SPECIAL SESSION

Titel:
Førerløse busser i Aalborg Øst - Baggrunden, formålet, teknologien, evaluering og erfaringer med
godkendelsen af projektet
Baggrund:
Aalborg Kommune har de sidste 3 år arbejdet på et projekt omkring kørsel med førerløse busser på
Astrupstien i Aalborg Øst med det formål at gøre en gruppe af borgere, der normalt ikke er så mobile,
mere mobile. Den førerløse bus skal give bedre forbindelse mellem boligområder og indkøb,
sundhedstilbud, aktivitetstilbud og øvrig kollektiv trafik. Projektet i Aalborg gennemføres i et OPIsamarbejde med Autonomous Mobility, der varetager operatøropgaven. Herudover er Aalborg Universitet
og Nordjyllands Trafikselskab med som partner i projektet i forhold til evaluering og der er samarbejde
med en lang række lokale interessenter bl.a. boligforeningerne i området. Bl.a. med inspiration fra
Aalborg Kommune blev det pr. 1. juli 2017 muligt at søge om tilladelse til at gennemføre forsøg med
førerløse køretøjer i Danmark. Forsøgsansøgningen skal indsendes til Vejdirektoratet og godkendes af en
task force bestående af Vejdirektoratet, Færdselsstyrelsen, Rigspolitiet og Rigsadvokaten. Undervejs i
ansøgningsforløbet skal køretøjet desuden godkendes af Færdselsstyrelsen, der skal udarbejdes en
risikovurdering, som skal godkendes af en uvildig assessor, og assessor skal inden da godkendes af
Færdselsstyrelsen.
Formål:
Projektet er på nuværende tidspunkt nået meget langt i den formelle ansøgningsproces, og i august
forventes det, at projektet er tæt på godkendelse af Task Force-gruppen. Formålet med denne
specialsession er at videregive de erfaringer, som Aalborg Kommune samt kommunens
samarbejdspartnere og rådgivere har fået igennem hele projektforløbet til andre, som kunne være
interesseret i at gennemføre forsøg med selvkørende køretøjer og til de myndigheder, som står for
forsøgsprocessen.
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