities and consolidated joint ventures and approximately 56,000 people
including unconsolidated businesses across Europe. More information about the
company, its products and Ford Credit is available at corporate.ford.com.

Ford Motor Norge er en bilprodusent og mobilitetsselskap som importerer biler og
deler for salg gjennom et forhandlernettverk på 82 salgs- og servicepunkter. Den
første Ford-bilen kom til Norge allerede i 1906, trolig gjennom firmaet E.C.
Gjestvang i Oslo. Lenge var det kun private forhandlere som importerte Ford til
Norge via Danmark. Først i 1960 ble Ford Motor Norge etablert etter sterkt
engasjement fra blant annet Trygve Lie, FNs første generalsekretær og norsk
ambassadør i Washington.

All informasjon i denne pressemeldingen er gjeldende for det tidspunktet den er
publisert på. Informasjonen kan, i likhet med spesifikasjoner og funksjoner i
pressemeldingen, endres over tid, og variere fra marked til marked. Ford Motor
Norge forplikter seg ikke til å oppdatere denne type utsagn i den enkelte
pressemelding.
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