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SPOROČILO ZA JAVNOST 
Predstavništvo mesta Dunaj v Ljubljani, Eurocomm-PR  
 
Ljubljana, Dunaj, 12. 11. 2018 
 
 

Na Dunaju zaključili testiranje samovozečih avtobusov  
 
Od aprila 2019 dalje se bodo stanovalci dunajske soseske Seestadt Aspern lahko vozili s 
samovozečim avtobusom. Dva mini električna avtobusa brez voznika so tri mesece testirali 
na posebnem poligonu, nato pa so ga natančno programirali še na ulicah.  
 
Dunajski javni promet bo poleg podzemne železnice, tramvaja in avtobusov aprila 2019 dobil še 
prva samovozeča električna avtobusa za deset potnikov. Vozila bosta po 2,2 kilometra dolgi progi 
v novi stanovanjski soseski Seestadt Aspern, kjer bosta stanovalce 20 kilometrov na uro 
brezplačno prevažala do postaje podzemne železnice. Avtobusa se bosta ustavljala na šestih 
postajah po soseski.  
 
Električna avtobusa so v začetku leta 2018 pripeljali na Dunaj, kjer so ju sprva testirali na 
zavarovanem poligonu, nato pa so ju programirali in nadgrajevali v realnem okolju, vendar zaenkrat 
še brez potnikov. Spomladi prihodnje leto nameravajo uvesti redno linijo z avtobusi brez voznika, 
ki bodo delovali v realnih okvirih: z avtobusnimi postajami, voznim redom in pravimi potniki. Kljub 
temu da gre za samovozeča avtobusa, bo vedno prisoten operater, ki bo s krmilno palico v roki 
nadziral delovanje avtobusa in po potrebi tudi posredoval. 
 
Po zaključenem testnem obdobju bodo raziskovalci analizirali vse probleme, ki so jih doslej zaznali. 
Predvideli bodo posledice, če na primer vstopi preveč potnikov, ter preučili, kako lahko avtobus 
najbolje komunicira s potniki. Zaradi boljše varnosti so avtobusa opremili še s kamerami, ki zaznajo 
in celo prepoznajo ovire na cesti, da se lahko avtobus nanje primerno odzove.   
 
V projektu z naslovom »auto.Bus – Seestadt« skupaj s francoskim proizvajalcem avtobusov Navya 
na področju tehnološkega in pravnega razvoja avtonomnih minibusov sodelujejo dunajsko javno 
podjetje Wiener Linien, Avstrijski inštitut za tehnologijo, Kuratorij za prometno varnost, družba TÜV 
Austria in Siemens AG Avstrija. Projekt v okviru programa »Mobilnost prihodnosti« financira 
avstrijsko Ministrstvo za promet, izvaja pa ga dunajsko javno podjetje Wiener Linien. Poleg 
samovozečih avtobusov v avstrijski prestolnici načrtujejo tudi prvo podzemno železnico brez 
voznika na liniji U5, ki naj bi začela obratovati predvidoma leta 2023. 
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