
Designstudio's in de autosector brengen nieuw snelwegsysteem in beeld voor toekomstige 

politiecontroles 

- Winnaar van de 9e jaarlijkse LA Auto Show Design Challenge zal op 29 november worden 

bekendgemaakt  

LOS ANGELES, 16 november 2012 PRNewswire/ -- Elk jaar verandert de maatschappij steeds 

sneller; baanbrekende technologie en snel ontwikkelende landen herschrijven voortdurend de 

regels in een globale economie. Als deel van de 9e jaarlijkse LA Auto Show Design Challenge 

hebben de beste designers ter wereld een toekomst in beeld gebracht waarbij de wegen nog 

drukker zijn, verkeer elektronisch wordt gecontroleerd en wordt geregeld en waarbij het 

menselijke gedrag nog meer is veranderd. Dit jaar hebben de concurrerende designstudio's van 

de bekendste autoproducenten het ultieme politiepatrouillevoertuig ontwikkeld voor het jaar 

2025. Van technologie met drones om te observeren, achtervolgen en actie te ondernemen op het 

land en in de lucht, tot voertuigen die rijden op hernieuwbare energiebronnen, uitgerust met 

topografische scanners; de inzendingen van dit jaar houden in hun ontwerp rekening met een pak 

nieuwe aanpassingen om effectief te kunnen navigeren in een dynamische stadsomgeving. 

Ga naar volgende link om multimedia uit dit persbericht te bekijken: 

http://www.multivu.com/mnr/59176-la-auto-show-design-challenge-law-enforcement-patrol-

vehicle 

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20121115/MM12951 )  

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20060612/LAM005LOGO ) 

Designstudio's van BMW Group, General Motors, Honda, Mercedes-Benz en Subaru zijn de 

uitdaging aangegaan en zullen hun vernieuwing en inzicht gebruiken om creatieve oplossingen te 

zoeken voor een nieuw snelwegsysteem. Zo dingen zij mee naar de jaarlijkse Design Challenge, 

die op 29 november zal worden uitgereikt tijdens een event op de LA Auto Show Persdagen. 

De ontwerpen moeten voldoen aan een aantal beoordelingscriteria waaronder: rekening houden 

met toekomstige noden voor geavanceerde technologie; snelheid en beweeglijkheid op 

toekomstige snelwegen; creativiteit van de oplossing; voldoen aan specifieke normen voor 

uitstoot van uitlaatgassen; en milieubewustheid, waaronder ook onderhoud en recycleerbaarheid. 

De inzendingen van de 2012 Design Challenge: 

BMW Group DesignworksUSA - Het team van BMW Group DesignworksUSA koos Los 

Angeles als de plaats om een scenario voor 2025 uit te bouwen voor de E-Patrol (menselijk-

drone-gestuurd achtervolgingsvoertuig). Hun onderzoek voorspelde dat Los Angeles met meer 

verkeer zou te kampen krijgen, maar ook met snellere voertuigen, en voertuigen met alternatieve 

energiebronnen. Het ontwerp richt zich op een modulaire structuur en drone technologie die 

zowel teamwerk als bereikbaarheid moet verbeteren. De hoofdstructuur kan drie drones inzetten. 

In gevallen waar een achtervolging in drukke verkeersomstandigheden wordt ingezet, kan de 

politieagent, die zich in de hoofdstructuur bevindt waar ruimte is voor twee passagiers, ofwel een 
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vliegende drone inzetten, ofwel kan hij een van de eenwielige drones inzetten om de verdachte te 

achtervolgen en data naar de hoofdstructuur terug te sturen.  

General Motors Advanced Design California - General Motors heeft een nieuw elektrisch 

voertuigsysteem ontwikkeld, "Volt Squad" genoemd, om tegemoet te komen aan de uitdaging 

van een snelwegsysteem, en gebruikt daarbij de laatste technologische snufjes. De Volt Squad 

bestaat uit drie voertuigen en baseert zijn ontwerp op de concepten OBSERVEREN, 

ACHTERVOLGEN en INZETTEN. Elk voertuig heeft een duidelijk afgelijnde situationele rol: 

superieure flexibiliteit, aanwezigheid en bekwaamheid garanderen voor de CHP. De kern van het 

ontwerp is het VOLT geavanceerde, elektronische voortstuwingssysteem. 

Honda R&D Americas, Inc., Advanced Design Studio, California - Honda Advanced Design 

heeft de CHP Drone Squad ontworpen, een op voertuigen gebaseerd systeem voor 2025 dat zich 

efficiënt en naadloos in de harde omgeving van de snelwegen van Californië wil integreren 

zonder dat nieuwe infrastructuur nodig is. De Drone Squad bestaat uit een systeem van 2 

voertuigen. De Auto-Drone werkt als een bemand of onbemand mission control voertuig die 

Moto-Drones kan inzetten, ook als het in beweging is. Moto-Drones zijn onbemande 

motorfietsen die meervoudige responsen kunnen geven of tijdens reddingsacties kunnen worden 

ingezet. 

Honda R&D Company, Ltd., Advanced Design Studio, Tokyo – De "CHiPs" 2025 Traffic 

Crawler van Honda R&D Japan biedt kernfeatures aan voor de centrale dienst van de California 

Highway Patrol om zich aan te passen aan het verkeer van 2025, waar, in tegenstelling tot 

conventionele verkeersproblemen, er steeds meer voertuigen zonder verkeersbeperkingen zullen 

opduiken. Ondanks de overgangsperiode naar veilig automatisch rijden, wordt het verkeer steeds 

ingewikkelder en wordt het een uitdaging om het hoofd te bieden aan de opnieuw bloeiende 

autocultuur. Om te voldoen aan de nood aan strenge verkeerscontroles, heeft Honda een nieuwe 

patrouillewagen ontworpen die sportieve mobiliteit met stevigheid combineert om in drukke 

verkeerssituaties te dienen. 

Mercedes-Benz Research & Development North America, Inc.: Advanced Design 

Center California – Tegen 2025 zullen politieagenten zich moeten aanpassen aan drukkere 

wegen met elektronisch gecontroleerd en geregeld verkeer, een grotere bevolking en 

veranderingen in menselijk gedrag. Als de meest milieuvriendelijke SUV voldoet de "Mercedes-

Benz Ener-G-Force" aan deze vereisten en helpt ze de politie en korpsen over heel de wereld. 

Wat het ontwerp betreft is Ener-G-Force gebaseerd op de G-Klasse, het "off-road"-icoon dat al in 

productie is sinds 1970 en nog steeds de toekomst schetst als een structurele en technologisch 

geavanceerde SUV. 

Subaru Research and Development, Inc. Subaru toont voor het eerst zijn hoogtechnologische 

SHARC (Subaru Highway Automated Response Concept) op de grootse opening van de Paradise 

Highway, de nieuwste snelweg op de eilanden van Hawaii. SHARC-patrouillewagens bieden een 

vernieuwende, betaalbare en milieubewuste oplossing voor de controle, bescherming en snelle 

reactie bij noodgevallen, en dit 24/24. Ze voldoen aan de strikte UltraGreen koolstof-neutrale 

milieunormen van Hawaii en weerspiegelen de trend voor kleinere budgets voor 

snelwegpatrouilles wereldwijd. Daarnaast stoten SHARC-voertuigen geen uitlaatgassen uit 



aangezien ze door hernieuwbare energie worden aangedreven, en werken ze autonoom, waardoor 

een groot aantal politieagenten op de weg niet langer nodig is. 

De inzendingen worden beoordeeld door Tom Matano, uitvoerend bestuurder van de School of 

Industrial Design in San Francisco's Academy of Art University; Imre Molnar, hoofd en chief 

academic officer van het College for Creative Studies van Detroit; en Stewart Reed, voorzitter 

van Transportation Design van het Art Center College of Design van Pasadena. Het gastjurylid 

van dit jaar is Bruce Meyer, een raadslid van de California Highway Patrol 11-99 Foundation, 

voormalig racepiloot en ex-voorzitter van het Petersen Automotive Museum. 

De LA Auto Show Design Challenge wordt gesponsord door Faurecia, de zesde grootste 

leverancier in de autosector, gespecialiseerd in autozitplaatsen, uitstootbeperkende 

technologieën, interieursystemen en auto-exterieurs, en door Yokohama Tire, die nauw 

samenwerkt met autoproducenten in de V.S., Europa en Japan om banden te ontwikkelen voor de 

nieuwste conceptvoertuigen. Andere sponsors zijn onder andere: Association of the Nonwoven 

Fabrics Industry (INDA), Lacks Enterprises, Inc., Dassault Systemes, Eastman, Autodesk en 

Bose. 

Over de Design Challenge 

De Design Challenge vindt jaarlijks plaats tijdens de LA Auto Show Persdagen, op 28 en 29 

november 2012. Gedurende de voorbije 9 jaar werd telkens een nieuw ontwerpthema gekozen, 

en de grootste designstudio's uit de autosector krijgen zo de kans om hun talent tentoon te 

spreiden, waarbij ze met elkaar concurreren om nieuwe ideeën op te doen in autodesign. Tijdens 

de LA Auto Show Persdagen zijn de meeste design-experten te gast van Noord-Amerika voor 

een aantal activiteiten rond design, waaronder een Designers' Night party, waarbij de leiders van 

de wereldwijde designsector samenkomen. 

De Design Challenge heeft lovende kritieken gekregen van journalisten en biedt uitgestrekt 

mediabereik in Azië, Europa en Amerika. Voor meer informatie, waaronder ook foto's, verwijzen 

wij naar LAAutoShow.com/DesignChallenge. 

Over de Los Angeles Auto Show 

Als de eerste grootste autoshow in Noord-Amerika van het seizoen zullen op de LA Auto Show 

van 2012 heel wat premières te zien zijn van nieuwe voertuigen, die de toon zullen zetten voor 

de rest van het jaar. De show is op 28 en 29 november geopend voor de pers en zal van 30 

november tot 9 december open zijn voor het grote publiek. De laatste dag om online te 

registreren voor persreferenties die op de show kunnen worden opgehaald is 16 november. 

Volgend op de persdagen wordt de show één van de meest bezochte publieke autoshows van de 

wereld. Om het laatste nieuws en de meest recente informatie rond de show te ontvangen, kunt u 

de LA Auto Show op Twitter volgen op twitter.com/LAAutoShow, de Facebook-pagina 

bezoeken op facebook.com/LosAngelesAutoShow en kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief 

op LAAutoShow.com. 
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