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1. UVOD
Smernice za prihodnost prometa so postavljene. Razvoj tehnologije pospešeno poteka v smeri, da
transport postane povsem električen in avtonomen. Ključno vlogo pri tem igrata predvsem kemijska in
informacijska tehnologija. Prva nam daje razlog, da lahko razmišljamo o električnih avtomobilih z nič
vpliva na okolje, druga pa je bistvena pri razvoju avtonomne vožnje.
Želja kemijske tehnologije je nekoč razviti baterije, ki bi jih bilo moč popolnoma reciklirati in bi bile
sposobne shraniti dovolj energije, da bi promet lahko potekal v zraku. Ker se to, vsaj v bližnji
prihodnosti, še ne bo zgodilo, kemijska tehnologija z vidika gradbeništva ne prinaša večjih sprememb
pri načinu gradnje prometne infrastrukture oziroma nasploh rabi urbanega prostora. Zaradi električnih
vozil bo potrebno predvsem postaviti polnilne postaje, ki bodo skozi čas nadomestile bencinske
servise.
Trenutno so v uporabi pretežno litij-ionske baterije, ki jih bodo, najverjetneje že v roku desetih let,
nadomestile zmogljivejše in okolju prijaznejše [1]. Litij-ionske elektrode vsebujejo težke kovine
niklja, mangana in kobalta. Predvsem slednji problem predstavlja tudi zaradi omejenih zalog, zato bi
bila možnost reciklaže in s tem ponovne uporabe, izjemnega pomena. Edino alternativo baterijam
trenutno predstavljajo gorivne celice, kjer je vir pogona vodik. Prihodnost gorivnih celic je manj
obetavna, saj je vodik ekonomsko manj sprejemljiv. Pridobivamo ga namreč iz nafte, ki je omejen vir
oziroma z elektrolizo vode, kar je sila neučinkovito.
Za gradbeništvo in prometno inženirstvo so pomembne predvsem spremembe, ki jih prinaša
avtonomna vožnja. Če se je nekoč kaj takega zdelo nemogoče, to danes predstavlja prihodnost. Gre za
posledico razvoja informacijske tehnologije, ki je preskok doživela z zadnjo komunikacijsko
revolucijo, kar je prineslo digitalizacijo in razvoj interneta. Ko bo tak način delovanja transporta postal
resničen in bodo hkrati realnost tudi pametna mesta, bomo lahko govorili o novi, tj. tretji
komunikacijski revoluciji. Dozdeva se, da gradbeništvo temu ne posveča dovolj pozornosti in ne sledi
trendom razvoja tehnologije na drugih področjih. Z avtonomno vožnjo se bodo namreč zgodile velike
spremembe v rabi prostora in s tem v načinu urbanističnega planiranja, spremenile pa se bodo tudi
lastnosti odvijanja prometnega toka in potovalne navade ljudi. Pri slednjem velja izpostaviti predvsem
"car sharing" ter dejstvo, da bodo enakovredno mobilni postali tudi tisti, ki danes avtomobila niso
sposobni voziti. Mednje štejemo ne le hendikepirane, ampak tudi starejše, mladoletne in tiste, ki si
osebnega avtomobila preprosto ne morejo privoščiti.
Idej o tem, kako se bo promet odvijal v prihodnosti oziroma na kakšen način bodo avtonomna vozila
delovala, je veliko. V nalogi sem se osredotočil na tiste, ki se zdijo najbolj verjetne in ne pomenijo
izjemnega preskoka v razvoju tehnologije, ostale pa sem le na kratko predstavil. Z avtonomno vožnjo
naj bi v vsakem primeru dosegli predvsem večjo varnost, zvišala bi se stopnja mobilnosti, zaradi
povečanja zasedenosti vozil, bi se zmanjšalo tudi skupno število vozil. Prednosti je še mnogo več,
kljub temu pa obstajajo tudi slabosti, ki jih tak način vodenja prometnih tokov prinaša. V nalogi sem
se dotaknil obeh plati. Z vidika gradbene stroke je nujno razmisliti, kako bo avtonomna vožnja
vplivala na projektiranje in spremembo prometne infrastrukture, čemur sem v magistrskem delu
posvetil največ pozornosti. Poudarek sem dal predvsem na prilagoditve prometnic znotraj urbanih
središč, kjer so prometni udeleženci tudi pešci in kolesarji.
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2. DIGITALIZACIJA, INTERNET STVARI IN ZAKONI INFORMACIJSKE DRUŽBE
Da lahko danes sploh razmišljamo o tem, da bo promet nekoč povsem avtonomen, je kriva druga
komunikacijska revolucija, ki je omogočila prenos informacij v digitalizirani obliki. Glavni produkt
digitalizacije je internet, ki je omogočil lažji, predvsem pa hitrejši dostop do informacij. Obenem
digitalizacija predstavlja ključ za enostavnejši zajem podatkov in vodenje evidenc ter s tem večjo
preglednost podatkovnih baz, s čimer so analize podatkov postale neprimerno hitrejše. Poudariti velja,
da se je hkrati močno povečal tudi obseg podatkov preko vseh senzorjev v prostoru. Danes vir
informacij predstavljajo tako mobilni telefoni, kot obcestna oprema inteligentnih transportnih in
drugih sistemov, ki so zelo pomembni za prometno inženirstvo. Med drugim beležijo razmere v
prometu, vremenske razmere ter voznike o teh razmerah obveščajo. Na ta način nam prenosniki že
danes učinkovito posredujejo podatke o zastojih, prometnih nesrečah ali morebitnih zaporah na cestah.
V letu 1990 je mobilni telefon uporabljalo 12,5 milijona ljudi oziroma 0,25% takratne populacije.
Danes mobilne naprave uporablja 66,53% svetovne populacije oziroma 5,13 milijard ljudi, od tega je
3,3 milijarde pametnih telefonov [2].

Slika 1: Vir informacij smo postali vsi [3].

5G je najnovejši standard za telefonijo, ki naj bi omogočil zelo hitro obdelavo ogromne množice
podatkov. Hitrost obdelave je ključna za nemoteno delovanje kompleksnih komunikacijskih sistemov,
kot ga bo predstavljala avtonomna vožnja. Digitalizacija je z novim načinom izmenjave podatkov
povzročila razmah v razvoju informacijske tehnologije. Na ta način je bil namreč omogočen razvoj
komunikacije med posameznimi komponentami strojne opreme, ki je danes privedel do ideje, da bi v
prometu, ob natančni analizi podatkov iz okolja, med seboj lahko komunicirala kar vozila sama.
Komunikacijska revolucija v splošnem predstavlja preskok v načinu izmenjave informacij, kar ima
močan vpliv na organiziranost družbe. Prva tovrstna revolucija se je zgodila v 16. stoletju z odkritjem
papirja ter razvojem tiska [4]. Dotlej se je uporabljal pergament, ki je bil drag in omejenih količin, saj
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je bila njegova proizvodnja zahtevna. S papirjem se je to spremenilo in informacije so postale
dostopnejše. Podoben učinek je v drugi komunikacijski revoluciji imela digitalizacija, kjer so
informacije različnih elektronskih medijev postale dostopne za vse s prenosom po enotnem omrežju,
ki ga danes poznamo kot IP (internet protocol) omrežje.
Digitalizacija torej pomeni pretvorbo različnih podatkov, kot so zvok, slika, tekst, na skupni
imenovalec, tj. z zapisom v binarni kodi. Sprva so bila za vsako storitev potrebna posebna omrežja,
kot tudi poseben medij sporočanja, ki je bil informacije iz kanala omrežja sposoben dekodirati.
Pretvorba analognih informacij obsega postopka vzorčenja in kvantizacije. Analogni signali so zvezni
tako po času, kot po vrednosti oziroma amplitudi. Teoretično zato vsebujejo neskončno informacij,
kjer je relevanten le del njih. Digitalni signali so po času in vrednosti diskretni in na ta način nosijo
končno informacijo. Vzorčenje je torej diskretizacija analognega signala po času. Naslednji korak v
procesu digitalizacije je kvantizacija, ki pomeni diskretizacijo po amplitudi in s tem kodiranje vzorcev
analognega signala. Glede na rezultate raziskav je bilo leta 2007 v digitalni obliki že 94% vseh
tehnološko shranjenih informacij, v letu 1993 pa le 3% [5]. Leto 2002 velja za začetek digitalne dobe,
saj so digitalne informacije presegle mejo 50% [6].

Slika 2: Informacije se lahko posredujejo kjerkoli in kadarkoli [7].

Danes govorimo o četrti industrijski revoluciji, ki temelji na treh tehnoloških trendih. To so
povezanost, umetna inteligenca in avtomatizacija [8]. Že z digitalizacijo oziroma drugo
komunikacijsko revolucijo, z začetkom v petdesetih letih prejšnjega stoletja, je družba prešla v ti.
informacijsko dobo. Za razumevanje delovanja družbe, ki jo je zaznamoval dostop do interneta in
ogromne količine podatkov, je ključno poznavanje nekaterih informacijskih zakonov. Med najbolj
osnovne sodi Moorov zakon, po katerem naj bi se na približno vsako leto in pol podvojila zmogljivost
visoko integriranih vezij, tj. računalniških čipov. To v praksi pomeni povečanje gostote komponent
oziroma tranzistorjev na čipih, s čimer se sorazmerno poveča zmogljivost procesorjev. Rast se ne bo
nadaljevala v neskončnost, saj je omejena z naravnimi zakoni, kot je npr. hitrost svetlobe, a bo zakon
veljal še nekaj desetletij. Tovrstni podatki in vedenja se sprva ne zdijo povezana z avtonomnimi vozili,
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vendar predstavljajo osnovo za obdelavo vse kompleksnejših in obsežnejših podatkov, ki so ključni za
odvijanje avtonomnega prometa.
Pomembno je izpostaviti tudi Metcalfov zakon, ki pravi, da vrednost telekomunikacijskega omrežja
kvadratno narašča s številom vozlišč, ki jih predstavljajo njegovi uporabniki. Večja, kot je mreža
uporabnikov, večja je njena vrednost. Resničen doprinos k spletnem gospodarstvu imajo trenutno še
ljudje in ne procesorji. Z avtonomno vožnjo in nastankom nove mreže oziroma internetne podmreže
izmenjave podatkov med vozili ter inteligentnimi sistemi ta zakon deloma ne bo veljal več. Vrednost
spletu bo tako povečevalo tudi število avtonomnih vozil. Internet je sicer po tem zakonu že zdaj
svetovna mreža izjemnega pomena, saj je glavnina aktivnosti na njem odvisna od ljudi. Leta 1990 je
internet uporabljalo 2,8 milijona ljudi, kar je predstavljalo 0,05% takratne svetovne populacije. Manj
kot tri desetletja pozneje se je število uporabnikov svetovnega spleta povzpelo na 3,9 milijarde, kar
pomeni polovico celotne populacije [9].
Omeniti velja še Sidgemorjev zakon, ki trdi, da se promet na svetovnem omrežju podvoji vsake tri
mesece [4]. S številom uporabnikov se ves čas povečuje tudi obseg dejavnosti na internetu.
Vzpostavitev nove kompleksne komunikacijske mreže in s tem pojavitev novih aktivnosti, ki jih bodo
izvajala avtonomna vozila, torej ne predstavlja posebnega izziva. Velika večina potrebnih podatkov za
odvijanje avtonomnega prometa bo namreč dostopna na internetu, pri čemer se bo z avtonomno
vožnjo pri pridobivanju informacij močno povečala vloga inteligentnih transportnih sistemov. Del
podatkov si bodo vozila prek mreže izmenjevala neposredno med seboj z zaznavanjem okolice. Vse to
bo povzročilo, da se bo obseg podatkov na spletu povečeval neprimerno hitreje, kot to danes opisuje
Sidgemorjev zakon.
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3. INTELIGENTNI TRANSPORTNI SISTEMI (ITS)
Ključno vlogo bodo v času avtonomnih vozil igrali napredni inteligentni transportni sistemi.
Pomembni bodo za pridobitev vseh podatkov v prostoru potrebnih za ustrezno odvijanje prometnega
toka. Obsegali bodo sisteme v vozilih, kjer bodo imeli najpomembnejšo nalogo zunanji senzorji za
zaznavanje neposredne okolice ter sisteme ob prometni infrastrukturi, ki bodo točkovno zajemali
podatke na cestnem omrežju. Sistemi na vozilu bodo omogočali predvsem predvidevanje situacij in s
tem ustrezne reakcije glede na možne konflikte s pešci in kolesarji. Deloma to danes omogočajo ti.
asistenčni sistemi v vozilu, ki so na ta način dobro izhodišče za popolnoma samostojno vožnjo. Promet
v prihodnosti ne bo le avtonomen, pač pa tudi povezan [8]. Z izmenjavo podatkov bodo vozila med
seboj komunicirala in na ta način v vsakem trenutku poznala vse aktualne razmere na svoji trasi.
V splošnem pri ITS govorimo o več nivojih komunikacije, ki so vozilo-vozilo, vozilo-infrastruktura in
infrastruktura-nadzorni center [10]. Gre za kompleksne sisteme sestavljene iz obsežne strojne in
programske opreme, storitev in ljudi, kar posledično pomeni, da niso poceni. Vendar sočasno na drugi
strani učinkovito zmanjšujejo stroške, saj omogočajo hitrejše in varnejše odvijanje prometa. Poleg tega
je z njihovo pomočjo že danes moč dosegati večjo izkoriščenost kapacitete prometne infrastrukture
oziroma cestnega omrežja, manjšo onesnaženost, predstavljajo učinkovito rešitev pri plačevanju
stroškov uporabe (cestnine, parkirnine, predornine) ter ponujajo alternative pri izbiri poti glede na
najkrajši potovalni čas oziroma izbiro optimalnega prometnega sredstva.

Slika 3: Pametna infrastruktura bo ves čas zbirala in posredovala informacije avtonomnim vozilom in
njenim uporabnikom.

Da so ITS potrebni za doseganje boljših prometnih razmer, potrjujejo nekatera dejstva. Obdelava
podatkov postaja zahtevnejša zaradi vse večje kompleksnosti prometnega sistema, saj se prometne
obremenitve konstantno povečujejo. Naraščajo tudi potrebe po prevozu, kjer imata čas in denar zelo
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veliko vlogo. Brez ITS ne bi bilo možno doseči interoperabilnosti, tj. skupne uporabnosti oziroma
sposobnosti delovanja v različnih okoljih, saj se lahko sistemi na vseh ravneh obratovanja ves čas
posodabljajo in tudi izboljšujejo. Prav tako je od njih odvisna kakovost storitev, ki jih ponuja javni
prevoz, zato so tovrstni sistemi pomembni zaradi zahtev po trajnostni mobilnosti. Cilj je zagotoviti
dostopnost v smislu varnega in okolju prijaznega načina transporta, kjer je pomembna tudi možnost
izbire alternativnega prometnega sredstva. So eden najbolj zanesljivih virov informacij za različne
interesne skupine (uporabnike, vzdrževalce, interventne službe). Zelo pomembno pa je tudi dejstvo, da
prometne infrastrukture ne bo moč širiti v nedogled in bo zato nujno povečati izkoriščenost kapacitet
obstoječih cestnih povezav [11].
Pojem inteligentni transportni sistemi po evropski direktivi predstavlja tiste sisteme, ki uporabljajo
informacijske in komunikacijske tehnologije na področju cestnega prometa [12]. Osnova je telematika,
interdisciplinarna veda, ki se nanaša na prenos podatkov in vključuje tehnologijo vozila, obcestno
tehnologijo, računalniške storitve, telekomunikacijsko tehnologijo, varnost na cestah ipd.. Večina
infrastrukturnih, tj. zunanjih transportnih sistemov, ki so trenutno v uporabi, deluje tako, da
pridobljene podatke v prostoru voznikom posreduje preko portalov oziroma različnih spreminjajočih
signalov. Informacije v velikem številu primerov spoštujejo le redki vozniki. Avtonomna vozila na
trasi bodo te podatke neposredno upoštevala in jih prejela v istem trenutku, ko bodo določeni oziroma
posredovani. Na ta način bodo vozila pot svoje vožnje lahko prilagodila že mnogo prej. To bo
omogočilo bolj tekoče odvijanje prometa, saj bo manj prilagajanja hitrosti, cestna omrežja pa bodo
lahko na ta način enakomerneje obremenjena. Glavna področja razvoja ITS so poleg povezanosti vozil
s prometno infrastrukturo še varnost in varovanje cest, kontinuiteta pri upravljanju prometa in tovora
ter optimalna uporaba podatkov.

3.1 Arhitektura in pomen interoperabilnosti
Natančnega razvoja ITS ni mogoče predvideti. Gre za sisteme oziroma storitve, ki se ne razvijajo
usklajeno. Enotna arhitektura, ki pomeni model oziroma predstavlja enotno zasnovo za planiranje in
razvoj ITS, še zmerom ne obstaja. Posledično je integracija teh sistemov slabša, kot bi lahko bila. ITS
arhitektura zajema komunikacijo in s tem standarde za zapis informacij, popis in analizo obstoječih
sistemov, določanje akterjev in ciljev, določanje strategije, prepoznavanje potreb uporabnikov,
definiranje potrebnih storitev ter podatkovnega modela [10]. Najprej je potrebno vzpostaviti
nacionalno ITS arhitekturo, s katero rešujemo potrebe na državnem nivoju, ki pa mora biti hkrati
povezana z evropsko. Na ta način dosežemo ustrezno interoperabilnost sistemov, saj nacionalna
arhitektura nudi temeljne pogoje glede izbora tehnologije, standarde, opise vmesnikov in funkcionalne
posebnosti ter skupno terminologijo. S pomočjo natančno določene arhitekture bi bilo možno te
sisteme oziroma podsisteme, kot tudi storitve in standarde, med seboj učinkovito povezovati. Zelo
verjetno je, da se bodo te sistemi množično razvijali na podlagi usklajenosti z delovanjem sistemov in
senzorjev avtonomnih vozil. Zato gre v začetku pričakovati velik boj za prevlado na trgu pri ponudbi
najboljše osnovne tehnologije vozila za zaznavo prometne infrastrukture in cestnega okolja, ki bo
izhodišče za vse ostale, večinoma zunanje inteligentne transportne sisteme. Brez poenotenega
delovanja avtonomnih vozil, kar bi omogočalo interoperabilnost sistemov, avtonomna vožnja ne bo
sposobna resnično zaživeti. Podobno, kot pri mobilnih telefonih je ponudnikov tovrstnih vozil lahko
ogromno, vsi pa morajo tehnologijo v avtomobilu prilagoditi osnovnim standardom, s čimer bi
zagotovili ustrezno komunikacijo med sistemi.
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3.2 Vpliv avtonomnih sistemov na vodenje prometnega toka
Za varno odvijanje avtonomne vožnje so vsi sistemi enako pomembni. Neposredno za premikanje
vozila pa je ključen nadaljnji razvoj asistenčnih sistemov oziroma sistemov v vozilu. Glavni problem
na splošno predstavlja predvsem prehod iz neavtonomnega v povsem avtonomen motorni promet.
Težave izvirajo iz prisotnosti človeškega faktorja, ki v praksi predstavlja nelogične in nepredvidljive
poteze voznikov. Avtonomna vozila bi lahko konflikte, tj. nesreče, spremenila v incidente, le z
učinkovito komunikacijo s sistemi v konvencionalnih vozilih, oziroma s pomočjo izjemno natančnih
senzorjev, ki bi omogočali hipne reakcije avtonomnega vozila. Predpogoj učinkovitega odvijanja
prometa ob prisotnosti avtonomnih vozil je torej brezhibna komunikacija med vsemi prometnimi
udeleženci [13]. S popolnoma avtonomnim prometnim tokom in natančno zaznavo pešcev in
kolesarjev, bi v celoti izključili človeški faktor. Na ta način bi izginil glavni vzrok nesreč. Vozniki jih
namreč povzročajo zaradi psihofizičnih lastnosti (reakcijski čas - utrujenost in starost), svojega
temperamenta (ti. agresivni vozniki - neprilagojena hitrost, sekanje ovinkov, prehitevanje na
nepreglednih odsekih, vožnja v rdečo), pomanjkanja izkušenj (nedeljski vozniki) in uživanja alkohola
ter mamil oziroma drugih prepovedanih substanc [14].
Avtonomna vožnja bi torej pomenila tudi velik korak pri uresničevanju "vizije 0", ki si za cilj postavlja
0 smrtnih žrtev v prometu in ne le zmanjšanje njihovega števila. S tem bi vzroka za nesreče ostala dva
- vozilo in prometna infrastruktura. Z ustreznim projektiranjem je naloga gradbenega inženirja tudi
zagotavljanje varnosti. Danes z vidika cest na varnost vpliva kvaliteta vozne površine, slabi
horizontalni in vertikalni geometrijski elementi, nezadostna preglednost, cestno okolje in pomanjkljiva
signalizacija. Z avtonomno vožnjo in izmenjavo podatkov bi lahko vsaj delno izločili vpliv
preglednosti, okolja ter signalizacije. V bolj oddaljeni prihodnosti bo prometni tok z učinkovito
komunikacijo vozilo-vozilo najverjetneje lahko potekal celo brez semaforiziranih križišč ali znaka
stop, torej popolnoma neovirano.
Poleg človeškega faktorja se s prehodom na avtonomno vožnjo v veliki meri izloči tudi stohastičnost
procesa, tj. nepredvidljivost prometnega toka. Danes tok modeliramo z eksponentnimi parametri s
pomočjo verjetnostnih porazdelitev. V prihodnosti bodo vsa potovanja avtonomnih vozil natančno
beležena in evidenca preteklih potovanj bo omogočala prilagajanje obremenitev na cestni mreži. Na
porazdelitev prometnega toka vpliva velikost uporov, kot je število križišč, semaforjev, funkcija ceste
in z njo povezani geometrijski elementi karakterističnega prečnega profila ter drugi dejavniki, zaradi
česar pretok pogosto preseže vrednost nasičenega toka in posledica so zastoji.
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Slika 4: Avtonomni promet bi lahko odpravil zastoje [15].

V času, ko bodo strukturo toka v celoti predstavljala avtonomna vozila, bo lažje nadzorovati vse
ključne karakteristike prometnega toka. Predvsem prostorsko oziroma potovalno hitrost, ki je
povprečna hitrost med začetkom in ciljem potovanja, ter gostoto, ki jo določimo kot število vozil na
znani razdalji odseka. Pretok bo ostal nezvezen, saj bo število potovanj še naprej odvisno od potreb in
navad ljudi. Prav zaradi tega, ter ob prometnih križanjih s šibkejšimi udeleženci, je težko trditi, da se
bo prometni tok nekoč obnašal kot neke vrste tekočina, torej z zveznim pretokom. Na ta način se bodo
še zmerom pojavljale konice, ko bo gostota toka bistveno večja, vendar se bo, ob izmenjavi podatkov
in enakomernem obremenjevanju cestne mreže, moč izogniti nastanku zastojev. Tako se bo povečala
učinkovitost cestnih omrežij, saj se bodo potovalni časi, kljub potencialno daljši prevoženi razdalji,
zmanjšali. Obenem se bo hkrati močno povečala trajnost prometa, saj se bo z nadzorom hitrosti
občutno zmanjšala poraba, s prevlado električnih vozil pa avtomobili postopno ne bodo več vir
ogljičnega odtisa niti hrupa, ves čas pa bo lahko zagotovljen tudi visok nivo uslug [14]. Po nekaterih
napovedih naj bi bila polno avtonomna vozila na prodajnem trgu na razpolago že konec naslednjega
desetletja, glavnino prometnega toka pa naj bi predstavljala do leta 2050. Določitev pomembnejših
časovnih okvirjev je zelo pomembna zaradi potrebe po pravočasnih rešitvah na številnih področjih, ki
se jih avtonomni promet dotika [8].

3.3 Vrste inteligentnih transportnih sistemov [10]
Inteligentne sisteme, ki jih poznamo danes, delimo na več skupin glede na naloge, ki jih opravljajo. Z
idejo o avtonomni vožnji so se pospešeno začeli razvijati predvsem sistemi, ki so ključni za varno
premikanje vozila in temeljijo na prepoznavanju okolice. Razvoj področja samovozečih avtomobilov
prinaša popolnoma nove inteligentne sisteme. Obstaja velika verjetnost, da bodo zaradi avtonomne
vožnje pri obstoječih ITS potrebne spremembe, nekatere sisteme pa bodo v celoti nadomestili novi
oziroma, zaradi drugačnega načina vodenja prometnih tokov, sploh ne bodo več potrebni.
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3.3.1 Splošni sistem
Prvo od skupin predstavlja splošni sistem, ki nudi podporo uvajanju ITS in spremlja dogajanje glede
prometne politike, strategije in drugih iniciativ, analizira spremembe zakonov, dopolnitve pravilnikov,
spremlja uredbe, sklepe ipd.. Obsega dele javne uprave, upravljavce prometne infrastrukture,
posamezna ministrstva, agencije za standardizacijo in raziskovalne inštitute. Splošni sistem je
pomemben, ker nam da vedeti, da za vso tehnologijo še zmerom stojijo ljudje. Podobno kot v
letalskem prometu, kjer govorimo o kontrolnih stolpih, bi bilo v času avtonomne vožnje potrebno
vzpostaviti posebne prometne nadzorne centre. Danes s podobnim centrom upravlja DARS, ki vodi
nadzor avtocest.

3.3.2 Podpora upravljanju
Naslednja od skupin služi podpori upravljanju. Ukvarja se z dejavnostmi povezanimi s planiranjem in
modeliranjem prometa oziroma prometne infrastrukture ter z njenim vzdrževanjem in upravljanjem.
Planiranje pomeni analizo obstoječega stanja in sprejemanje odločitev, da bi se ga izboljšalo.
Upravljanje se od države do države razlikuje. Pri nas je definirano s pomočjo zakonodaje, pomembno
vlogo pa ima Banka cestnih podatkov (BCP), ki predstavlja sistem za vodenje in analizo podatkov o
cestah. Služi za prometno planiranje, projektiranje, prometno varnost, ekologijo, vzdrževanje,
inteligentne transportne sisteme, nadzor in vodenje prometa.

3.3.3 Nadzor nad prometom
Prva od bolj konkretnih skupin pokriva področje upoštevanja zakonov in predpisov. Sistemi znotraj te
skupine imajo nalogo povečati učinkovitost nadzorstvene funkcije policije, odkriti kršitelje in jih
kaznovati. V prvi vrsti s pomočjo inteligentnih transportnih sistemov danes nadziramo neupoštevanje
hitrosti, kjer imamo možnost opravljanja meritev na daljšem odseku ali z radarjem na preseku. Ostale
vrste kršitev, ki jih preverjamo so varnostna razdalja, agresivni vozniki, vožnja v rdečo, nadzor vinjet
in vožnja v nasprotno smer. Gre torej za skupino, ki v tej obliki v času avtonomnih vozil ne bo več
potrebna, saj bodo avtonomna vozila dosledno upoštevala predpise. Sistemi se bodo zato lahko
osredotočili na pešce in kolesarje pa tudi nove oblike prevoza znotraj peš con, kot so na primer danes
električni skiroji. Ravno tako, kot so to sedaj naloge sistemov pri nadzoru motornega prometa, bo
potrebno kontrolo voditi nad kolesarji in pešci, kjer bodo glavne nevarnosti vožnja skozi rdečo,
agresivna vožnja oziroma neprilagojena hitrost kolesarjev in drugih oblik prevoznih sredstev znotraj
peš con, vožnja v nasprotno smer ipd.. Sistemi bodo najverjetneje temeljili na prepoznavi obraza.

3.3.4 Finančne transakcije
Ena največjih skupin pokriva finančne transakcije in bo zelo pomembna tudi v času avtonomne
vožnje. Kljub občutno manjšemu vplivu transporta na okolje, bo plačilo še zmerom potrebno tako
zaradi obrabe prometne infrastrukture, kot tudi pokrivanja stroškov delovanja inteligentnih sistemov.
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Vinjete bo v celoti nadomestilo elektronsko cestninjenje (ETC) in plačevanje zneska glede na število
prepotovanih kilometrov. Tehnologij ETC je več vrst, kjer poznamo video tehnologijo, GNSS
(satelitsko) tehnologijo, RFID (radio frequency identification) tehnologijo in DSRC (dedicated shortrange communication) tehnologijo, in sicer v delno oviranem ali prostem prometnem toku. Pametni
sistemi znotraj te skupine skrbijo še za plačevanje dostopa do mestnega središča, parkirnin, predornin,
prelazov ter uslug javnega potniškega prometa.
DSRC sistem, ki je pri nas že v uporabi za cestninjenje tovornega prometa, zahteva OBU (on-boardunit) enoto, nameščeno na vetrobransko steklo, ki komunicira z zunanjo infrastrukturo, tj. s senzorji
nad cestiščem. Gre za usmerjeno komunikacijo kratkega dosega prek mikrovalov, ki je lahko eno ali
dvosmerna, pri čemer je način obračunavanja pri obeh lahko pred ali poplačniški. Komunikacija pri
DSRC sistemu je že tako napredna, da zmanjševanje hitrosti na mestih izmenjave podatkov s senzorji
ni potrebno in s tem prometnega toka ne ovira. ANPR (automatic number plate recognition) je video
tehnologija za cestninjenje, ki temelji na prepoznavanju registrskih številk. Gre za tehnologijo, ki je
manj primerna, saj delno ovira prometni tok, prav tako pa težavo predstavljajo neplačniki, večinoma
tujci, ki v sistem niso registrirani. V času avtonomnih vozil registrskih tablic niti ne bo več, saj bo
identifikacija vozil potekala na digitalen način, preko IP naslova in sledenju vozila v prostoru.
Prihodnost cestninjenja najverjetneje predstavlja GNSS tehnologija, ki trenutno, podobno kot DSRC
tehnologija, obsega opremo v vozilu (OBU GNSS) in obcestno infrastrukturo (RSE - roadside
equipment). Cestnina se preko mikrovalovne DSRC komunikacije obračunava glede na dejanske
podatke pozicioniranja, brez oviranja prometnega toka. Na podlagi OBU naprave se določa točna
pozicija, s čimer se lahko beleži točne premike tudi izven večjih prometnic. Enakovredno opremo
OBU napravi bodo avtonomna vozila imela vgrajeno v takšni obliki, da bo neovirano oddajala signale,
a bo hkrati skrita v vozilu. Predvidoma bo nameščena na strehi vozila, pod radarjem za zaznavo
okolice. Nadzor plačevanja oziroma posedovanja naprav ne bo več potreben, saj bodo z opremo za
plačevanje opremljena vsa avtonomna vozila.

3.3.5 Avtonomna vozila kot javni prevoz
Po vsej verjetnosti bo ob trendu car sharinga tudi avtomobil s časom postal oblika javnega prevoza, s
čimer ne bo več v osebni lasti posameznika. Po najnovejših podatkih se v osebnem vozilu v povprečju
pelje 1,3 potnika [16]. To pomeni, da se v kar 85% vseh avtomobilov vozi samo ena oseba. Zaradi
težnje po čim večji zasedenosti bodo v bodoče hkrati v vozilu potniki, ki bodo imeli za končni cilj
drugačno destinacijo v sicer isti smeri. Delež pokrivanja stroškov prevoza bo zato moral biti določen
na podlagi natančnega beleženja vstopa in izstopa iz vozila. Vozilo bo potniku dovolilo vstop z
registracijo preko senzorja na vratih in mu dovolilo izstop z odjavo, s čimer bi bilo prosto vstopanje
oziroma izstopanje, zaradi ves čas zaklenjenega vozila, onemogočeno. Cena bi vključevala prevoženo
razdaljo, stroške na trasi ter stroške polnjenja. Razdaljo do javne polnilnice bi v sorazmerju plačali vsi,
ki so prevozno sredstvo uporabljali od zadnje polnitve. Ta strošek bi bil določen naknadno in po
potrebi, če se polnilnica ne bi nahajala na končni destinaciji, na primer na parkirišču pred
stanovanjskim objektom ali veleblagovnico.
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Slika 5: Sistem razvrščanja potnikov na bolj prometnih mestih.

Slika 6: Optimiziranje poti vozila glede na znano destinacijo potnikov in število pešcev za dosego
optimalne zasedenosti.
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3.3.6 Interventno ukrepanje
Zelo pomembno skupino predstavljajo sistemi za interventno ukrepanje. Te sistemi bodo v
nadgrajenih oblikah potrebni tudi v času avtonomne vožnje [13]. Danes z njihovo pomočjo upravljamo
z izrednimi dogodki, vodimo oziramo usmerjamo reševalne enote, nadziramo prevoz nevarnih snovi,
pomembno vlogo pa ima tudi stacionarni sistem klica v sili KSA. Gre za sistem, ki je na voljo
uporabnikom avtocest in hitrih cest ter predstavlja direktno govorno povezavo z operaterjem v
kontrolnem centru. Naprave so ob cesti osvetljene ter odporne na velike temperaturne spremembe.
Glede na položaj naprave je takoj znana lokacija. V prihodnosti ta sistem ne bo več potreben, saj ga bo
nadomestil e-klic v vozilu. Ta se bo sprožil s pritiskom na gumb na armaturni plošči ali samodejno ob
tehnični napaki v avtonomnem vozilu oziroma najkasneje ob nezgodi, če se vozila ne bo dalo že prej
brez poškodb varno zaustaviti. Gre za sistem, ki je danes že v uporabi in omogoča glasovno povezavo
iz samega vozila z operaterjem v najbližjem klicnem centru, lokacija pa je znana preko GPS in GSM
signalov.
V primeru, da bi prišlo do okvare kakšnega od sistemov in bi se zgodila nesreča, bi jo delujoči ITS
nemudoma zaznali ter o tem obvestili vsa vozila v bližnji okolici in odgovoren interventni center. S
pomočjo ITS se že danes na podlagi pozicioniranja v prostoru vzpostavi stik z najbližjo reševalno
enoto ter določi najkrajšo pot intervencije. Vsa vozila na trasi posredovanja bi bila nato o interventni
vožnji obveščena, s čimer bi pravočasno sprostila vozni oziroma prehitevalni pas. Interventno vozilo
bi na kraj nesreče prispelo po najkrajši poti, na kateri bi prilagojeno delovala semaforizacija, s čimer bi
bil potovalni čas do kraja nesreče najkrajši možen. Takšen način sprostitve dela prometne mreže in
usklajenega delovanja semaforjev na križiščih bi bil z inteligentnimi transportnimi sistemi možen pri
vsakem nujnem posredovanju, tudi v primeru pomoči na domu (požar, zdravstvene težave).
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Slika 7: Komunikacija med vozili bo omogočala sprostitev najkrajše poti intervencije.

Nadzor prevoza nevarnih snovi trenutno poteka preko analognega zapisa informacij o tovoru na
oranžnih ADR tablicah, ki jih ANPR video tehnologija prepozna in zapis na tablici prebere oziroma
pretvori v digitalno obliko. Na ta način se prevozu sledi le točkovno na mestih video detekcije. V času
avtonomnega prometa bodo podatki o nevarnem tovoru neposredno vneseni v sistem, tj. v digitalne
baze vozil na cestni mreži, s čimer pretvorba informacij iz analognega v digitalno obliko ne bo več
potrebna. Prevoz nevarnega tovora bo s tem direktno pripisan nekemu vozilu z lastno identifikacijsko
oznako v sistemu. Prav tako bo to vozilo, kot vsa druga, ves čas oddajalo svoj položaj na cestnem
omrežju. Tovrstno sledenje že danes uporabljajo številna logistična podjetja in organi, pristojni za
ukrepanje. S pomočjo senzorjev se obenem nadzoruje tudi vlažnost in temperatura tovornega prostora.
Vozilo se bo v sistemu na ta način identificiralo in sledili bodo lahko nadaljnji ustrezni ukrepi, ki bodo
v skrajnem primeru omogočali tudi preusmeritev ostalega prometa preko nadzornega centra, ki bo
vozilom javil pot obvoza.
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3.3.7 Potovalne informacije
Eno večjih skupin inteligentnih transportnih sistemov, ki v času avtonomne vožnje večinoma ne bo
več potrebna, predstavljajo potovalne informacije. Gre za sisteme, ki voznikom posredujejo podatke o
stanju na cestah, vremenu, zaporah in alternativnih poteh, parkiriščih, hotelih ipd.. Odločitve o
optimalni poti bodo avtonomna vozila, glede na cilj potovanja, sprejemala samodejno, na podlagi
neposredno pridobljenih podatkov. Preko ostalih ITS sistemov na cestni mreži bodo namreč vsa vozila
ves čas obveščena o zasedenosti posameznih odsekov, pričakovanem potovalnem času, vremenskih
razmerah itn.. Da bodo posredovane informacije zares pravilne, bodo skrbeli zaposleni v prometnih
nadzornih centrih. Spremenljiva signalizacija o zasedenosti parkirišč, delu na cesti, spremenjeni
hitrostni omejitvi, okvari na cesti, obvozu itn. torej ne bo več potrebna, saj bodo te informacije
posredovane direktno vozilu in ne več voznikom prek znakov ali obvestilnih tabel.
Danes ločimo med dvema načinoma podajanja tovrstnih informacij - pred in med potovanjem.
Informacije so danes lahko posredovane preko radia, telefona ali GSM, televizije, prometnega
informacijskega centra, svetovnega spleta, pa tudi preko naprednejših sistemov, kot je spremenljiva
signalizacija (SPS in SPIS). Že danes nas lahko obvešča sam navigacijski sistem, zlasti 3. generacija,
ki sproti posodablja podatke na cestni mreži. Prva generacija podatkov v realnem času ne vsebuje,
druga pa je dodatno opremljena le s podatki o vremenu in stanju na cestah. Spremenljiva prometna
signalizacija (SPS) omogoča prikaz različnih prometnih znakov ali pa gre za obvestilne table s
spremenljivo vsebino, ki jo določajo nadzorni centri. Spremenljiva prometno-informativna
signalizacija (SPIS) je kombinirana signalizacija, ki lahko prikazuje prometne znake in besedilna
sporočila. Opazimo jih lahko na portalih na omrežju avtocest. Poznamo še spremenljivo kažipotno
signalizacijo, ki naj bi v bližnji prihodnosti omogočala obveščanje voznikov glede obvozov in
potovalnih časov.
V splošnem razlikujemo med prometnimi in potovalnimi informacijami. Med slednje sodijo
informacije o storitvah, načrtovanju poti, cenah goriv, cestnin in predornin, pomoči na cesti, predpisih
v prometu in menjalniških tečajih. Prometne informacije obsegajo stanje prometa in vremena, zapore,
gibanje prometnih tokov, parkirišča in garažne hiše ter javni potniški promet. V času popolnoma
avtonomnega prometa bodo še zmerom potrebne informacije glede javnega prometa, izposoje koles in
car sharinga, pri čemer bo potreben razvoj novih sistemov, ki bo obveščal o stopnji zasedenosti vozil
ter njihovi končni destinaciji. Na ta način bodo prosta mesta v avtomobilu lahko zasedali potniki,
zaradi katerih se trasa ne bo bistveno spreminjala oziroma podaljševala. Hiter razvoj mobilnih
aplikacij nakazuje, da si bomo lahko prevoz naročili kar s pomočjo pametnega telefona, kjerkoli
bomo.

3.3.8 Pametne parkirne hiše
Predvidoma se bodo potrebe po površinah za mirujoči promet močno zmanjšale. Ker avtomobili ne
bodo več v zasebni lasti, bo dolgotrajno parkiranje povsem odpravljeno, s čimer bo močno upadla
uporaba garažnih hiš. Te bodo postale avtomatske, saj trenutni glavni slabosti podaljševanja parkiranja
ter dolgega dostopnega časa s car sharingom ne bosta več igrali vloge. Na ta način bodo to preprosto
postali objekti za shranjevanje avtonomnih vozil različnih kapacitet na zalogo. Omogočali bodo večjo
izkoriščenost prostora, manjše stroške zemljišča ter ekološki, varen in hiter način parkiranja. Tovrstni
objekti bodo v povezavi z nadzornimi centri, a bodo floto vozil na cestnem omrežju potrebam
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prilagajali samodejno (slika 8). Manjša parkirišča bodo v notranjosti mest morda smiselna le še ob
nakupovalnih centrih ter na obrobju večjih stanovanjskih sosesk, kjer bo potreba po avtomobilu
konstantno velika. Sistem bo ljudi glede na njihovo destinacijo razporedil po vozilih, s čimer bo
zasedenost neprimerno večja. Deloval bo na podlagi mobilne aplikacije. Vozila se bodo dodatno
napolnila tudi tekom poti. Takšna oblika car sharinga bo torej omogočala prisedanje v vozilo, kar bo
zmanjšalo potrebo po površinah za mirujoči promet in tudi število vozil na cesti.

Slika 8: V pametnih parkirnih hišah na obrobjih mest se bodo vozila shranjevala in polnila. Objekti
bodo cestno omrežje obremenjevali v skladu s povpraševanjem [17].

Za potrebe parkiranja in hkratnega polnjenja električnih vozil bodo tako še zmerom obstajali sistemi
za upravljanje mirujočega prometa. Vozilo bo o najbližjem prostem polnilnem mestu s pomočjo
izmenjave podatkov o lokaciji direktno obveščeno. Polnilnice se ne bodo nahajale zgolj znotraj
parkirnih hiš, ampak tudi ob cesti. Na podlagi podatka o preostanku električne energije ter znanih
razdalj do polnilnic, se bo po potrebi vozilo predhodno postavilo v čakalno vrsto, da ga zasede, kjer bo
pomembna komunikacija z vsemi ostalimi vozili. Če bi se zgodilo obratno, in bi imelo vozilo po
zaključeni vožnji še zmerom na razpolago zadostno količino energije, bi pot samostojno nadaljevalo
prazno do najbližjega iskalca prevoza. Seveda bi bilo glede na končno destinacijo prvega potnika v
vozilo ponovno mogoče prisedati do polne zapolnitve mest. Po zaključenem obratovanju oziroma z
manjšim povpraševanjem po prevozu, bi se večina vozil vrnila v pametne garažne objekte na obrobju
mesta. Zaenkrat so polnitve električnih vozil razmeroma dolgotrajne, zato bi bilo smiselno, če bi
prazne lahko le zamenjali s polnimi. Storitev že obstaja in jo poznamo kot "powerswap" (slika 9).
Menjava baterij ne bi potekala samo znotraj parkirnih hiš, ampak bi se za to potrebni objekti v
prihodnosti lahko nahajali tudi na mestih obstoječih bencinskih servisov. Obstaja torej ideja, da bi se
prazne baterije polnile na zalogo. Razvoj kemijske tehnologije bo prej ali slej omogočil tudi hitrejše
polnitve in obstojnejše baterije.
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Slika 9: Sistem hitre zamenjave baterije, s čimer lahko vozilo takoj nadaljuje z vožnjo [18].

3.3.9 Upravljanje prometa
Skupina ITS, ki omogoča ustrezno delovanje vseh ostalih, predstavlja upravljanje prometa. Na podlagi
sistemov znotraj te skupine pridobivamo podatke o razmerah na cestah in jih posredujemo ostalim
sistemom, pri čemer je zelo pomembna tudi medsebojna povezanost. Te sistemi nam že danes
pomagajo pri usmerjanju prometnih tokov, s čimer dosegamo večjo pretočnost, višji nivo uslug ter na
ta način tudi večjo varnost. So bistveni pri optimiziranju potovalnih časov in izkoriščenosti kapacitete
obstoječega cestnega omrežja ter s tem že postavljajo smernice za odvijanje avtonomnega prometa. S
prehodom na avtonomno vožnjo se namreč vloga tovrstnih ITS ne bo spremenila. Načeloma danes
sisteme ločimo na tiste, ki so zadolženi za nadzor in vodenje prometa na avtocestah in hitrih cestah
(SNVP - sistem za nadzor in vodenje prometa) ter na tiste, ki podatke pridobivajo znotraj mestnih
območij (UTMC - urban traffic management and control).
SNVP obsega komponente zunanje opreme, telekomunikacijsko omrežje in nadzorni center z ustrezno
programsko opremo za vizualizacijo in kontrolo tehnoloških procesov ter obsežno in zmogljivo strojno
opremo. Njegova vzpostavitev je danes smiselna predvsem na odsekih izpostavljenim velikim
prometnim obremenitvam, ponavljajočim vremenskim pojavom, kot je na primer megla, in na odsekih
z velikim številom infrastrukturnih objektov. Prek senzorjev zbira podatke in jih, kot ukaze preko
centrale, posreduje na spremenljivo prometno signalizacijo (SPS in SPIS), s čimer vpliva predvsem na
hitrost. Sistem sočasno informacije posreduje tudi javnim medijem. V času avtonomne vožnje bodo
podatki vozilom posredovani direktno iz nadzornega centra. Vsak nadzorni sistem bo odgovoren za
del celotnega cestnega omrežja, nadzor nad vozili pa bodo centri prevzemali na podlagi pozicioniranja
vozil v prostoru.
Avtonomni promet bo zaradi zaznavanja okolice, tj. prometa in infrastrukture, temeljil predvsem na
senzorjih na vozilu ter na natančnem pozicioniranju vseh vozil na cestni mreži. Nekatere podatke bo
sistem poznal od samega začetka vstopa vozila v posamezno omrežje, vključno s tipom vozila,
točkami ustavljanja oziroma odlaganja potnikov in končno destinacijo, pa tudi vrsto tovora, težo in
dimenzijami vozila [19]. Posamezni detektorji, ki jih poznamo danes, tako ne bodo več potrebni za
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zbiranje podatkov, saj bo denimo hitrost enaka predpisani, tj. ukazani s strani centra, gostota prometa
pa bo razvidna že iz podatka o lokaciji posameznega vozila. Prav tako ne bo potrebna zaznava vožnje
v napačno smer ali na primer merjenje razmika med vozili. Zaradi komunikacije vozilo-vozilo bo
reakcijski čas kar enak 0, zato bo razmik med vozili lahko določen s strani centra za nadzor glede na
vozne razmere, pogojene predvsem z vremenom ter težo vozila in z njo povezano varnostno razdaljo.
Razmik bo moč prilagajati tudi gostoti prometnega toka, s čimer bo možno dosegati najvišjo raven
pretočnosti, kapaciteta prometnic pa bo na ta način v celoti izkoriščena. Najverjetneje se bodo sprva
kljub vsemu podatki o prej omenjenih količinah še zbirali, postopoma pa zaradi povečanja
zanesljivosti avtonomnega prometa njihovo ločeno pridobivanje v celoti ne bo več potrebno. Vloga
sistema upravljanja prometa bo torej ostala enaka, popolnoma pa se bo spremenil način pridobivanja
ter posredovanja podatkov, ki bosta bolj neposredna, tj. brez posebnih detektorjev in spremenljive
signalizacije. Danes sicer poznamo zančne, pnevmatske, magnetne, mikrovalovne, IR, laserske ter
video detektorje. Te tehnologije so sicer zelo pomembne pri zaznavi prostora. Na nekaterih izmed njih
temeljijo vsi obstoječi sistemi v avtonomnem vozilu, ki trenutno uporabljajo predvsem video,
mikrovalovno in lasersko detekcijo.

3.3.9.1 Cestno-vremenski informacijski sistem
Zelo pomembno bo ostalo pridobivanje podatkov o vremenskih razmerah. Cestno-vremenski
informacijski sistem bo omogočal določanje ustrezne hitrosti ter varnostne razdalje in bil še naprej v
pomoč zimski službi. Postaje so sposobne zbirati podatke o vidljivosti, temperaturi zraka, temperaturi
na in pod cestiščem, količini in intenziteti padavin, vlažnosti, jakosti in smeri vetra, količini snega ali
vode na vozišču ali morda kemijskih snovi ter poledenitvi. Problem pri avtonomni vožnji predstavlja
zlasti slaba vidljivost, ki povzroča neorientiranost vozila na vozišču. Razloga sta lahko tako megla kot
sneg na vozišču. Rešitev predstavlja razvoj pametnih cest in s tem prilagojene infrastrukture, ki bo
vsebovala nove tehnologije zaznave v prostoru. Ločeno se beležijo podatki o atmosferi in površini
vozišča. Sistem nam omogoča napoved bodočega stanja, zlasti glede padavin in vetra. Aktualni
podatki in prognoze skupaj omogočajo ustrezno pripravljenost zimske službe, s tem pa se posredno
zagotavlja tudi boljša pretočnost in dostopnost, varni vozni pogoji, manjši stroški upravljavcev
infrastrukture in izgub zaradi zamud ter racionalnejša poraba soli.

3.3.9.2 Nadzor in vodenje prometa v predorih
SNVP je zaradi varnostnih razlogov še nekoliko kompleksnejši znotraj predorov. Ker se bo varnost z
avtonomno vožnjo močno izboljšala, bodo sistemi znotraj predorov lahko postali manj obsežni. Ob
vožnji skozi predor bo signal pozicioniranja vozila moten, kljub temu pa bo lokacija vozila ves čas
znana na podlagi znane hitrosti in razdalje odseka. Še zmerom bodo v predoru v času avtonomnih
vozil potrebni samostojni sistemi, kot so prezračevanje zaradi zastajanja zraka, osvetlitev, napajanje,
detekcija in javljanje požara ter stanja požarne vode v rezervoarjih. Sistemi, ki z avtonomnim in
električnim prometom ne bodo več potrebni in obstajajo danes, so klic v sili, nadzor in vodenje
prometa, ki obsega štetje in klasifikacijo vozil, videonadzor, nadzor vozil, ki prevažajo nevarne snovi,
meritev vidljivosti in izpustov CO in sistem zaznavanja nevarnih dogodkov. Takšna trditev velja tudi
ob domnevi, da bodo podatki o tipu vozil in tovora v sistemu vodeni avtomatsko na podlagi
identifikacijskih oznak vozil.
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3.3.9.3 Nadzor in vodenje prometa v mestih
Upravljanje in nadzor prometa v urbanem prostoru poteka predvsem na podlagi svetlobno-signalnih
naprav, ki bodo svojo vlogo, ob prisotnosti pešcev in kolesarjev, v enaki obliki opravljale tudi v
prihodnosti. Še naprej bodo potrebne zaradi zagotavljanja prometne varnosti pri križanju prometnih
tokov. Pomembna razlika pri tem bo prilagajanje hitrosti prometnega toka za doseganje maksimalne
pretočnosti križišč in čim manjšega števila ustavljanj, saj bodo avtonomna vozila komunicirala z
vsemi semaforskimi napravami. To pomeni, da bodo natančno poznala cikle delovanja in s tem
preostali čas gorenja posamezne luči oziroma čas oddajanja nekega signala. Pri motornem prometu bo
komunikacija lahko temeljila le na digitalni izmenjavi podatkov in ne prepoznavanju svetlobnih
znakov s strani avtonomnega vozila. Semaforizacija bo delovala v prid glavnine toka, tj.
maksimalnega števila vozil glede na njihov položaj na odseku, s čimer bo pretočnost najvišja. Vozilo,
ki ne bi bilo v glavnini in bi na podlagi komunikacije s semaforsko napravo vedelo, da se bo, ob
upoštevanju predpisane hitrosti, v križišču moralo zaustaviti, bo hitrost prilagodilo, tj. zmanjšalo. S
tem bi v križišče prišlo na zeleno luč, pri največji možni hitrosti, skupaj z naslednjo glavnino.

Slika 10: Sistem komunikacije s semaforsko napravo [20].

S pomočjo svetlobno-signalnih naprav bo še naprej možno učinkovito obremenjevanje prometne
mreže ter vključevanje vozil na manj pretočnih mestih, tj. s stranskih ulic na glavne prometne žile.
Prav tako bo ob velikih obremenitvah pri vstopu oziroma izstopu iz mesta še zmerom aktualna linijska
koordinacija, s katero se vpliva na količino prometa znotraj mestnih središč. Pri tem vstopu v mestno
središče prednost dajemo javnemu potniškemu prometu, s čimer semaforizacijo prilagodimo tako, da
upoštevamo ustavljanje na postajališčih. Pomembno nalogo bo predstavljalo tudi prilagojeno
delovanje semaforizacije v primerih nujne vožnje, ki sem ga že predstavil v poglavju 3.3.6 Interventno
ukrepanje.
Krmiljenje bo v celoti postalo polno prometno odvisno, kar bo poleg pozicioniranja v prostoru
omogočila digitalna izmenjava podatkov o končnih in vmesnih destinacijah vozil oziroma znane
trajektorije vožnje vseh vozil. Prometna odvisnost tretje generacije deluje v realnem času in danes
pozna dva načina optimizacije krmiljenja. Prvi je za primer nenasičene mreže, kjer za vsako križišče
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določa ustrezno trajanje cikla, drugi pa za prenasičeno mrežo, kjer podaljšuje zelene faze v kritičnih
smereh. Do prenasičene mreže praviloma v času avtonomne vožnje ne bi smelo več priti. Zaradi
usmerjanja pešcev in kolesarjev bodo morale biti naprave še zmerom prilagojene velikosti križišča ter
biti v povezavi s perifernimi. Mednje sodijo tipke za pešce, tipke za slepe, odštevalne glave, kamere za
videonadzor, pa tudi detektorji za število vozil, ki zaradi neposredne komunikacije vozil s semaforsko
napravo in izmenjavo podatkov o položaju, postopoma ne bodo več potrebni.

3.4 Glavni izzivi ITS v mestih
Z avtonomno vožnjo bo nujen nadaljnji razvoj tehnologije za vodenje prometa v križiščih in zaznavo
šibkejših prometnih udeležencev, ki skupaj predstavljajo ključne kritične točke. Razviti bo potrebno
tehnologijo, ki ne bo temeljila na prepoznavi talnih oznak in hkrati na noben način ne bo ovirala
prometnega toka ali zmanjševala udobja vožnje. Talne oznake v primeru snega ne bodo zadoščale.
Izven križišč bo ta problem sicer lažje rešljiv, saj je geometrija infrastrukture enostavnejša, dimenzije
pa manjše. Rešitev bi ponekod lahko predstavljala enopasovna krožišča, vendar ne v primeru, da bi
skozi potekal javni potniški promet. Podrobneje bom rešitve za prometno infrastrukturo predstavil v
naslednjih poglavjih te naloge.
Čeprav je želja za prihodnost komunikacija med vozili, ki bi omogočala odpravo semaforiziranih
križišč, je ta trenutno preveč oddaljena, da bi lahko o njej resno pisal. Postopen razvoj tehnologije in
obenem tudi njeno uvajanje sta ključna pri zagotavljanju varnosti uporabe novih sistemov. Prav tako
velja na tem mestu še enkrat omeniti, da bo tok najprej sestavljen iz avtonomnih in konvencionalnih
vozil. Na ta način bodo odločitve avtonomnih vozil morale biti sprva pravilno sprejete le na podlagi
lastnih sistemov zaznavanja in ne torej na podlagi komunikacije. Šele pozneje bo lahko promet v celoti
potekal na podlagi podatkov posredovanih neposredno s strani nadzornih centrov in ostalih
udeležencev [21].
Na drugi strani pa bo tudi za urbani promet veljalo enako, kot za promet na odprtem, saj podatki o
preusmeritvah, parkirnih mestih ipd., ne bodo več posredovani prek spremenljive prometne
signalizacije (SPIS), ampak direktno računalniku v vozilu. Prav tako bodo za nadzor potrebni sistemi,
ki sem jih že predstavil in bodo kontrolo izvajali predvsem pri pešcih in kolesarjih. Te sistemi bodo
temeljili na video detekciji. Še zmerom bo aktualno nadziranje dostopa do mestnih središč, kjer bodo
dokončno prednost dobili pešci in kolesarji. S tem bodo mesta postajala prijaznejša ljudem, s čimer se
bo obnovila njihova primarna funkcija, ki pomeni sodelovanje oziroma navezovanje socialnih stikov.
Dostop do središča bo drag in pomembno vlogo bodo imeli sistemi na področju finančnih transakcij.
Sistemi bodo na podlagi OBU in GNSS tehnologije zaznali vstop vozila v ožje območje. Obračun
stroškov za dotlej prevoženo pot se bo zgodil preko DSRC komunikacije na mestu, kjer bo postavljena
zunanja infrastruktura. Znotraj najožjega območja se bo pot vožnje ponovno spremljala in obračunala
z izstopom iz tega območja. Dostop se bo na enak način omejeval do bolj obleganih točk v prostoru,
kot so morska obala, varovana naravna območja, naravne in kulturne turistične znamenitosti,
koncertna in športna prizorišča ipd.. Omejitev dostopa bo v nekaterih primerih veljala le za določen
čas. Gre za ukrep, ki omogoča upravljanje z dostavo, zmanjšuje tranzitni promet in daje prednost
uporabi množičnih oblik javnega transporta ter hkrati spodbuja delo na daljavo in potovanja izven
glavnih konic.
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Slika 11: Obračun stroškov ob vstopu v ožje območje Stockholma [22].

V mestnih območjih bodo še zmerom pomembno vlogo imeli sistemi, ki bodo vezani na javni potniški
promet. Ta oblika prometa bo s časom povsod na svetu postala najhitrejša in najbolj zanesljiva. Vozni
red bo, tudi na podlagi avtonomnega prometa, lahko bolj točen in fleksibilen. Pričakovati je, da bo
javni prevoz prevzel večje število potnikov in na eni strani omogočal bistveno krajše potovalne čase,
predvsem na relacijskih vožnjah, in na drugi dostop do mestnih središč. Ker bodo z razvojem storitve
car sharing avtomobili postali del javnega prevoza, se bodo pojavili novi sistemi obveščanja potnikov
ter optimiziranja prometnega toka. Množičen javni prevoz se bo odvijal kot tirni promet, kjer se
pojavljajo nove oblike. Na Kitajskem so že poizkusili uvesti dvignjeni avtobus (TEB - transit elevated
bus), ki bi lahko vozil nad zastoji, a testnega obdobja zaradi varnostnih, kot tudi praktičnih razlogov ni
prestal (slika 12). Avtobus je namreč zaradi svojih dimenzij predstavljal oviro v prometnem toku in
močno zmanjševal preglednost [23]. Nadejamo se, da bodo čakalne dobe v času avtonomne vožnje, ob
uporabi vseh pametnih sistemov, bistveno krajše. Kljub temu pa dvignjeni potniški promet lahko
pomeni rešitev, predvsem zaradi manjše porabe prostora, saj bi se na ta način izognili potrebi po
gradnji ločenih pasov za tirni javni promet. Ta način je tudi bistveno cenejši in hitrejši za izgradnjo,
kot podzemna železnica. Danes se pospešeno razvijajo predvsem žiroskopski načini dvignjenega
prometa. (slika 13) Tudi sicer številni načini transporta, ki so bili predstavljeni v zadnjem obdobju, ne
potrebujejo cest in temeljijo na principih železniške tirne infrastrukture. Mednje spadata tudi SkyWay
in Hyperloop (sliki 14 in 15). Vsem omenjenim načinom transporta se v nalogi ne posvečam, saj je
zanje potrebna povsem nova infrastruktura in ne prilagoditve, ki so potrebne za avtonomne
avtomobile. Kljub temu jih velja omeniti, saj bodo morda prav tako del prihodnosti.
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Slika 12: Dvignjeni avtobus, razvit na Kitajskem, zahteva minimalne prilagoditve obstoječih cest.
Zaradi pomanjkljive varnosti še ni zaživel [24].

Slika 13: Žiroskopski sistem uporablja različne tehnologije tirnega vodenja. Dvižni stebri zagotavljajo
optimalno preglednost, stabilnost in omogočajo prestopanje ovir, ki se nahajajo na tirni poti [25].

Slika 14: SkyWay predstavlja dvignjen tirni promet. Visokonosilni kompozitni elementi omogočajo
razpon med stebri od 50 m do 2 km in dosego hitrosti do 500 km/h [26].
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Slika 15: Hyperloop bo skoraj zagotovo del prihodnosti. Predstavlja obliko krožnega množičnega
javnega prevoza. Zaradi vakuuma v cevi je izničen zračni upor, obenem pa tehnologija MagLav preko
magneta zmanjšuje trenje, s čimer pričakujejo hitrosti do 1200 km/h [27].
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4. ASISTENČNI SISTEMI
Posebno vrsto tehnologije predstavljajo asistenčni sistemi v vozilu, ki varnost vožnje povečujejo na
podlagi opozoril in samodejnih reakcij, glede na situacijo v prometu in stanje na vozišču. Sistemi
dokazujejo, da zmore avtomobil sam ustrezneje in hitreje reagirati, kot bi to storil voznik. Njihov
razvoj je omogočil, da smo avtonomni vožnji danes res zelo blizu. V zadnjem obdobju so tovrstni
sistemi postali del opreme cenovno dostopnejših vozil, prav tako pa je uporaba nekaterih izmed njih že
zdaj obvezna. So pomemben člen pri prizadevanju, da bi zmanjšali število prometnih nesreč [28].
Predno lahko predlagamo konkretne rešitve oziroma spremembe na prometni infrastrukturi, je
potrebno poznati, kako sistemi v vozilu delujejo in glede na kaj se orientirajo. Na ta način bo razvoj
možen v obeh smereh, saj bomo infrastrukturo sposobni prilagajati potrebam pametnih sistemov in ne
bomo več razvijali samo takšnih elektronskih sistemov, ki bodo delovali na obstoječih cestah. V
prihodnosti se bodo pojavile potrebe po sistemih, ki bodo za svoje učinkovito delovanje, potrebovali
spremembe v infrastrukturi. Enega glavnih tovrstnih problemov oziroma izzivov predstavlja vodenje
avtonomnega vozila v zasneženem križišču, kjer za orientacijo ni niti talnih oznak, geometrija pa je
bolj kompleksna, kot na odprtih odsekih. Veliko število obstoječih asistenčnih sistemov predstavlja
dobro osnovo za sisteme v avtonomnem vozilu, kjer so potrebne le manjše prilagoditve, zato se v
načinu delovanja bistveno ne bodo razlikovali.

4.1 PROMETNA VARNOST
V Evropski uniji zmanjšanje števila žrtev v prometu ostaja ena od glavnih prioritet. Kot cilj si je
zadala, da bi njihovo število iz leta 2010 do leta 2020 upadlo za polovico. Po vzpodbudnem začetku z
vpeljavo številnih omejitev, naprednejših varnostnih sistemov in uvedbo različnih prometnih akcij, je
napredek v zadnjih letih zelo počasen. Med leti 2013 in 2018 se je namreč število žrtev zmanjšalo za
manj kot 5%. Neprimerljivo hitrejši napredek je EU beležila med leti 2001 in 2010, ko se je število
nesreč s smrtnim izidom zmanjšalo za 43%. V letu 2017 je na cestah znotraj EU umrlo 25.300 ljudi.
To pomeni 2% zmanjšanje števila žrtev v primerjavi z letom prej. Glede na leto 2010 se je število
zmanjšalo za 20%, s čimer je življenje leta 2017 izgubilo 6.200 ljudi manj, kot leta 2010 [29]. Podatki
za Slovenijo so zelo pozitivni, saj nam je v obdobju med leti 2001 in 2018 uspelo število umrlih v
nesrečah zmanjšati za 67,2%, kar nas uvršča na tretje mesto. Glede na število prebivalcev smo v
evropskem povprečju [30]. Število osebnih vozil v Sloveniji po podatkih statističnega urada še
zmerom močno narašča. Od leta 1992 do danes se je njihovo število podvojilo [31].
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Slika 16: S standardnimi načini prometne varnosti več ne moremo hitro izboljševati.

Iskanje rešitev za povečanje varnosti na cestah lahko razdelimo v tri skupine. Prva zajema ukrepe na
vozilih in predstavlja uvajanje novih elektronskih sistemov ter razvoj tehnologije in celostne strategije
za varno in učinkovito odvijanje avtonomnega prometa. Na ta način se EU med drugim ukvarja z
vprašanjem, kako zagotoviti kibernetsko varnost avtonomnega prometa in preprečiti vdore v
elektronske sisteme v vozilu ali v pametni infrastrukturi. Rešiti si želi tudi vse dvome o varnem
prometu, kjer bodo prisotna avtonomna in konvencionalna vozila in o tem, kdo bo prevzel
odgovornost v primeru nesreče avtonomnega vozila. Hkrati se na področju prometne infrastrukture
aktivno ukvarja z iskanjem inovacij in raziskavo njihovega delovanja, z namenom doseči večjo
povezanost infrastrukture s pametnimi sistemi. EU je pri napovedih sicer zelo optimistična, saj si
polno avtomatizirana vozila obeta že z letom 2030, pogojno in visoko avtomatizacijo vozil pa
pričakuje že v letu 2020. Trenutno stanje označuje kot obdobje asistenčih sistemov in delne
avtomatizacije [32]. Ta še zmerom zahteva prisotnost voznika ter na podlagi sistemov prilagodljivega
tempomata in ohranjanja voznega pasu dobro deluje le na avtocestah. Pri oblikovanju standardov EU
upošteva etična vprašanja v povezavi s človekovim dostojanstvom in svobodo odločanja, ki ju bodo
avtonomna vozila na nek način morala biti sposobna spoštovati. Prav tako lahko rečemo, da se EU
zaveda pomena digitalne izmenjave podatkov med vozili, da bi avtonomen promet lahko potekal
varno. Zato ne govori o avtonomnih, ampak kar o povezanih avtonomnih vozilih.
Drugo skupino povečevanja prometne varnosti predstavljajo ukrepi, ki neposredno vplivajo na ljudi.
To obsega akcije ozaveščanja ljudi o prometni varnosti, dosledno kaznovanje prekrškarjev in dodatna
izobraževanja voznikov, predvsem tovornjakov in avtobusov. Zadnjo od skupin predstavljajo ukrepi
na infrastrukturi, ki zajemajo vpeljavo pametnih transportnih sistemov, redno vzdrževanje prometnic
in dodajanje elementov umirjanja prometa.
V EU na splošno ceste veljajo za najvarnejše na svetu, a še zmerom v prometu vsak dan umre
približno 70 ljudi. Visoko stopnjo varnosti potrjuje podatek o evropskem povprečju, ki znaša 49 žrtev
na milijon prebivalcev, napram svetovnemu povprečju, ki je kar 174 žrtev na milijon prebivalcev [28].
Po podatkih iz leta 2018, zbranih v poročilu Evropske komisije o prometnih nesrečah, do 54% žrtev
pride na lokalnih podeželskih cestah. Delež nesreč znotraj urbanih središč je prav tako visok in znaša
38%. Do najmanjšega števila smrtnih ponesrečencev pride na avtocestah, kjer so hitrosti sicer najvišje,
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a so sorazmerno zelo veliki tudi geometrijski elementi. Prednost avtoceste je hkrati odsotnost šibkejših
prometnih udeležencev, neprekinjen prometni tok, prevlada elementarnega in ne sestavljenega toka,
manjši obseg prometne signalizacije in tudi nižje število motečih dejavnikov v okolici. Na ta način se
glavni problemi avtonomne vožnje nahajajo znotraj mestnih središč, kjer se promet odvija manj
svobodno.

Slika 17: Velik del nesreč s smrtnim izidom se zgodi v mestih.

Po podatkih iz leta 2016 se največ nesreč s smrtnim izidom pripeti med 14. in 19. uro. V tednu
nekoliko izstopata predvsem petek in sobota. V kar 71% primerov nesreč veljajo suhi vremenski
pogoji. Med umrlimi največji delež predstavljajo vozniki osebnega vozila, kjer močno prevladujejo
moški [33]. Tudi skupno je med žrtvami bistveno več moških, ki predstavljajo kar 76% vseh žrtev. Po
podatkih iz leta 2016 je 47% žrtev potnikov oziroma voznikov osebnih vozil, 22% pešcev, 14%
motoristov in 8% kolesarjev. Več kot 70% smrtnih nesreč pešcev se zgodi v mestnih območjih,
medtem ko se enak delež smrtno ponesrečenih avtomobilistov zgodi na podeželskih cestah. V obdobju
med leti 2010 in 2017 se je za 5% povečal delež ponesrečenih starostnikov, na kar vplivajo tudi
demografske spremembe. V 95% primerov je razlog za nesrečo človeška napaka. Glavni vzrok še
naprej ostaja neprilagojena hitrost, sledita mu vožnja pod vplivom alkohola in odvračanje pozornosti.
Hitrost je pri smrtnih nesrečah vzrok v 30% primerov, alkohol pa v 25% primerov [34]. Pri distrakciji
prevladuje uporaba mobilnega telefona, pogosto tudi GPS naprav in radia, voznike pa zamoti tudi
prilagajanje nastavitev v vozilu. Delež nesreč, ki se zgodi zaradi pomanjkanja pozornosti znaša med
10 in 30%.
Med bolj pogostimi napakami oziroma prekrški sta tudi vožnja v rdečo luč in neuporaba varnostnega
pasu. Od leta 2014 naprej je na voznikovem sedežu obvezna uporaba pametnega sistema ugotavljanja
pripetosti z varnostnim pasom. Gre za sistem, ki je že močno pripomogel k zmanjšanju števila žrtev.
Po ocenah svetovne zdravstvene organizacije (WHO) bi lahko na ta način v kombinaciji z zračnimi
blazinami smrtnost v prometnih nesrečah zmanjšali za več kot 60% [34]. Z letom 2021 bodo morali
biti s tem sistem opremljeni vsi sedeži v vozilu [35]. Ocenjuje se, da bi z modernimi varnostnimi
sistemi do leta 2038 lahko rešili 25.000 življenj in preprečili najmanj 140.000 resnih poškodb. EU
stremi k temu, da bi s časoma vsa vozila vsebovala približno 30 tovrstnih sistemov. Za vozila, ki
prihajajo na trg, bo ta zahteva predvidoma veljala od maja leta 2022 ter za vse obstoječe modele dve
leti pozneje [28]. Hkrati se EU zaveda povezanosti sistemov z avtonomno vožnjo, zato si na tem
področju prizadeva ustvariti enotne predpise in pogoje za vse države članice. V prihodnosti bo
zakonodajo potrebno prilagoditi, da bo upoštevala tehnološki razvoj, družbene trende, kot je staranje
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prebivalstva, pa tudi nove oblike motenj med vožnjo, zaradi porasta elektronskih naprav, ter
naraščanje števila kolesarjev in pešcev v prometu.

4.1.1 Obvezni asistenčni sistemi
Med 30 asistenčnih sistemov, ki jih bodo vsa motorna vozila morala vsebovati po regulativi
Evropskega sveta, med drugim spadajo [34]:
- sistem inteligentnega nadzora hitrosti, ki bo voznika na podlagi prepoznavanja prometnih znakov ter
podatkov pozicioniranja, opozoril vsakič, ko bo presegel predpisano hitrost. Temelji na video
detekciji, podobno kot sistema za zaustavitev v sili in ohranjanje voznega pasu. Sistem lahko sam na
podlagi pridobljenih podatkov prilagodi hitrost. To stori brez aktiviranja zavor, z odvzemom moči
motorju po doseženi predpisani hitrosti. Z dodatnim pritiskom na plin lahko voznik za omejen čas
ukaz povozi. Na ta način je prehitevanje še zmerom omogočeno. V kolikor voznik dlje časa vozi nad
predpisano omejitvijo, ga sistem opozarja z zvočnim in vizualnim signalom dokler hitrosti ne
prilagodi. Sistem je že prisoten v številnih vozilih, saj ga je z dodatnimi točkami podprl Euro NCAP,
organizacija za ocenjevanje varnosti novih vozil na evropskem trgu. Po ocenah naj bi preprečil 30%
nesreč in 20% smrtnih žrtev [36],
- sistem za zaznavanje utrujenosti voznika in oddajanje glasovnega in vizualnega opozorila. Sistem
lahko prepoznava obrazne kretnje, vsebuje volan, ki je občutljiv na dotik, je pozoren na dinamiko
premikanja volana, neaktivnost vožnje, kot je dodajanje plina, aktiviranje zavor ipd. ter vozniku
predlaga postanek. Sistem sprva odda zvočno opozorilo in v primeru, da se voznik ne odzove, nato
izvede krajši nadzorovan zavoj, da bi voznika predramil. Nekateri sistemi skušajo voznika predramiti
tudi z izvajanjem sunkov s stiskanjem varnostnega pasu in presledkovnega aktiviranja zavor. Če
sistem po vsem tem še zmerom ne zazna nobene aktivnosti, vozilo zaustavi in prižge varnostne
utripalke. S pomočjo radarjev in ultrazvoka vozilo zaznava ostale prometne udeležence in se, v
kombinaciji s sistemi ohranjanja voznega pasu in varnostne razdalje, na najbolj desni vozni pas
pomakne šele, ko ne zazna nobenega drugega vozila. Vozilo v času avtonomne vožnje ves čas z
utripalkami opozarja ostale voznike in se nato na prostem pasu varno zaustavi,
- sistem za pritegovanje pozornosti voznika na dogajanje v prometu z zvočnimi in vizualnimi
opozorili. Sistem s pomočjo kamere v vozilu zazna, da voznik pogleda dlje časa nima usmerjenega na
cesto. Je neposredno povezan s sistemom kamer, ki zaznavajo tudi utrujenost voznika,
- sistem zaznavanja vinjenosti, ki bo vozniku dovolil zagon motorja le v primeru, da bo naprava za
vpihavanje zaznala dovoljeno ali nižjo raven alkohola od predpisane,
- sistem za zaustavitev v sili, ki bo temeljil na oddajanju in detekciji svetlobnega signala, ki se sproži
ob zaviranju ter na pametnih elektronskih zavorah, ki bodo preko računalnika oziroma posamezne
elektronske nadzorne enote (ECU) reagirale samostojno. Pri vozilih s to tehnologijo zadnje luči ob
nenadnem zaviranju utripajo, kar lahko napredni sistemi video detekcije pri naslednjem avtomobilu
prepoznajo in omogočijo, da se obe vozili varno ustavita,
- sistem vzvratne detekcije, ki bo na podlagi kamer na vozilu zaznal bližajoče se objekte in pešce
oziroma ostale prometne udeležence. Sistem je že danes množično v uporabi, predvsem v kombinaciji
s parkirnimi senzorji, ki zaznavajo bližino ovire. Tovrstni senzorji so sicer del sistema pomoči pri
parkiranju, ki nas med drugim lahko opozarja tudi o prostih parkirnih mestih. Senzorji so vozilo na
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podlagi kamer sposobni sami od sebe bočno ali vzvratno parkirati. Podobno, kot sistem vzvratne
detekcije deluje sistem za zaznavo vozila v mrtvem kotu, ki nas opozori s svetlobnim znakom na
stranskem ogledalu, v kolikor menjava pasu predstavlja nevarnost trka. Gre za ključni asistenčni
sistem na podlagi katerega bodo vozila sposobna samostojno menjati vozni pas,
- sistem monitoringa pritiska v pnevmatikah, ki bo voznika opozoril, če tlak ne bo ustrezen,
- sistem črne skrinjice za zapis podatkov o vožnji, ki bo zbiral informacije o nesreči in tudi o
delovanju varnostnih sistemov ter hkrati omogočal direktno kaznovanje kršiteljev preko elektronske
zaznave vozil. Kršitelje bo na podlagi izmenjave podatkov moč hitreje izslediti v prostoru, v kolikor
bo potreben tudi kazenski pregon. Trenutno sta v uporabi dva tipa naprav za beleženje podatkov, in
sicer v primeru nesreče ter med vožnjo. Prve se aktivirajo v primeru trka, v povezavi s sistemom
aktivacije zračnih blazin, in zbirajo podatke, kot so hitrost, aktivacija zavor, položaj in nagib vozila na
cestišču, odziv varnostnih sistemov. Druga vrsta naprav podatke beleži ves čas tekom vožnje in je
pomembna zaradi potreb pri upravljanju prometa ter beleženju potovalnih navad, nadzirajo pa tudi
kršitve prometnih predpisov [34]. Zaradi varstva osebnih podatkov sistem ne bo zmožen identificirati
voznika, podatki pa se tudi ne bodo shranjevali za daljše obdobje.
Dodatno bosta za osebna vozila ter kombije obvezna sistema, ki sta že nujna za tovornjake in
avtobuse:
- sistem zaznavanja vožnje čez sredinsko črto in oddajanje glasovnega in vizualnega opozorila ter
asistiranje pri vračanju vozila v varen položaj. Sistem s kamerami opazuje talne oznake, natančneje
črte med pasovi in s pomočjo sistema ESP zavira posamezno kolo, hkrati pa se na armaturni plošči
prižge vizualno opozorilo. Sistem menjavo pasu onemogoča v primeru neprekinjene črte, v povezavi s
sistemom za zaznavo vozila v mrtvem kotu, pa tudi v primeru nevarnosti trka. Pri prečkanju
prekinjenih črt sistem voznika opozori s tresenjem volana ter vizualnim opozorilom,
- sistem zaviranja v sili, ki prepozna možnost trka in avtomatsko aktivira zavore. Z radarjem in
prednjimi kamerami sistem ves čas nadzoruje območje pred vozilom. Sistem na podlagi odbijanja
radijskih valov ugotovi hitrost bližanja ovire in voznika o nevarnosti, kot je stoječe vozilo ali pešec,
sprva opozori z zvokom, po potrebi pa lahko tudi nemudoma prevzame nadzor in vozilo varno ustavi
pred oviro oziroma znatno zniža hitrost. Podobno lahko sistem zaznava tudi nalet iz strani na
nepreglednih cestah. Danes je ta sistem učinkovit tudi pri zelo visokih hitrostih.
Enega glavnih izzivov predstavlja zaznava pešcev, ki so razmeroma majhni objekti. Sistem zaviranja v
sili s sposobnostjo zaznavanja pešcev, kolesarjev in živali zato uporablja kombinacijo radarskega
senzorja in kamere. Po ocenah naj bi v prihodnosti preprečil 65% vseh nesreč, ki vključujejo pešce in
zmanjšali njihovo smrtnost za kar 58% [37]. Tovrstni sistemi se med seboj še precej razlikujejo.
Najbolj uspešni dobro delujejo do hitrosti 60 km/h in pešca pri dnevni svetlobi zaznajo na oddaljenosti
40 m. Teste pri različnih hitrostih in za različne situacije, kjer je ena najpomembnejših ta, pri kateri
otrok priteče izza vozil parkiranih ob cesti, aktivno izvaja evropska organizacija za testiranje novih
vozil Euro NCAP [38]. Zagotavljanje preglednosti nad pešci in kolesarji bo imelo vsaj v začetku
avtonomnih vozil zelo pomembno vlogo, dosegati pa jo bo moč predvsem z zmanjšanjem površin za
mirujoči promet ter ustrezno osvetlitvijo hodnika za pešce ter na splošno obcestja.
Dodatno bosta za tovornjake in avtobuse postala obvezna še:
- sistem za detekcijo pešcev in kolesarjev v neposredni bližini vozila,
- sistem kamer na vozilu za odpravo slepih peg in povečanje preglednosti nad dogajanjem v prometu.
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4.1.2 Sistemi za zagotavljanje stabilnosti na vozišču
Med prvimi so se razvili sistem elektronskega nadzora stabilnosti (ESC ali ESP), sistem proti
blokiranju koles (ABS) in sistem nadzora nad zdrsom koles (TCS ali ASR). Sistemi, ki zagotavljajo
stabilnost vozila so ključni pri tem, da lahko o avtonomni vožnji sploh razmišljamo, saj zagotavljajo
ustrezne reakcije vozila ob pomanjkljivostih na vozišču. Izguba ustreznega trenja je v večini primerov
posledica vremenskih razmer. Na obnašanje vozila na cesti vpliva predvsem stik med pnevmatikami in
podlago. Pri zaviranju število vrtljajev kolesa upada. Zdrs imenujemo pojav, ko je hitrost vrtenja
kolesa manjša od hitrosti vozila. Na podlagi številnih testov se je izkazalo, da največjo zaviralno moč
dosežemo pri 8% do 35% zdrsu koles. Sistem ABS je zato programiran tako, da deluje ravno v tem
območju. Oprijemljivost posameznega kolesa se tekom vožnje ves čas izračunava na podlagi hitrosti
vrtenja ostalih koles. Sistem ABS so razvili pri Boschu in je prvi sistem proti blokiranju koles med
zaviranjem na svetu, primeren za serijsko proizvodnjo. Sprva je bil na voljo le v primeru doplačila pri
nadstandardnih avtomobilih, z letom 2004 pa je v EU ta sistem postal obvezen. V primeru močnega
zaviranja upravljanje z volanom postane nemogoče. Rešitev predstavlja zaporedno zaviranje, kjer
izmenoma pritiskamo in popuščamo zavorni pedal. Ker v kritičnih situacijah to ni izvedljivo, pri
sistemu ABS računalnik sam nadzira vrtenje koles in ob premočnem zaviranju samodejno izvede
serijo pritiskov in popuščanj na zavore. Na ta način kolesa ne blokirajo, vozilo ne drsi, volan pa ostane
dovolj odziven [39].
Obratno kot ABS, pri poganjanju oziroma dodajanju plina, deluje ASR. Ta se podobno aktivira v
kolikor je navor na pogonskih kolesih prevelik in je trenje med kolesi in podlago premajhno. Učinek
sistema je primerljiv mehanski zapori diferenciala, le da se navor na osi v tem primeru ne razdeli na
polovico na vsakem kolesu, ampak v razmerju, glede na stanje podlage, na kateri stoji posamezno
pogonsko kolo. V primeru, da se pogonska kolesa začnejo vrteti na mestu, regulacija zdrsa zmanjša
navor in tako omogoči boljši oprijem. V motorju se sistematično prekine dovod goriva do posameznih
valjev, kar zniža njegovo moč in s tem prenos pogonske moči. Zelo pomembno vlogo imata sistema
ASR in ABS zlasti na ovinkih, kjer se oprijem zaradi delovanja centrifugalne sile na notranji strani
zmanjša tudi ob idealnih voznih pogojih. Pojav zanašanja vozila iz ovinka pri vozilih s sprednjim
pogonom imenujemo podkrmiljenje, s pogonom na zadnji par koles pa prekrmiljenje, in ga lahko
pojasnimo s Kammovim krogom [40].
Elektronski sistem za nadzor stabilnosti vozila (ESP) povezuje sistema ABS in ASR ter vozniku
pomaga obdržati nadzor nad vozilom v kritičnih oziroma ob nepredvidljivih dogodkih na cesti.
Praviloma gre za situacije, v katerih mora voznik hipoma zelo ostro zaviti in zavreti, pri čemer lahko
vozilo začne zanašati. Sistem prispeva k večji varnosti tudi na spolzkem vozišču. ESP uravnava
delovanje motorja in zavorno moč na posameznem kolesu. Sestavljata ga dva računalnika, ki v
intervalih dolgih 20 milisekund preračunavata signale iz številnih senzorjev, s čimer je reakcija
bliskovita in ne več odvisna od reakcijskega časa voznika. Sistem obsega senzor kota zasuka volana,
senzor bočnih pospeškov in štiri kolesne senzorje. Na osnovi tako pridobljenih podatkov krmilnik
prepozna odstopanja med predvidenim in dejanskim stanjem, torej ali se z vozilom dogaja kaj
nenavadnega, in tako ustrezno posega v delovanje zavornega sistema. Računalnik na ta način preverja
hitrost vozila, pritisk na zavorni pedal, smer oziroma položaj volanskega droga, razliko hitrosti vrtenja
posameznih koles ter spremlja bočni pospešek ter zasuk vozila. Splošno združenje nemških
zavarovalnic je izvedlo raziskavo, po kateri naj bi približno četrtino prometnih nesreč s hudimi
telesnimi poškodbami povzročil zdrs vozila, 60% vseh nesreč s smrtnim izidom pa naj bi vključevalo
bočni trk, ki je posledica zdrsa. Ocenjujejo, da se bo z uporabo sistema ESP število nesreč s hudimi
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poškodbami ali smrtnim izidom zmanjšalo do 80% [39]. Od leta 2011 je elektronski stabilizacijski
sistem na evropskem trgu obvezen, prav tako pa ga v novejših vozilih niti ni več mogoče izključiti.

Slika 18: Brez izjemnega napredka osnovnih sistemov zagotavljanja stabilnosti vozila ob hipnih
reakcijah, o avtonomnih vozilih ne bi mogli razmišljati [39].

Enega najnovejših sistemov za doseganje karseda optimalne stabilnosti vozila na cestišču in tudi
večjega udobja predstavlja sistem za dinamično uravnavanje podvozja (DCC). Sistem omogoča
poljubno prilagajanje vzmetenja, s čimer se spreminjajo vozne lastnosti. Glede na izbran program in
stanje vozišča, je sistem sposoben v samo nekaj milisekundah prilagajati vzmetenje za vsako kolo
posebej. V primeru poškodovanega vozišča lahko popolnoma odpravi tresljaje in predvsem prepreči,
da bi vozilo izgubilo stik s podlago.

4.1.3 Razvoj asistenčnih sistemov
Tekom zadnjih nekaj let je močno napredoval sistem za avtomatsko uravnavanje razdalje (ACC), ki ga
poznamo tudi pod imenom prilagodljivi tempomat. Podobno kot sistem zaviranja v sili z radarjem
opazuje območje pred vozilom. V primeru, da zazna oviro, prilagodi hitrost, da ostane na določeni
varnostni razdalji. Ko ovira izgine iz območja nadzora, sistem vozilo ponovno pospeši. V situaciji, ko
se ovira naglo približuje, radar to zazna, in aktivira se sistem zaviranja v sili, ki zavore polno aktivira.
Deluje v kombinaciji s sistemom ohranjanja voznega pasu in ga pri modernejših vozilih poznamo
predvsem kot sistem pomoči med vožnjo (travel assist), kjer s kamerami na podlagi sistema
inteligentnega nadzora hitrosti prepoznava tudi prometno signalizacijo predpisanih omejitev, s čimer
hitrost sistem avtomatično prilagaja. Podatke sistem ACC hkrati že pridobiva na podlagi
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pozicioniranja, s čimer hitrost uravnava tudi na podlagi zaznanih horizontalnih geometrijskih
elementov trase. Digitalno pridobljene podatke o omejitvah primerja s podatki o signalizaciji, ki jih
pridobivajo kamere na vozilu. Tovrstna tehnologija je zato vedno bolj uporabna in ni več primerna le
za vožnjo na avtocesti. Kljub temu velja na tem mestu poudariti, da obstoječi navigacijski sistemi niso
dovolj natančni, prav tako pa je v mestih zaradi visokih stavb sprejem signala moten. Trenutno
ustrezno pridobivanje podatkov v mestih zato ni možno in je dovolj velik obseg natančnih podatkov
mogoče zagotoviti le s predhodno izmero dimenzij prometne infrastrukture, tj. na podlagi referenčnih
map. V prihodnosti bodo rešitev za ta problem predstavljali nadzorni centri, ki bodo vozila oskrbovali
s tovrstnimi digitalnimi podatki ali pa bodo rešitve temeljile na spremenjeni oziroma dopolnjeni
infrastrukturi [41].
Kot del sistema pomoči med vožnjo danes poznamo sistem za pomoč v zastojih, ki vozilo v koloni
vodi samostojno na podlagi ohranjanja pasu in ustrezne varnostne razdalje. Sistem samodejno speljuje
in zaustavlja vozilo v zastoju. Zelo napredni so tudi sistemi za samodejno prilagajanje LED matričnih
žarometov. Sistem ločeno nadzoruje 32 snopov znotraj posameznega žarometa in osvetlitev ceste
prilagaja geometriji ovinkov, dodatno osvetljuje obcestje pri vožnji skozi mesto in samodejno
prilagaja doseg, kjer upošteva nasproti vozeča vozila.
Poudariti velja, da sistemi še niso povsem zanesljivi. Na ta način zadnja evropska regulativa, ki
pokriva področje naprednih prometnih tehnologij, za asistenčne sisteme še dopušča možnost, da jih v
primeru napačnega delovanja voznik izklopi in v celoti sam prevzame odgovornost. To obenem
pomeni, da bi moral biti voznik na prvem mestu sploh sposoben ugotoviti, kdaj sistem ne deluje
pravilno, kar bi ga izpostavljalo novim nevarnostim.
Izklop sistema inteligentnega nadzora hitrosti bi bil denimo smiseln v primeru napačnih opozoril
zaradi neugodnih vremenskih razmer, nasprotujoče si prometne signalizacije na območju gradbišč in
tudi v primeru manjkajočih prometnih znakov oziroma nezmožnosti, da bi sistem signalizacijo
prepoznal [35]. S popolno digitalizacijo prometnih znakov ter na splošno posredovanjem informacij o
stanju na prometni mreži v realnem času, bi se ta problem brez večjih težav dalo rešiti. Vendar je
vseeno potrebno upoštevati, da bodo avtonomna vozila najprej morala ustrezno delovati brez
povezljivosti z digitalnimi bazami podatkov. Zato bo potrebno ali razviti sisteme, ki bodo takšne
težave znali pravilno interpretirati, ali pa prilagoditi infrastrukturo, da do takšnih težav ne bo prišlo.
Hkrati bo nujno čim hitreje vzpostaviti mrežo s podatki o cestno-prometnih predpisih na posameznih
cestah, na katere se bo lahko upiral računalnik avtonomnega vozila preko pozicioniranja. Naknadno bo
mrežo moč opremiti z vsemi podatki v realnem času, kar bodo omogočali ITS v vozilu in ob
prometnicah.
S problemi se npr. sooča tudi sistem vožnje čez sredinsko črto. Zaradi zagotavljanja varnosti lahko
voznik povozi ukaz in reagira po svoji lastni presoji. Takšen primer je vožnja po nasprotnem pasu v
izogib trčenju z oviro na voznem pasu. Detektorji bodo v kratkem sposobni oviro zaznati, s čimer se
bo sistem zaznavanja vožnje čez sredinsko črto deaktiviral samostojno. V takšnih situacijah se bodo
avtonomna vozila v prihodnosti odločala na podlagi možnih izhodov, kjer bo na koncu prevladal ukaz,
ki bo imel za posledico najmanj vpliva na odvijanje prometnega toka in bo hkrati najmanj tvegan. V
skrajnem primeru bi ukaz tako pomenil zaustavitev. Zelo pomembno vlogo pri razvoju avtonomnih
vozil in pametnih sistemov ima zato tudi strojno učenje.
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4.2 Usmerjanje vozila na podlagi čipov v zgornjem ustroju
Dokler natančno pozicioniranje še ne bo možno bo potrebno vozilo drugače opozoriti na geometrijo
ceste. To je eden od izzivov, ki ga mora rešiti prometno inženirstvo. Rešitev mora temeljiti na
obstoječih tehnologijah zaznavanja okolice. V kolikor je vozilo sposobno prepoznavati vertikalno
signalizacijo, bi se lahko na ta način obveščalo vozilo tudi o prihajajočih ovinkih, naklonih ipd. ali pa
na podlagi zunanjih ITS sistemov s komunikacijo kratkega dosega. V okviru prilagoditev
infrastrukture je potrebno najti rešitev, ki ne bo temeljila na branju talne signalizacije, saj je njena
vidljivost lahko slaba, zlasti v primeru snega. Z izmenjavo informacij na podlagi interneta stvari,
najbolj logičen odgovor predstavljajo elektronski čipi, ki bi jih lahko vgradili v zgornji ustroj. Uspešno
in v zelo enostavnih oblikah čipi že nastopajo v logistiki, zlasti pri sledenju tovora in za potrebe
skladiščenja. Ker gre za hitro razvijajočo se tehnologijo, bodo kmalu tudi kompleksnejše oblike
postale cenovno zelo ugodne. Oddajali bodo lahko poljubne in prilagodljive informacije, s čimer bodo
nadomestili tudi vertikalno signalizacijo, vključno s semaforji. Predvsem bodo na učinkovit način
prevzeli vlogo talnih oznak in vozilo ustrezno vodili po voznem pasu. V primeru gradbenih del čipi ne
bodo oddajali informacij in vozilo se bo orientiralo glede na vertikalno in začasno talno signalizacijo
ter s pomočjo radarske zaznave ovir na cesti. Senzorji bodo lahko oddajali tudi podatke o
geometrijskih elementih, stanju na vozišču ipd., na kar se bo vozilo ustrezno odzvalo.

Slika 19: Tehnologija čipov

Tehnologijo v splošnem poznamo pod izrazom mmWave, saj temelji na prenašanju signalov z valovno
dolžino nekaj milimetrov. Gre torej za mikrovalove z dovolj kratko valovno dolžino znotraj
elektromagnetnega spektra, ki omogoča visoko ločljivost in milimetrsko natančnost znotraj
operativnih frekvenc, ki znašajo med 60-64 GHz in 76-81 GHz. Valovi so sposobni prodirati skozi
materiale, kot je plastika, mavčno-kartonska plošča in blago. Tehnologija je odporna na vse vremenske
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razmere in omogoča zaznavo objektov ter lahko določi njihovo hitrost, oddaljenost in usmerjenost s
stopinjsko natančnostjo [42]. Trenutno še ni v uporabi kot rešitev za infrastrukturo pri vodenju
avtonomnih vozil, ampak zagotavlja predvsem delovanje številnih asistenčnih sistemov v vozilih.
Vgradnja v infrastrukturo bi sicer bila zahtevna zlasti z vidika napajanja. Čipi bi morali biti vgrajeni
na površju, kar bi omogočalo izmenjavo signalov z vozili. Na ta način bi dosegli tudi ustrezno
stabilnost senzorjev na vozni površini. Pri tem bi morali biti ustrezno zaščiteni pred morebitnimi
mehanskimi poškodbami, zmrzovanjem in vodo, kar bi lahko dosegli z uporabo plastične zaščite. Ta
bi bila še zmerom prepustna za mikrovalove, ki bi jih čipi oddajali avtonomnim vozilom.

Slika 20: Zagotoviti bi bilo potrebno napajanje ter prehajanje signala ob ustrezni zaščiti.

4.3 Principi delovanja obstoječih asistenčnih sistemov
Preden se bo v celoti razvila dosledna komunikacija in s tem povezanost med posameznimi vozili in
infrastrukturo, se bodo podatki še naprej pridobivali na podlagi zaznavanja okolice s pomočjo
tehnologij lidar in radar, video procesiranja (z optičnim branjem) ter računalniškega vida, ki analizira
in ima sposobnost neposrednega interpretiranja slikovnih podatkov oziroma prepoznavanja objektov.
Večina sistemov v vozilu uporablja različne tehnologije pametne video detekcije za prepoznavo talnih
oznak in vertikalne signalizacije ter za prepoznavo pešcev in kolesarjev. Sodobni sistemi video
detekcije so sposobni razmeroma natančne zaznave objektov tudi ponoči ter na splošno ob slabih
vidljivostnih razmerah, kar s pomočjo infrardeče kamere in z zaznavanjem toplote omogoča
tehnologija, ki jo poznamo kot nočni vid [43]. Sistem objekte opazi že na razdalji 250 m ter voznika
nanje opozori z zvočnimi in vizualnimi signali [44].
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Slika 21: Tehnologija nočnega vida dobro deluje tudi v slabših vremenskih razmerah [44].

4.3.1 Radar tehnologija
Za zaznavo ovir se večinoma uporablja radar, ki lahko prepozna ostala vozila v prometnem toku in
tudi statične ovire, kot so jeklene ali betonske varnostne ograje [45]. Prek radarske antene se v
določenih časovnih presledkih oddajajo in sprejemajo impulzi, pri katerih sta znani valovna dolžina in
polarizacija. Slednja predstavlja usmerjenost vektorja električnega polja, ki je praviloma navpična ali
vodoravna ter je odvisna od položaja antene. Radar tako, na podlagi znane hitrosti širjenja valov, ki je
enaka hitrosti svetlobe, omogoča določanje razdalje do objektov in njihovo relativno hitrost, pri čemer
njegovo delovanje ni odvisno od vremenskih razmer. Daljše valovne dolžine radijskega
elektromagnetnega spektra so namreč sposobne prodirati skozi oblake, meglo, prah in dež. Nanje torej
ne vpliva atmosfersko sipanje, ki je izrazito v optičnem delu spektra. Sodobne naprave so sposobne
ločiti med posameznimi objekti oziroma tarčami, kot tudi določiti njihovi obliko in velikost. Še
zmerom pa zaradi razmeroma nizke ločljivosti, zlasti v primerjavi z vidno in IR svetlobo, največji
pomanjkljivosti radarskih sistemov ostajata prav klasifikacija ter slabše zaznavanje manjših objektov,
kot je na primer kolesar ali drog ulične svetilke [46].
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Slika 22: Primerjava posameznih sistemov prostorskega zaznavanja [47].

Ločljivost definiramo kot najmanjšo razdaljo med dvema tarčama, pri kateri ju je radar še sposoben
ločiti. Pri slabi ločljivosti se torej pulzi odbiti od različnih ciljev, združijo v manjše število signalov,
kot jih je sistem oddal v prostor. Pri obstoječih radarskih sistemih širše vidno polje pomeni manjšo
ločljivost [48]. Govorimo o radialni ločljivosti, na katero pomembno vpliva širina pulzov. Za natančno
določitev smeri tarče pa je pomembna kotna ločljivost radarja, ki je obratno sorazmerna od širine
glavnega snopa antene [49].
Razvoj poteka v smeri 4D radarjev visoke ločljivosti, z dometom 300 m in širokim horizontalnim
vidnim poljem 100 stopinj, ki bodo imeli sposobnost prepoznavanja objektov, ne glede na smer
premikanja. Zmožni so identificirati za ovirami skrite pešce in kolesarje, definirati ali je objekt pri
miru ali se giblje, določiti kakšna je smer gibanja objekta, na podlagi prometnih razmer, v realnem
času, prilagajati trajektorijo vožnje znotraj dometa itn. [50]. 4D radarji zaznavajo tudi objekte znotraj
vertikalnega kota 15 do 20 stopinj, kar je pomembno pri vožnji skozi predor ali pod premostitvenim
objektom. Četrto dimenzijo predstavlja čas, saj radar okolico zaznava tekom vožnje, brez prekinitve
[47]. Večje število sprejemnih in oddajnih anten omogoča prostorsko ločljivost, ki je primerljiva tisti,
ki jo omogoča sistem lidar [46].

Slika 23: Razvoj radarja bo v prihodnosti omogočil prepoznavanje manjših objektov [47].
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Kljub vsemu bo še zmerom potrebna tudi sočasna uporaba kamer, ki pa se bodo lahko aktivirale le ob
zaznani nevarnosti, s čimer se bo vozilo ustrezneje odzvalo, dodatno pa bo s tem zmanjšan tudi obseg
podatkov. Frekvence na katerih delujejo radarji kratkega dosega so vrednosti med 77 in 81 GHz, kjer
velik interval omogoča večjo ločljivost. Radarji daljšega dosega delujejo na manjšem frekvenčnem
intervalu med 76 in 77 GHz. V primeru, da elektromagnetno valovanje opišemo kot curek fotonov,
lahko na podlagi Planckove konstante določimo njegovo energijo (E=h*ni). Večja frekvenca in hkrati
manjša valovna dolžina torej pomeni večjo energijo in posledično večjo nevarnost za živa bitja.
Valovanje z daljšimi valovi, kot je to v primeru radijskih valov, je torej tudi dokaj neškodljivo.
Radar ultra kratkega dosega z maksimalno zaznavo do 20 m in s 150 stopinjskim preglednim kotom je
v uporabi pri npr. parkirnih ali vratnih senzorjih. Radar kratkega dosega 80 do 100 m in vidnim poljem
120 stopinj denimo uporablja sistem za zaznavo vozila v mrtvem kotu. Sistem za zaviranje v sili
uporablja radar srednjega dosega 120 m do maksimalno 150 m in z vidnim poljem 90 stopinj. Radar
dolgega dosega, ki zaznava ovire znotraj razdalje 250 m in kota 10 stopinj, uporablja sistem ACC.
Trenutno ITS arhitektura senzorjev na avtomobilu za zaznavo okolice obsega minimalno prednji radar
dolgega dosega in po dva radarja srednjega dosega spredaj in zadaj ter kamero nad vetrobranskim
steklom [51].

4.3.2 Določanje položaja vozila na podlagi referenčne mape
Radar prihodnost s pomočjo ostalih naprednih tehnologij predstavlja tudi pri iskanju rešitev za
določanje natančnega položaja vozila na cestišču. Trenutno sistemi za vodenje vozila po določeni
trajektoriji temeljijo na video detekciji medpasovnih črt v realnem času. Tovrstna tehnologija seveda
ne deluje v primeru snega in je pomanjkljiva v slabih svetlobnih pogojih. Omenil sem že radarsko
tehnologijo 4D, ki ima za cilj natančno identifikacijo objektov, a položaja vozila na cesti vsekakor ne
bo zmožna določati. Eden vodilnih proizvajalcev radarskih senzorjev Bosch razvija rešitev, ki bo s
pomočjo radarske zaznave omogočala natančno zaznavo objektov v prostoru in bo sočasno uporabljala
informacije globalnega pozicioniranja GPS ter inercialnega navigacijskega sistema INS. Na ta način
pridobljene podatke bo nato sistem sposoben med seboj primerjati, s čimer bo položaj vozila (s
pomočjo referenčnih točk z znanimi koordinatami) lahko določil s centimetrsko natančnostjo. S
pomočjo senzorjev na vozilu, ki med drugim obsegajo tudi kamere, bo sistem v času optimalnih
razmer ustvaril referenčno mapo, ki bo obsegala podatke o širini voznih pasov, varnostni ograji ter bo
dodatno opremljena s signalizacijo. Do teh podatkov, ki bodo ostali shranjeni v oblaku, bo lahko
vozilo dostopalo ves čas, zato bo vožnja v kombinaciji z zaznavo ostalih vozil preko radarja, mogoča
tudi v pogojih, kot so snežne razmere [52]. Velikost podatkov, ki jih pridobi radar, je hkrati bistveno
manjša od nabora podatkov zajetih z video detekcijo [53]. Količina podatkov, ki jih Boschev radar
posreduje centralnemu sistemu v oblaku znaša le približno 5 kilobajtov na kilometer. Za razliko od
sistemov zaviranja v sili in avtomatskega uravnavanja razdalje, so senzorji prilagojeni tako, da zaznajo
tudi statične objekte [54].
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Slika 24: Referenčne mape, ki jih bo radar ustvaril v optimalnih vremenskih razmerah, se bodo
shranile v oblak in bile na voljo ves čas. Tako se bodo vozila lahko orientirala tudi v slabih pogojih,
brez radarja, le na podlagi pozicioniranja [52].

Inercialni navigacijski sistem obsega kompas, magnetomer in krmilno-procesno enoto IMU, ki jo
sestavljata merilnik pospeška in žiroskop. Omogoča določanje položaja ter navigacijo, na podlagi
upoštevanja načela ohranitve vrtilne količine ter podatkov o pospešku in času. Žiroskopi so vrtavke, ki
se vrtijo okoli treh, medsebojno pravokotnih osi, s čimer se upirajo spremembam smeri gibanja in s
tem vsem zunanjim silam. Tako merijo odmik od referenčnega kota in priskrbijo podatek o orientaciji
merilnika pospeška. Na ta način lahko z INS na podlagi zadnje znane točke določimo smer, hitrost in
razdaljo do naslednje. S povezavo z globalnim navigacijskim sistemom, lahko IMU dobljene pospeške
in kote pretvori v spremembo smeri ter relativnih odnosov [55]. Tako je položaj vozila znan tudi v
primeru, ko je signal globalnega pozicioniranja prek satelitov moten oziroma prekinjen zaradi vožnje v
predoru ali med zelo visokimi objekti.

4.3.3 Lidar tehnologija
Podobno kot radar deluje lidar, ki namesto radijskih valov kot medij uporablja laserske žarke
ultravijoličnega ali infrardečega spektra, kjer imajo slednji zaradi zdravstvenih razlogov prednost tako
pred UVa in zlasti UVb žarki. Lidar naprava se praviloma vrti na strehi avtomobila, s čimer se na
podlagi oddanih pulzov in prejetih odbojev žarkov ustvarja 3D oblak točk, ki preko izračunanih
razdalj predstavlja okolico v realnem času. Vrtenje in veliko število oddanih pulzov omogočata, da je
na podlagi prejetih odbojev sistem sposoben razbrati kaj se nahaja v njegovi okolici. Tako oddani kot
odbiti žarek sta namreč zelo usmerjena, s čimer je zaradi majhne divergence, ki znaša le nekaj
miliradianov (med 0,3 in 2 mrad), trenutno vidno polje zelo ozko [56]. Lidar tako praviloma zaznava
diskretne točke in ne zveznih površin, torej pikslov v rastrski mreži, kot je to v primeru radarja in pri
večini ostalih senzorjev daljinskega zaznavanja.
Laserski skener pri avtonomnih vozilih uporablja optično mehanski snemalnik, pri katerem laserske
žarke usmerja s pomočjo vrtečih zrcal. Sistem obsega tudi laserski razdaljemer, ki je sestavljen iz
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oddajnega laserja in sprejemnika signalov. Ločimo med diskretnim in valovnim načinom delovanja,
kjer je prvi bistveno pogostejši in s tem tudi cenovno dostopnejši. Diskretni oziroma pulzni lidar v
prostor oddaja kratke pulze elektromagnetnega valovanja in meri njihove odboje. Sistem je sposoben
beležiti tudi intenzivnost odbojev, s čimer je moč ustvariti njihovo podobo. Jakost odboja od površine
je odvisna od deleža energije žarka, ki ga posamezna ovira prestreže, njenih odbojnih lastnosti ter
atmosferskih vplivov. Diskretni lidar omogoča visoko prostorsko ločljivost in lahko uravnava gostoto
meritev [56]. Na drugi strani valovni oziroma zvezni lidar signal oddaja ves čas ter odboj meri glede
na fazni zamik med oddanim in sprejetim signalom. S tovrstnim laserskim skenerjem je sicer mogoča
natančnejša izmera posameznih prostorskih razdalj, a ima krajši domet [57]. Pomembno prednost
predstavlja tudi enostavnejša podatkovna struktura.

Slika 25: Lidarski posnetek cestnega okolja [58]

Vrednost valovne dolžine je običajno znotraj intervala med 800 in 1100 nm, pri kateri je odbojnost
rastlinstva največja, nevarnost za človekov vid pa najmanjša. Ob 360 stopinjski zaznavi na gostoto
pulzov delno vpliva hitrost vožnje, predvsem pa njihova frekvenca, ki je običajno med 5 in 100 kHz.
Domet pogojuje moč laserja, ki mora biti tako velika, da premer žarka ali odtis zagotavlja ustrezno
prostorsko ločljivost zabeleženih podatkov. Lidarske podatke, tj. oblak točk, mora biti sistem sposoben
ustrezno obdelati oziroma filtrirati, klasificirati in rastrirati. Med lidarskim snemanjem namreč prihaja
do napak, kjer se žarki ne odbijejo pravilno. S filtriranjem neželene točke sistem izbriše, klasifikacija
pa omogoča prepoznavo objekta, npr. zgradbe, drevesa, vozila ali prometnega znaka. Potrebno je
izpostaviti, da je lidar izmed vseh omenjenih tehnologij najbolj občutljiv na vremenske razmere in
temo [59]. Je hkrati tudi zelo draga tehnologija, za katero je težko pričakovati, da bo postala del
masovne proizvodnje, kot jo zahtevajo avtonomna vozila. Razvoj bo tako v prihodnosti potekal
predvsem v smeri 4D radarskih senzorjev, kjer so podatki manj obsežni, enostavnejši za obdelavo,
sistemi pa so tudi cenejši, omogočajo daljši domet in so učinkoviti tudi pri višjih hitrostih.
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4.4 Določanje položaja vozila na podlagi georadarja
Drugačno rešitev predstavlja uporaba georadarja, ki temelji na ideji, da avtomobili ne potrebujejo
okolice interpretirati na enak način, kot jo zaznavajo živa bitja. Metoda, s katero se vozilo orientira v
tem primeru, tako ne vključuje video detekcije ali predhodno ustvarjenih map s podatki o dimenzijah
karakterističnih prečnih profilov oziroma voznih pasov. Georadar skenira geološko sestavo voziščne
konstrukcije in tal pod posteljico, kjer radijski valovi prodirajo do približno treh metrov v globino
[53]. Tako se ustrezen položaj določa s pomočjo primerjave digitalnih rezultatov meritev s predhodno
izmerjenimi referenčnimi podatki, ki veljajo v osi posameznega voznega pasu. Signalov, ki jih naprava
oddaja, ne ovirajo prašni delci ali vlaga v zraku, kot tudi ne voda ali sneg na cestišču. Tehnološki
inštitut Massachusettsa je s tovrstnim pristopom dosegel približno štiri centimetrsko natančnost pri
hitrostih do 100 km/h. Ugotovili so tudi, da se geološki podatki na glavnih prometnicah s časom ne
spreminjajo bistveno. Tega ne moremo trditi za manjše prometnice, kjer do sprememb prihaja zaradi
slabšega odvodnjavanja. Na ta način referenčnih rezultatov ni potrebno posodabljati za celotno cestno
omrežje, v prihodnosti pa bi konstantnost z ustreznejšimi voziščnimi konstrukcijami lahko zagotovili
tudi na manj prometno obremenjenih prometnicah. V primeru rekonstrukcije ceste so potrebne
ponovne meritve referenčnih vrednosti [60]. Podobna tehnologija je bila sicer prvič v uporabi leta
2013, kot del pomembne vojaške opreme, pri vodenju konvojev čez minska polja v Afganistanu [61].

Slika 26: Orientiranje vozila na podlagi rezultatov meritev georadarja [60].

4.4.1 Usmerjanje vozila na podlagi elementov vgrajenih v voziščno konstrukcijo
Glede na to, da georadar sestavo tal ugotavlja glede na hitrost širjenja valov, bi lahko napredno rešitev
s strani gradbene stroke predstavljalo načrtno vgrajevanje komponent v telo voziščne konstrukcije, na
podlagi katerih bi se avtonomna vozila nato orientirala. To bi bilo možno predvsem ob ustrezni
pripravi planuma srednjega ali spodnjega ustroja in možnosti uporabe geosintetikov za učinkovito
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odvajanje vode ter za ustrezno stabilnost konstrukcije. Vgrajeni elementi bi lahko bili iz težko
razgradljivega materiala, kot je plastika, s čimer bi bila rešitev velikega pomena tudi za okolje.
Najverjetneje bi bila potrebna dodatna obdelava materiala, saj bi tako dosegli ustrezne mehanske
lastnosti, zlasti glede njegove deformabilnosti in obstojnosti, tj. odpornosti na obrabo. Z ustrezno
pripravo planuma ali medsebojno povezanostjo vgrajenih komponent, bi lahko dosegli njihov stabilen
in statičen položaj v voziščni konstrukciji. Za ta namen bi bilo na planumu možno izvesti tudi posebne
kanale, v katere bi se komponente vgradile. Takšna tehnologija bi verjetno bila rešitev tudi pri vodenju
avtonomnih vozil v križiščih, kjer obstoječe metode zahtevajo hkratno obdelavo številnih podatkov in
pravilno delovanje več različnih sistemov. Z ustreznim načrtovanjem elementov pod nivojem terena,
bi vozilom lahko s centimetrsko natančnostjo sporočili kje v križišču se mora pri zavijanju levo
ustaviti. Na ta način bi vgrajeni elementi popolnoma nadomestili talne oznake na površini vozišča.

Slika 27: Vozilo bi se lahko orientiralo preko georadarja glede na elemente v voziščni konstrukciji.

4.5 Sferna radarska antena
Eno izmed najsodobnejših rešitev, ki močno zmanjšuje število potrebnih senzorjev, predstavlja
obuditev tehnologije iz leta 1944 nemškega fizika Rudolfa Luneburga [62]. Gre za radarsko anteno
sferne oblike, sestavljeno iz Luneburgovih leč, kar omogoča zaznavo dolgega dosega prek 300 m, s
preglednim kotom 360 stopinj, ne glede na vremenske oziroma svetlobne razmere. S pomočjo 3D tiska
tovrstne antene niso več omejene na nepraktično velike dimenzije, prav tako pa so se obenem s tem
močno zmanjšali čas in stroški potrebni za proizvodnjo. Antena je sposobna zaznavati različne spektre
elektromagnetnega valovanja, kar lahko pomeni vidno svetlobo, IR ali mikrovalove oziroma podpira
5G ali satelitsko komunikacijo [63]. S tem lahko nadomesti do dvanajst detektorjev, kar močno
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zmanjšuje stroške tehnologije, ki je potrebna za avtonomno vožnjo [64]. Trenutno tehnologija še ni
sposobna določiti tipa ovire, torej ali gre za pešca, kolesarja, ali morda prometni znak [65].

Slika 28: Sferna antena izdelana s 3D tiskalnikom [64]
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5. PAMETNA MESTA
Da bi lahko podali konkretne rešitve pri prometni infrastrukturi, moramo poleg tehnologij v vozilih in
za vodenje prometa upoštevati tudi smernice razvoja mest oziroma na splošno okoljskega planiranja.
Enega največjih preskokov v zadnjem obdobju logično predstavlja vpeljevanje tehnologije v urbano
okolje, kar ne spreminja le podobe mestnih središč, temveč pomembno vpliva tudi na njihovo vlogo.
Tehnologija naj bi ljudem sicer omogočila hitrejše, enostavnejše in prijetnejše bivanje, a velja
poudariti, da je hkrati tista, ki je močno zmanjšala vlogo enega najpomembnejših vidikov mest. Gre za
socialni vidik, ki predstavlja možnost nastanka interakcij in s tem povezovanje ter sodelovanje med
ljudmi.
Danes govorimo o ti. pametnih mestih, ki so tesno povezana z ITS in drugo pametno infrastrukturo, ki
omogoča uporabo številnih aplikacij za izboljšanje posameznih storitev. Pametna mesta temeljijo na
zbiranju digitalnih podatkov na podlagi senzorjev v prostoru ter naprav oziroma aplikacij, ki jih
uporabniki koristijo in preko katerih lahko sistem dobi povratno informacijo. Tovrstno vodenje in
analiza podatkov se lahko uporablja na številnih področjih, kar med drugim obsega spremljanje in
upravljanje prometa ter transportnih javnih sistemov [8]. Slednji so na pomenu dodatno pridobili tudi s
pojavom storitev, kot sta izposoja koles ter deljenje avtomobila. Čeprav večina proizvajalcev
avtonomne sisteme razvija za osebna vozila, prva avtonomna vozila uspešno igrajo vlogo manjših
avtobusov. Eden takšnih projektov se je že leta 2015 odvijal na politehniški fakulteti v Laussani, kjer
so lahko uporabniki prevoz z glavne potniške postaje do posameznih objektov znotraj študentskega
naselja naročili kar prek mobilne aplikacije na podlagi GPS pozicioniranja [66].
Tudi sicer gre pričakovati, da se bo vloga javnih oblik transporta, na podlagi natančnih podatkov o
potovanjih oziroma gibanju ljudi in s tem potencialno večje učinkovitosti, v prihodnosti močno
povečala. Kontrolo števila vstopov in izstopov že beležijo marsikje po svetu, danes pa so obenem na
voljo tudi sistemi štetja pešcev. Gre za video detekcijo, ki zaznava posamezne kretnje in ne slik
oziroma oblik, torej ne temelji na prepoznavi obraza, s čimer so varovani osebni podatki [67]. Na
podlagi spremljanja gibanja pešcev v Aucklandu in Melbournu spreminjajo prometno signalizacijo,
ureditev ulic, prilagajajo vozne rede javnega prevoza, nadzor nad kriminalom itn.. Aplikacija, ki je na
voljo vsem, predstavlja interaktivno mapo, ki prikazuje zasedenost posameznih ulic [68]. Na ta način
se bodo v prihodnosti avtonomna vozila, glede na potovalne navade, prilagajala potrebam
povpraševanja na cestni mreži tekom posameznega dneva, upravljati pa bo moč tudi s kapaciteto
posameznih vozil na cestah. V prometnih konicah bo tako možna uporaba avtonomnih vozil za večje
število potnikov.
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Slika 29: Podatki o številu pešcev v Aucklandu na Novi Zelandiji, za december 2019, pred epidemijo
koronavirusa (rdeča - pod povprečjem, zelena - nad povprečjem) [68].

Slika 30: Podatki o številu pešcev za 21. april 2020. Omejitev gibanja zaradi koronavirusa je na ulicah
Aucklanda močno zmanjšala njihovo število [68].

Hkrati so se s povečanim obsegom podatkov pojavile tudi aplikacije za drugačne namene, ki
omogočajo enostavnejše potovanje ter nudijo informacije o javnem prevozu, električnih polnilnicah,
turističnih atrakcijah, prostih parkirnih mestih, onesnaženosti zraka ipd. [69]. Dostop do informacij je
trenutno mogoč predvsem prek mobilnih in GPS naprav, v prihodnosti pa bodo postale še dostopnejše,
saj bomo o njih redno obveščeni kar prek digitalnih zaslonov na ulicah. Na ta način se med drugim ne
bo moglo več zgoditi, da bi si izposojeno mestno kolo želeli vrniti na že zaseden terminal ali da bi
hiteli na vlak mestne železnice, ki je v resnici že speljal s postaje.
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Napredek bo doživela tudi logistika, torej v prvi vrsti prevoz tovora in poštna služba, kjer so
elektronski sistemi že danes močno prisotni in znatno izboljšujejo storitev dostave. V Bostonu in
Baltimoru so denimo v uporabi celo pametni zabojniki za odpadke, ki sistemu sporočajo, kako polni
so, s čimer se določa najučinkovitejša pot pobiranja smeti [70]. Razvijajo tudi že sisteme, ki bodo prek
podzemnih vodov pod pritiskom avtomatsko transportirali odpadke na deponije [71] (slika 31). Tudi
zimska služba si s pomočjo cestno-vremenskih postaj, opremljenimi s številnimi senzorji, pomaga
odločati pri organizaciji pluženja oziroma posipanja cest. Natančna obdelava podatkov je prav tako
ključnega pomena pri upravljanju električnega in vodovodnega omrežja ter ravnanju z odpadki, zlasti
z vidika ekonomske in okoljske trajnosti. S pomočjo podatkov pa je omogočen tudi hitrejši odziv
interventnih služb ter izboljšanje številnih preostalih javnih in drugih storitev, kar med drugim zajema
zdravstvo, spletno prodajo ter denimo urejanje pravne dokumentacije. Z digitalizacijo bo v prihodnosti
marsikaj možno opraviti kar od doma, kar bo omogočilo, da se čakanju v vrsti ne bomo ognili le na
cesti, temveč tudi sicer. Ena od vizij trgovstva je tako spletno naročanje ter dostava na dom, s čimer
gradnja novih nakupovalnih centrov sploh ne bo več potrebna [72] (slika 32). Pridobljene površine bo
moč koristiti za namene rekreacije ter druge oblike, ki prostoru dodajajo vrednost in povečujejo vlogo
skupnosti.

Slika 31: Sistem upravljanja z odpadki naj bi samodejno opravljal naloge transporta do deponij [71].

Slika 32: Trgovske centre naj bi v celoti nadomestile mobilne samovozeče trgovine [73].
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Pametna mesta bodo torej s pomočjo izmenjave informacij z internetom stvari, na podlagi izboljšanih
storitev, vplivala predvsem na učinkovitost družbe. Vsakdanje dejavnosti bodo postale tehnološko
vodene in digitalizirane. Hiter razvoj v tej smeri spodbujajo zakoni, ki so informacijski družbi
naklonjeni in podpirajo elektronsko poslovanje, podpisovanje, trgovanje itn.. Z uvedbo enotne
identifikacije se bo vsak posameznik zmožen identificirati znotraj aplikacij ter tako hitro dostopati do
vseh storitev, kar bo s časoma obsegalo spletne nakupe, naročanje na zdravstvene preglede, urejanje
finančnih transakcij in tudi javni transport oziroma izposojo avtomobila ter v prihodnosti seveda
dostop do avtonomnega vozila. Na ta način gre pričakovati, da bo v prihodnosti število potrebnih
dnevnih potovanj upadlo, kar bo občutno zmanjšalo gostoto prometnega toka. Že danes
personalizirana mestna kartica Urbana sicer omogoča plačevanje javnega prevoza, parkirnin, izposojo
knjig v knjižnici in nekatere druge storitve, pri čemer jo je možno enostavno nadgraditi. Drugod po
svetu so sistemi še bistveno naprednejši.

5.1 Novo urbano pohištvo, spremembe v infrastrukturi, učinkovitejše vodenje prometa
S prilagajanjem obsega storitev glede na potrebe oziroma, na splošno, z racionalizacijo obratovanja
posameznih sistemov, so možni obsežni prihranki porabljenih finančnih sredstev ter optimizacija
nadaljnjega vlaganja v projekte glede na njihovo prioriteto. Lep primer je Barcelona, kjer so s pametno
tehnologijo prihranili 75 milijonov evrov javnih sredstev ter ustvarili 47 tisoč novih delovnih mest
[70]. Med večje projekte spada na primer sistem namakanja, ki vključuje senzorje za zaznavo nivoja
vode. Pomembno je k napredku pripomogla optimizacija linij potniškega prometa glede na podatke o
gibanju prometnih tokov, skupaj s prilagojenim delovanjem signalizacije v križiščih, kjer se krmilni
programi semaforskih naprav v primeru nezgode lahko tudi spremenijo in so prometno odvisni. Velike
prihranke energije so v Barceloni dosegli s pametno javno razsvetljavo, ki je nameščena na ulicah z
manjšim številom pešcev in se s pomočjo senzorjev zaporedno prižiga le ob njihovi zaznavi. Jakost
svetilnosti je odvisna od naravne svetlobe. Tovrstna tehnologija ponekod že osvetljuje ulice
obremenjene z motornim prometom in je v uporabi tudi v Belgiji, na Nizozemskem, Kitajskem in
drugod [69]. Sodobne rešitve obsegajo tudi ostalo mestno opremo, kar na primer vključuje avtobusna
postajališča, kjer sončna energija omogoča dostop do informacij o voznih redih, voznih linijah,
aplikacije za nakup vozovnice ipd.. Vse bolj pogosta je postala tudi uporaba pametnih mestnih klopi,
ki so prav tako opremljene s sončnimi celicami ter s pomočjo shranjene svetlobne energije omogočajo
polnjenje mobilnih naprav ter brezplačni dostop do interneta [74].
V več kot 200 mestih po svetu koristijo tehnologijo, ki pomaga urejati mirujoči promet. Na tleh
nameščeni senzorji zaznajo ali je parkirno mesto zasedeno in so povezani s sistemom, ki voznika ves
čas obvešča o najbližjem prostem parkirnem mestu. Na ta način se močno zmanjšuje število
prevoženih praznih kilometrov. V prihodnosti bodo avtonomna vozila s pomočjo interneta stvari s
sistemom neposredno povezana. Na ta način bo odpravljena tudi vožnja v napačno smer pri
enosmernih ureditvah, česar se vozniki zaradi prostega parkirnega mesta, ki ga opazijo, prepogosto
poslužujejo. Z uveljavitvijo avtonomnih vozil se sicer pričakuje, da potreb po površinah za mirujoči
promet v notranjosti mest ne bo več [69].
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Slika 33: Obstajajo različne vrste parkirnih senzorjev, ki se bodisi vgrajujejo v vozišče (levo) ali pa se
nameščajo na površino (desno) [75].

Informacijska tehnologija je v preteklosti močno poslabšala socialne stike. Možnost neprekinjene
povezanosti z internetom je vodila v odmik v virtualni svet, fizičen stik pa je postal neprijeten in
neobičajen. Glavni razlog za to je preobremenjenost z informacijami, do katerih lahko danes
dostopamo povsod. S tem je pogojena tudi konkurenčnost, ki zahteva predelavo čim večjega obsega
informacij. Na ta način ljudem zmanjkuje časa za udeleževanje aktivnosti v mestih, ki s tem izgubljajo
pomen. Pomemben cilj snovanja mest v prihodnosti bo zato povečanje njihove družbene vrednosti.
Povezanost skupnosti ljudi sicer velja za temeljno značilnost urbanih središč še iz obdobja starega
veka. K temu bi znala močno pripomoči tudi avtonomna vožnja, ki bo ljudem omogočila večjo
medsebojno interakcijo in ne bo zahtevala pozornosti v prometu.

Slika 34: LED tehnologija lahko izriše prehod kjerkoli na odseku, glede na zaznavanje gibanja pešcev
s pomočjo video detekcije [76].
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Slika 35: Tovrstno opozarjanje je primerno za voznike. V času avtonomnega prometa bodo tovrstni
podatki o gibanju neposredno posredovani vozilom [77].

Slika 36: Hologrami na nekaterih manj vidnih mestih v Tokiu opozarjajo na prehod za pešce [78].
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6. URBANISTIČNI TRENDI
Glede na napovedi se bo do leta 2050 svetovno prebivalstvo podvojilo [79]. Ker se v mestih odvija
večina gospodarskih, kulturnih in drugih dejavnosti, bomo še naprej priča množični urbanizaciji, torej
priseljevanju prebivalstva v mesta. Na začetku dvajsetega stoletja je znotraj urbanih območij živelo le
14% celotne populacije. Danes v mestih živi 55% svetovne populacije, odstotek pa naj bi se do leta
2050 povzpel na kar 68% [80]. Spremembe v urbanem planiranju bodo gotovo imele zelo pomembno
vlogo v Evropi, kjer znotraj mest živi 70% populacije, delež pa naj bi se do leta 2050 povzpel celo na
80%. V več kot 800 mestih živi več kot 50 000 ljudi. Ob tem pa le štiri uvršamo med 80 najbolj
poseljenih mest na svetu. Evropska mesta hkrati porabljajo kar 80% energije in prispevajo 85% k
bruto domačem proizvodu. Gostota poselitve znotraj urbanih območij EU je velika in v povprečju
znaša 3000 preb/km2, zato imata mestni javni potniški promet in mešana raba prostora pomembnejšo
vlogo, kot v drugih regijah sveta [8].

Slika 37: Carigrad (Istanbul) s 15.519.267 prebivalci velja za največje evropsko mesto, pred Moskvo
in Londonom [81].

Urbanizacija na eni strani prinaša številne prednosti, ki zajemajo hitrejšo ekonomsko rast, večje
možnosti povezovanja, učinkovitejše upravljanje s podatki in hitrejše zmanjševanje vplivov na okolje.
Ob tem pa se na drugi strani pojavljajo tudi vprašanja, ki v prvi vrsti zadevajo promet, zagotavljanje
zadostnih površin za preskrbo s hrano ter prostor, kot omejeno dobrino. Enega od trendov, ki upošteva
prihajajoče izzive v urbanih središčih, sem že podrobneje predstavil in pomeni digitalizacijo mest, v
nadaljevanju pa se bom na kratko posvetil še preostalim, pomembnejšim za gradbeno stroko.

6.1 Raba mestnega prostora
Prometno inženirstvo bo moralo v prihodnosti poskrbeti ne le za tekoče in varno odvijanje prometa,
temveč tudi za zmanjšanje površin odprtega prostora, ki jih predstavljajo ceste. Površina cest trenutno
zajema približno tretjino površine mest in kar 80% odprtega prostora [82]. V prihodnosti bodo
transportu namenjene minimalne potrebne površine, posebno se bodo zmanjšale površine za mirujoči
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promet, saj se v dobi avtonomne vožnje osebnega lastništva vozil ne pričakuje več. Danes v večini
glavnih mest po svetu parkirišča zavzemajo 15-30% površin, kar med drugim vključuje tudi Dunaj,
London, Pariz, Boston, New York in Hong Kong [83]. S pomočjo spletnega orodja Atlas okolja, sem
delež za Ljubljano ocenil na 18%. Med mesti z največ površin namenjenih mirujočemu prometu
izstopa Los Angeles. V okrožju Los Angeles je namreč približno 18,6 milijonov parkirnih mest, kar je
skoraj dvakrat toliko kot prebivalcev in hkrati pomeni 3,3 parkirna mesta na vozilo registrirano znotraj
okrožja [84]. Glavni vzrok je zelo slab javni potniški promet. Na tem mestu velja izpostaviti, da je
cena izgradnje in poznejšega vzdrževanja parkirnega mesta bistveno višja od cene zelene
infrastrukture z enako površino. Cena izgradnje enega parkirnega mesta na prostem znaša 3.600 €, za
njegovo vzdrževanje pa se na leto porabi 650 €. Cena izgradnje parkirnega mesta v garažnem objektu
nad zemljo je v povprečju 18.000 €, v garažnem objektu pod nivojem terena pa 31.000 € [85].

Slika 38: Ceste v mestih predstavljajo obsežne površine in so neprivlačne za pešce in kolesarje.

Slika 39: Linearni parki bi mesta preobrazili v prijetnejša območja. Imeli bi tudi številne druge
pozitivne posledice.
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Glede na raziskave naj bi v mestnih območjih 30% celotnega prometa povzročali vozniki, ki iščejo
parkirno mesto [8]. Osebna vozila naj bi bila parkirana 96% vsega časa, od tega 80% doma [83].
Prednost pri projektiranju bodo zato v prihodnosti z velikim naskokom dobili pešci in kolesarji [86].
Prostor se bo oblikoval tako, da bo za njih privlačnejši in varnejši. Širina ulic bo manjša, povečale pa
se bodo dimenzije hodnika. Eden glavnih trendov urbanizma je tako poleg projektiranja z vidika
pešcev tudi ti. "walkability", ki pomeni sposobnost premagovanja razdalje s hojo. Je termin, s katerim
pravzaprav opišemo, kako prijazno je določeno območje do pešcev. Na ta način predstavlja neke vrste
mero oziroma izraža stopnjo ter ima pozitiven vpliv z zdravstvenega, okoljskega in ekonomskega
vidika. V nadaljevanju sem izraz prevedel kot hodljivost.

Slika 40: Parkirišče na plaži Santa Monica v okrožju Los Angeles [87].

6.1.1 Izraz hodljivost ("walkability") [88]
Po definiciji hodljivost pomeni takšno obliko grajenega okolja, ki je prijazna do vseh ljudi, ki čas
namenjajo prebivanju, nakupovanju, obiskovanju ali le uživanju znotraj območja. Na njeno stopnjo
tako vpliva predvsem kakovost površin namenjenih pešcem, kar primarno pomeni zadostne dimenzije,
pomembno vlogo pa imata tudi estetskost in seveda varnost. Posebej pazljivi moramo biti pri križanju
pešcev z motornim prometom. Takšna mesta bodo morala biti, predvsem zaradi pešcev in kolesarjev,
tudi v prihodnosti zavarovana s semaforjem ali vsaj označena s prehodom in dobro osvetljena. Boljše
je, če je mest prečkanja ceste čim manj, razdalja prečkanja pa mora biti čim krajša.
Dodatno na stopnjo hodljivosti vplivajo še faktorji povezanosti celotnega uličnega omrežja, gostote
poselitve, prisotnosti vegetacije, raznovrstnosti in pogostosti dejavnosti v območju, uličnega pohištva,
ki je namenjeno in posebej zasnovano za ljudi, javne razsvetljave, higiene, prisotnosti naravne
svetlobe, vetra itd.. Ljudje se bodo za hojo torej odločali glede na različne dejavnike, kjer so nekateri
bolj pomembni od preostalih.
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Slika 41: Ustrezne površine za pešce so ključne za povečanje njihovega števila [89].

6.1.2 Zelena infrastruktura
Na projektiranje mestnih prometnih površin bo hkrati pomembno vplivala prioriteta povečevanja
obsega zelene infrastrukture, pri čemer vse večje postaja tudi zavedanje o pomenu samooskrbe. Danes
že poznamo izraz urbano poljedelstvo (urban farming), ki predstavlja način pridelave hrane znotraj
mest in temelji na izključno obnovljivih virih energije. Zaradi pomanjkanja ter tudi velike vrednosti
zazidljivih zemljišč v mestih, urbano poljedelstvo poteka v za to posebej namenjenih objektih, na
strehah obstoječih zgradb ali celo pod zemljo. Poznamo ti. vertikalne farme, kjer rastline znotraj
posebnih hal gojijo v nadstropjih ter v idealnih pogojih, ki jih omogoča popoln nadzor nad svetlobo,
vlažnostjo prsti, količino hranilnih snovi v zemljini, temperaturo in vlažnostjo v prostoru [90]. Na ta
način lahko na relativno majhnem prostoru pridelajo precejšnje količine hrane, ne glede na zunanje
vremenske pogoje.

Slika 42: Samooskrba s hrano bo vplivala na podobo mest in rabo površin [91].
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Z vpeljevanjem zelene infrastrukture se je pojavil tudi izraz urbana akupunktura, ki stres znotraj
mestnih območij zmanjšuje z vpeljevanjem minimalističnih zelenih površin med posameznimi objekti
ali celo na njih, kar med drugim zajema tudi mostove [92]. Zelena infrastruktura danes še zdaleč več
ne pomeni samo tradicionalne ureditve parkov. Drevesa mestom prinašajo številne pozitivne učinke,
kar zajema izboljšano kakovost zraka ter zaradi naravnega filtriranja tudi kakovosti vode podtalnice.
Korenine med drugim vpijajo polutante, kot sta dušik in fosfor. Zelene površine pomagajo k večji
absorpciji vode, njenemu počasnejšem odtekanju in bolj naravnem polnjenju podtalnice. Ocenjuje se,
da drevesa, ki predstavljajo 5% površine mesta, odtok vode zmanjšajo za približno 2% [93]. Zelena
infrastruktura prav tako vpliva na boljše počutje in posledično na ekonomijo. Zelo pomembno vlogo
ima tudi pri zmanjševanju klimatskih sprememb, saj s transpiracijo vode poleti v grajenem okolju, kjer
imajo površine močno sevalno sposobnost, lahko zmanjšuje temperaturo zraka za 6 do celo 19 stopinj
celzija. Prav tako pa se z vpijanjem padavinske vode v zelene površine zmanjšuje izhlapevanje, s
čimer je vlažnost zraka manjša ter s tem tudi občutek sopare [94]. Ker rastline zahtevajo posebno skrb,
zelena infrastruktura ustvarja tudi delovna mesta.

6.1.2.1 Sprememba tlorisne tipologije cestnega omrežja
V kolikor bi trenda zelene infrastrukture in hodljivosti združili, bi lahko manj pomembne cestne
povezave nadomestili parki in površine namenjene pridelavi hrane. S tem bi poleg povečanega obsega
zelenih površin, dosegli tudi večjo samooskrbo in ljudi prisilili k hoji. Obenem bi odpravili problem,
da se trenutno hodljivost povečuje zlasti v mestnih središčih, ki jih zapirajo za motorni promet,
predvsem z mislijo na dobiček zaradi večjega števila turistov. V ožjem okolju pa so ulice še zmerom
monotone, slabo osvetljene, umazane in nevarne za pešce. Z ureditvijo zelenih površin na obstoječih
cestah bo moč odpraviti tovrstne probleme. Z optimalnim upravljanjem avtonomnega prometa naj bi
po nekaterih ocenah lahko zelena infrastruktura nadomestila kar 80% površin obstoječih cest. Pri tem
bi pomembno vlogo igrala tudi manjša širina voznih pasov, saj se bo avtonomni promet odvijal varno
pri projektiranih minimalnih dimenzijah [94].
Dostop z avtomobilom neposredno do posameznega objekta, česar se danes iz navade poslužuje
večina ljudi, bi bil sicer še zmerom mogoč v primeru potrebe po posredovanju interventnih služb
oziroma tudi za tiste, ki zaradi starosti in zdravstvenih težav težko ali celo ne morejo hoditi. Z
vstopom potnika v avtonomno vozilo ga bo sistem identificiral, s čimer bo vozilo poznalo dovoljene
cilje vožnje. Na območju zelene infrastrukture bi torej potekal le občasni promet. Zasnova cestnega
omrežja bi še zmerom ostala povezana, vendar manj razvejana, tj. z manj dostopnimi povezavami. Na
ta način bi se v Ljubljani kombiniran radialni sistem pretvoril v radialno-krožni. Ob tem bi bilo
potrebno pri javnem prevozu s stalnimi voznimi linijami dosledno upoštevati dostopnost s posameznih
postajnih mest na podlagi izohron. Podoben predlog je v New Yorku predlagalo lokalno inženirsko
podjetje EDG in ga poimenovalo projekt Loop (zanka), ki bi na glavnih prometnicah po en pas v
vsako smer namenilo izključno avtonomnim vozilom. Obstoječe bulvarje bi spremenilo v linearne
parke, popolno svobodo gibanja pešcev in kolesarjev ter upoštevanje vizije 0, pa bi podjetje dodatno
omogočilo z izgradnjo nadhodov [91].
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Slika 43: Obstoječe cestno omrežje na območju Ljubljane [95]

Slika 44: Spremenjeno cestno omrežje na območju po izgradnji linearnih parkov in zelenih cest ter
vpeljavi urbanega poljedelstva.
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6.1.2.2 Postopno uvajanje sprememb v prostor
Predstavljena je bila tudi že rešitev, ki omogoča, da se prostor sproti prilagaja spremembam v
prometu. Na ta način predlog podjetja FXCollaborative upošteva, da se konvencionalna vozila ne bodo
hipno umaknila avtonomnim, temveč bo promet nekaj let mešan. Pri podjetju so se osredotočili na
površine za mirujoči promet, po katerih bodo potrebe s prihodom avtonomnih vozil vse manjše.
Razvili so idejo imenovano Public Square, ki lahko pomeni trajno ali le začasno rešitev v obliki talnih
panelov, ki omogočajo ureditev zelenih površin, kolesarskih poti, namestitev pametnih senzorjev,
prenašajo pa tudi obremenitve prodajnih kioskov ter urbanega pohištva, kot so klopi, stojala za kolesa,
električne polnilnice idr.. Debelina panelov se ujema z višino robnika hodnika [96].

Slika 45: Širjenje javnih površin s pomočjo montažnih elementov start-up podjetja Public Square [96].

6.2 Vpliv klimatskih sprememb
Izpostaviti velja še dva globalna urbanistična trenda. Pri prvem si mesta prizadevajo doseči ti. neto-nič
standard na področju ravnanja z odpadki, energijo in pitno vodo. Ljubljana pri ločevanju odpadkov
velja celo za vodilno prestolnico v Evropi [86]. Standard med drugim podpira gradnjo strešnih
sistemov za zbiranje deževnice in postavitev sončnih celic.
Drugi trend predstavlja prostorsko planiranje z upoštevanjem klimatskih sprememb, ki v prvi vrsti
pomenijo naraščanje gladine morja, močnejša in pogostejša neurja ter poplavljanje rek. Pri
projektiranju površin, zlasti v priobalnih mestih, bo v bodoče skoraj povsod v razvitem svetu zelo
pomemben faktor igrala voda. Poudariti velja, da se absorpcijska sposobnost tal močno zmanjšuje tudi
z gradnjo prometnic. Rešitev ne moremo in ne smemo iskati samo z vpeljevanjem retenzijsko
sposobnejše zelene infrastrukture. Z zajezitvijo, urejanjem pragov in drč na strugah vodotokov je
človek v preteklosti načrtno zmanjševal njihovo akumulacijsko sposobnost, s čimer je vplival na
količino materiala dolvodno, torej predvsem na mestu izlivanja. Zlasti na priobalnem območju ima
naplavni material pomembno vlogo, saj zmanjšuje moč plimovanja. Dodatno je človek v zadrževalna
območja posegal tudi z izsuševanjem zaradi pridobivanja dodatnih kopnih območij. Prva od rešitev
zato predlaga obnovitev površin razlivanja vode v primeru plime, z nanašanjem aluvialnega materiala
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pred obale urbanih naselij. Je izrazito trajnostna in hkrati omogoča ureditev zelene infrastrukture, kar
lahko vključuje tudi površine za rekreacijo. Drugačno rešitev predstavlja gradnja obalnih pohodnih
pregrad ter odmik večjih prometnic, zlasti avtocest, pod nivo terena, s čimer voda ne bi več
neposredno ogrožala infrastrukture in ljudi [97]. Gradnja pokritih vkopov v vsakem primeru, tudi na
nepoplavnih območjih, skupnostim prinaša prijaznejšo rabo prostora na površju, a so tovrstni ukrepi,
zaradi obsežnih geotehničnih del, ekonomsko manj sprejemljivi.
Še bolj edinstvene so rešitve, ki gradnjo na poplavnih območjih celo podpirajo in niso v skladu s
tradicionalnim razmišljanjem o umikanju v zaledje zaradi naraščajoče morske gladine. Po mnenju
nekaterih urbanističnih planerjev bi lahko dotok poplavne vode v mesto nadzorovali, kar bi omogočilo
omrežje jarkov in zbiralnih bazenov, s čimer bi poplavilo le za to predvidene površine. Tovrstne
rešitve v obliki suhih zadrževalnikov že obstajajo, vendar izven mestnih območij. Predlogi upoštevajo,
da bi lahko nekatere površine, kjer bi do razlivanja vode prišlo le v primeru hujših neurij, sicer bile v
uporabi kot parki, sadovnjaki, trgi, športna igrišča ipd.. Na ta način bi prostor postal prilagodljiv na
vremenske spremembe. Najbolj ekstremen pa je predlog o ti. plavajočih mestih, s katerim se v Evropi
najbolj ukvarjajo na Danskem in Nizozemskem. Enega glavnih problemov takšne rešitve predstavlja
komunalna infrastruktura, ki je za sedaj še pretoga, da bi se ustrezno prilagajala spremembam vodne
gladine [98]. New York je bil prvi, ki je sprejel dokument s smernicami za doseganje večje odpornosti
mesta na klimatske spremembe [99]. Do leta 2050 naj bi se po napovedih povprečna temperatura
dvignila za 4 do 7 stopinj, število vročinskih valov naj bi se potrojilo, količina padavin pa naj bi
narasla do tudi 13%.

Slika 46: V New Yorku že izvajajo teste ustreznega ravnanja v primeru močnejših neurij oziroma
hitrega dviga morske gladine [100].
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Slika 47: Skoraj gotovo bo v prihodnosti za povezovanje naselij na vodi z naselji na kopnem potrebna
prilagojena prometna infrastruktura [101].

6.3 Raznovrstnost prostora in pomen dostopnosti
Za oblikovanje mestnih prometnih površin sta zelo pomembna tudi trenda povečevanja vloge javnega
transporta ter obsega javnih površin, kjer ima zelo pomembno vlogo v zadnjem obdobju skupni
prostor [102]. Trenda vzpodbujata mešano rabo prostora, ki privablja različne ljudi tekom celotnega
dneva. V prostoru se na ta način odvijajo različne aktivnosti, kar obsega rekreacijo, nakupovanje, delo
in vse ostalo. Večji delež odprtih površin nima več samo estetske vrednosti, ampak tudi ekonomsko,
saj znatno prispeva k večji vrednosti zemljišč oziroma stanovanj in tudi k boljšemu počutju ter
posledično večji produktivnosti. Tovrstne površine obsegajo parke, trge oziroma ploščadi, otroška in
športna igrišča ter prispevajo k večjemu deležu pešcev in kolesarjev. Dostopnost do vseh možnih
dejavnosti bo povečeval hiter in zanesljiv javni potniški promet, ki bo v prihodnosti zajemal
avtonomna vozila vseh velikosti. Kljub temu gre pričakovati, da se bo tirni promet s stalnim voznim
redom in linijami vrnil v mestna središča. Prednost tirnega prometa je med drugim tudi v
avtomatizaciji. Začetki segajo v leto 1967, ko je na podzemni železnici v Londonu začel obratovati
prvi delno avtomatizirani vlak [8].
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7. SPREMEMBE PRI ODVIJANJU PROMETA
Podobno, kot so avtomobili vplivali na načrtovanje prostora v 20. stoletju, bodo avtonomna vozila
pomenila prelomnico 21. stoletja. Zelo pomembna razlika je v tem, da se danes zavedamo pomena
pravilnega projektiranja prometnih površin, zato imamo priložnost, da izkoristimo vse potenciale, ki
jih avtonomni promet lahko prinese. Eden najpomembnejših je gotovo tekoče odvijanje prometa, kjer
pomembno vlogo igra delitev enega prevoznega sredstva s strani večjega števila uporabnikov.
Danes že poznamo različne tovrstne storitve, ki pa se med seboj precej razlikujejo. Pri nekaterih
ponudnikih, kot je pri nas na primer Avant2Go, eno vozilo uporabljajo različni uporabniki, ki ga po
zaključeni vožnji pustijo na zanj predvidenem parkirnem mestu. Še boljše smernice za prihodnost v
času avtonomnih vozil predstavljata mobilni aplikaciji podjetij Uber in Lyft. Omenjeni storitvi ne
spodbujata namreč le uporabe istega vozila s strani različnih uporabnikov, temveč sočasno tudi večjo
zasedenost vozila. Storitvi delujeta na podlagi mobilnih aplikacij, kjer s pomočjo pozicioniranja v
prostoru iskalca prevoza preprosto povežeta z najbližjim nepoklicnim voznikom, ki ga ponuja. Sistem
v ozadju tako ves čas beleži število in položaj voznikov ter iskalcev prevoza, s čimer bi lahko v
prihodnosti enostavno zadostili potrebam glede na povpraševanje. Na ta način bi prilagajali število
vozil na omrežju ter tudi določali tip vozil glede na njihovo kapaciteto.
V prihodnosti bodo vozila v času konic sama krožila po cestnem omrežju in se odzivala potnikom
namenjenim v isto smer. Na Tehnološkem inštitutu Massachusettsa so izvedli raziskavo, po kateri naj
bi vseh 13.000 newyorških taksijev lahko nadomestilo 3000 vozil za 4 osebe iz sistema car sharing
oziroma delitve avtomobila. Na ta način bi pokrili 98% voženj s taksijem, povprečna čakalna doba pa
bi bila 2,7 minute. Takšna mobilnost naj bi bila, glede na rezultate, zaradi hitrejšega odziva
učinkovitejša za približno 20%. Na podlagi primera taksijev bi to pomenilo 77% manj avtomobilov.
Med drugim so ugotovili tudi, da bi lahko 2000 vozil za 10 oseb pokrilo 95% potovanj s taksijem
[103]. Po raziskavah ameriškega Inštituta za transport in razvoj naj bi se število vozil v globalnem
merilu zmanjšalo za tretjino, v kolikor bi bile storitve, ki jih v tem trenutku ponuja car sharing, med
ljudmi sprejete v polni meri [104].
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8. SPREMEMBE PROJEKTIRANJA MESTNIH PROMETNIH POVRŠIN
Z upoštevanjem principov delovanja tehnologije, ki avtonomnost vožnje omogoča, sprememb v
strukturi toka, zmanjšanja števila vozil na omrežju in potreb po površinah za mirujoči promet ter
globalnih trendov zelene infrastrukture, samooskrbe, javnega prevoza in javnih površin, lahko podamo
konkretne predloge o spremembah mestnih prometnih površin in prometne infrastrukture. V zadnjem
obdobju sta na načrtovanje v prometnem inženirstvu najmočneje vplivala vpeljevanje skupnega
prostora in ukrepov za umirjanje prometa, ki sta med drugim pomagala tudi k uresničevanju vizije 0,
torej zmanjšanju števila smrtnih žrtev v prometu.
Sprva je bila močno podprta ideja o posebnih pasovih za avtonomna vozila, ki bi z ločitvijo
konvencionalnega in avtonomnega prometa zagotovila ustrezno delovanje računalniške komunikacije
in sistemov. Pozneje se je izkazalo, da bodo potrebne kompleksnejše rešitve, ki so na dolgi rok
primernejše. Gradnja novih ločenih pasov namenjenih izključno avtonomnim vozilom ni ustrezna z
vidika trajnosti in ekonomičnosti [105]. Poudariti velja, da bi uporabniki storitev hitrejšega pasu tudi
dodatno plačali [106]. Eden od bolj utemeljenih predlogov, kakšni bi lahko bili začetki pri
vključevanju avtonomnega prometa na obstoječe cestno omrežje, avtonomnim vozilom namenja
prostor za vzdolžno parkiranje med voznim pasom in hodnikom za pešce. Ideja je, da bi se izvedle
zelene ceste, ki bi hodnik s časom preobrazile v linearni park, pomenile pa bi tudi rešitev za
odvodnjavanje ter hkrati predstavljale varovalni pas. Predlog je primeren predvsem za ameriške ceste,
kjer je vzdolžno parkiranje zelo razširjeno, s čimer bi bila zagotovljena povezanost omrežja
avtonomnega prometa, hkrati pa takšen začetek tudi ne predstavlja drastične spremembe v prostoru
[94].

8.1 Skupni prostor ("shared space")
Skupni prostor temelji na prisotnosti vseh vrst udeležencev v prometu, zato je med njimi nujno
potrebna komunikacija [82]. Kljub temu, da bodo senzorji avtonomnih vozil zelo kmalu sposobni
zaznati pešca v vseh nevarnih situacijah in vremenskih pogojih, bo tudi zaradi za zdaj še neobstoječe
učinkovite komunikacije med vozili samimi in z nadzornimi centri upravljanja prometa, tovrstne
površine vsaj v začetku potrebno projektirati nekoliko drugače. Zaradi večje zanesljivosti pri
pridobivanju informacij bosta potrebni talna in vertikalna signalizacija, ki jo bodo sčasoma lahko v
celoti nadomestili sistemi pozicioniranja v prostoru. Težavo določanja položaja vozila na vozišču gole
ceste bi z razvojem nekoč res lahko odpravil georadar, do takrat pa tovrstne vozne površine ne bodo
smele biti neopremljene s talnimi oznakami.
Ker izris medpasovnih črt v območju skupnega prostora ne pride v poštev, bi bila smiselna imitacija
talnih oznak z uporabo različnih tipov tlakovcev po barvi in materialu. Vozna površina tako niti ne bi
bila nujno iz tlakovcev, ampak bi se lahko uporabil tudi beton ali asfalt z dodanim pigmentom, lahko
tudi z večjimi agregatnimi zrni. Ob tem je potrebno poudariti, da uporaba zračnega asfalta, kot je na
Gosposvetski ulici v Ljubljani, ni primerna. Asfalt se pri tem namreč zalije z malto, s čimer je izničena
glavna prednost bitumenskega veziva, ki je seveda raztezanje oziroma prilagajanje temperaturnim
spremembam, posledica pa so na ta način razpoke in zmanjšana trajnost vozišča.
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Slika 48: Vzorci in material tlakovanih območij bodo morali zagotavljati pravilno delovanje sistemov
video detekcije.

Ukrep skupnega prostora poleg zmanjšanja hitrosti danes med drugim povečuje tudi estetsko vrednost
prostora, kar znatno vpliva na povečanje števila pešcev in kolesarjev. Mešane površine se morajo sicer
jasno razlikovati od preostalih tudi zaradi varnosti. V primeru, da določen del površine motornemu
prometu ni namenjen oziroma je namenjen izključno pešcem, je potrebna hitro opazna razmejitev v
obliki spremembe barve, postavitve stebričkov ali v skrajnem primeru izvedbi robnika. Zelo
pomembno vlogo ima tudi zagotavljanje optimalne preglednosti. Da se rešitev skupnega prostora
sploh lahko vpelje v prostor, morajo biti izpolnjeni nekateri pogoji [82]:
- izbrani odsek ne meji na prometnico višjega reda
- promet v urni konici ne presega 100 vozil
- odsek ni daljši od 100 m
- na odseku ni javnega potniškega prometa
Zelo razširjen je zato v mestnih središčih, kjer na ozkih ulicah odpravlja izvedbo z robnikom ločenega
hodnika, s čimer se za vse udeležence pridobi dodatne površine. V prihodnosti takšne vloge ne bo imel
več, saj manjše ulice sploh ne bodo obremenjene z motornim prometom, temveč bodo postale del
zelene infrastrukture oziroma javnih površin. Površine za promet motornih vozil bodo v prihodnosti
bistveno bolj ločene od površin za pešce in kolesarje, kar bo s spremembo prometne mreže omogočal
na novo pridobljen prostor, hkrati pa bo takšna raba urbanega prostora prispevala tudi k bolj
učinkovitem vodenju avtonomnega prometa.
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8.2 Elementi umirjanja prometa
Ko bodo prometni tok v celoti sestavljala avtonomna vozila, ukrepov umirjanja prometa ne bo
potrebno projektirati v nobeni od poznanih rešitev, ki so sicer v zadnjem desetletju zelo razširjene.
Avtonomna vozila bodo povsod dosledno upoštevala predpise, večje je ob tem vprašanje kibernetske
varnosti in vdorov v nadzor vozil, kar pa ni predmet gradbeništva. Pristojni poudarjajo, da se varnost
zmanjšuje z večjim obsegom podatkov, torej večjo povezljivostjo sistemov in s tem deljenjem
podatkov, kar je sicer močno prisotno z vpeljevanjem pametnih mest, inteligentnih transportnih
sistemov in avtonomne vožnje [8]. Pri urejanju površin bo imel skupni prostor izključno le še estetsko
vrednost, s čimer bo vpeljevanje tovrstne rešitve v prihodnosti močno upadlo. Primeren bo verjetno
zlasti na z motornim prometom manj obremenjenih odsekih v notranjosti, kjer ureditev
izvennivojskega križanja s pešci in kolesarji ne bo mogoča oziroma optimalna, število šibkejših
udeležencev pa bo hkrati zelo veliko. Povečevanje obsega njim namenjenih površin bo sicer v bodoče
v največji meri doseženo z zeleno infrastrukturo, pa tudi z odpravo mirujočega prometa ter z ožjo
širino vozišč in manjšim številom pasov. Vse to bo posledica manjšega števila vozil, kot tudi
spremenjenega karakterističnega prereza ceste, na kar bo vplival tudi javni potniški promet.
V prihodnosti gre torej pričakovati velike spremembe tako pri preoblikovanju cestnega omrežja, kot
tudi ukrepih na vozišču, ki bodo praktično izničeni. Na ta način med projektnimi rešitvami ne bo več
horizontalnih zamikov osi, pri katerih se vozišče v smeri vožnje po prevozu križišča najprej pomakne
v levo, kar v prvi vrsti sicer zmanjšuje hitrost, obenem pa tudi izboljša preglednost nad šibkejšimi
udeleženci na desni in hkrati omogoča ureditev parkirnih mest. Prav tako kot ukrep umirjanja ne bo
več potreben zamik osi na daljšem odseku oziroma izvedba šikan. Predvidena razdalja med zamiki pri
tem ukrepu sicer znaša med 30 in 50 m, pri čemer moramo vrednost prilagoditi tako, da so na
vozliščih vedno levi horizontalni zamiki. Zamikov osi ne bomo več izvajali niti z ločilnimi otoki, ki
bodo kot element uporabljeni le v primeru varovanja pešcev pri prečkanju cest in na območju večjih
krožišč, kot del sredinskega pasu javnega potniškega prometa. Krožišča bodo enopasovna in bodo še
zmerom igrala pomembno vlogo, vendar predvsem na manjših cestah, kjer bodo povsem nadomestila
križišča. Na glavnih mestnih arterijah, kjer bo potekal javni potniški promet, bo njihova umestitev v
prostor možna le v primeru, da v posamezno smer ne bo namenjen en sam vozni pas, kar sicer ni v
skladu s predlogi organizacije NACTO [107]. Ob tem se bodo krožišča nekoliko preoblikovala zaradi
lažjega vodenja tirnega javnega prometa, ki se bo vrnil v mesta. Javnemu prometu bo namreč
omogočena vožnja neposredno skozi krožišče. Preoblikovala se bodo tudi navadna križišča, kjer se bo
zaradi manjše gostote prometa zmanjšalo število pasov [108]. Predvidoma bosta v križiščih potrebna
dva pasova, kjer bo eden od njiju namenjen izključno levim zavijalcem. Na najbolj obremenjenih
križiščih bodo pomembno vlogo igrali vključevalni pasovi imenovani "by-pass", ki bodo
razbremenjevali pas za naravnost in desno. Križišča bodo opremljena s svetlobnimi signalnovarnostnimi napravami, ki pa bodo svetlobne znake čez čas oddajala le še pešcem in kolesarjem. Z
izvedbo nadhodov oziroma podhodov bi lahko promet v bolj oddaljeni prihodnosti potekal popolnoma
brez ustavljanja in le na podlagi komunikacije med vozili ter infrastrukturo.
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Slika 49: Obstoječa križišča zavzamejo veliko prostora [108].

Slika 50: V času povezanih in ne le avtonomnih vozil ne bo več posebnih naprav za vodenje prometa v
križiščih. Površine za mirujoči promet bodo nadomestili parki, širina cest bo manjša.

Udobje vožnje bo v prihodnosti povečano tudi zaradi odprave grbin in preplastitev ter neravnih
površin, ki jih poznamo kot zvočne ovire. Preplastitve lahko v splošnem izvajamo kjerkoli na vozišču
in predstavljajo površino, ki je na odseku, dolgem približno 10 m, dvignjena na višino hodnika za
pešce ter se na vseh straneh zaključi s položno rampo (1:25). Preplastitev mora biti od križišča
oziroma roba hodnika odmaknjena za 5 do 10 m, da pešec ne bi dobil vtisa, da gre za nadaljevanje
hodnika preko uvoza. Bolj običajno je, da se izvede na celotnem območju križišča [82]. Uporaba
robnika in s tem dvignjenega hodnika, zaradi večje varnosti šibkejših udeležencev, v prihodnosti ne bo
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več potrebna. Njegova uporaba bo morda kljub temu še zmerom nujna, v kolikor bo za zaznavo roba
cestišča v uporabi radarska tehnologija. V tem primeru bo moral robnik najverjetneje biti celo višji,
kot je sedaj.

8.2.1 Cilji umirjanja in avtonomni promet
S spremembo cestnega omrežja se bo v celoti odpravilo površine za mirujoči promet znotraj
stanovanjskih, industrijskih, turističnih in drugih območjih. Obenem se bo s tem močno zmanjšalo
število praznih kilometrov, pa tudi zastoji, hrup in zapravljen čas, ki je zdaj porabljen za iskanje
parkirnega prostora. V prihodnosti, kot rešitev pri vodenju prometnih tokov, ne bomo več poznali
slepih ulic in zankastih sistemov s pomočjo diagonalnih zapor v križiščih. Povezave bodo postale
hitrejše in bolj direktne, na drugi strani pa se bo občutno zmanjšala dostopnost, ki bo sicer hitrejša in
enostavnejša za tiste, ki jo zares potrebujejo. Močno se bo z odpravo motornega prometa na manjših,
tj. predvsem lokalnih in dostopnih cestah, izboljšala kvaliteta bivalnega okolja, nova ureditev pa bo na
splošno drastično izboljšala tudi varnost v prometu ter povečala vlogo javnega potniškega prometa,
kot tudi povečala delež pešcev, kar ni nepomembno z vidika zdravja, zlasti ker smo v informacijski
dobi, ki ima zelo negativen vpliv pri mlajših generacijah z vidika telesne aktivnosti. Prometno vlogo
bodo ohranile nekatere obstoječe zbirne cestne povezave, predvsem pa najbolj obremenjene
prometnice. Z avtonomno vožnjo bomo tako lahko izpolnili vse cilje umirjanja prometa [109]:
- manjša gostota prometa
- nižja hitrost oziroma hitrost enaka projektirani in predpisani
- zmanjšan vpliv na okolje
- povečan obseg prostih površin
- večja prometna varnost

8.3 Avtonomni urbanizem [107]
Disciplina, ki se ukvarja s prilagoditvijo površin za avtonomni promet se imenuje avtonomni
urbanizem. Temelji na vpeljevanju tehnologije na cestna omrežja in podaja predloge rešitev pri
projektiranju mestnih površin, ki se močno razlikujejo od poznanih pristopov oziroma načinov
oblikovanja prostora. Glavnina idej izvira iz zveze NACTO, ki združuje 81 severno-ameriških mest in
transportnih agencij. Z izmenjevanjem izkušenj dobrih praks in problemov skupaj oblikujejo rešitve,
ki naj bi izboljšale kvaliteto življenja na področju mobilnosti in transporta, sočasno pa tudi vplivale na
večjo trajnost, varnost in ekonomsko vrednost.
Pomembnejše spremembe, ki jih zveza NACTO zagovarja temeljijo na javnem prevozu, povečanju
peš in kolesarskega prometa ter skupni vožnji. Obcestje naj bi postalo prostor za trgovino in skupno
mobilnost in ne bi bilo več namenjeno parkiranju. Širina voznih pasov naj bi se tudi po njihovem
mnenju zmanjšala, za upad gostote prometnega toka pa prav tako, kot enega glavnih razlogov,
navajajo večje število potnikov znotraj posameznega vozila. Kljub temu velja izpostaviti, da zveza
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predlaga tudi nekatere rešitve, ki se ne zdijo povsem optimalne ter temeljijo na predpostavkah, ki so
dokaj malo verjetne.
Po njihovem mnenju naj bi se namreč hitrost v mestih bistveno zmanjšala, s čimer bi se lahko šibkejši
udeleženci prosto mešali z avtonomnimi vozili. To problem predstavlja že samo z varnostnega vidika,
veliko vprašanje pa je hkrati tudi, če je tako počasen promet sploh smiseln. NACTO sicer podaja tudi
nekatere rešitve na makroskopskem nivoju, a ne upošteva velike verjetnosti, da se bodo površine za
pešce pridobile na drugačen način, tj. z novo zeleno infrastrukturo in drugimi javnimi površinami, s
čimer mešani promet niti ne bo več potreben.

8.3.1 Tipski karakteristični prečni prerez glavnih mestnih prometnic
Zelo verjetno je, da se bo na sredinskem pasu odvijal javni tirni promet ter da bo na vsaki strani
potekal po en vozni pas za avtonomna vozila oziroma najmanjše možno število. Prostor in mobilna
infrastruktura bosta omogočala, da bodo postajališča javnega prevoza fleksibilna, s čimer se bodo
lahko po potrebi premaknila na mesta, kjer bodo v določenem delu dneva najbolj učinkovita. Prav tako
gre pričakovati, da se bodo na prostoru obcestja oblikovale postajne niše oziroma kar celoten dostopni
pas, kjer bodo potniki vstopali v avtonomna vozila. Na ta način bo zaustavitev prostega vozila mogoča
kjerkoli ob prometnici, hkrati pa bo s tem omogočeno ustavljanje tudi dostavnim vozilom. NACTO je
pametno ugotovil, da se bodo neposredno ob cesti oblikovale površine za trgovine, lokale in druge
terciarne dejavnosti. To je smiselno z vidika logistike, saj s tem prometni tok ni oviran, dostop pa je
neposreden. S skupno organiziranim potniškim in blagovnim prometom bo moč doseči boljšo izrabo
cestnega prostora. Dostopni pas bi v času manjšega povpraševanja, zlasti ponoči, vozilom omogočal,
da se ustavijo in počakajo na naslednjega uporabnika. Na dostopni pas bi se vozila lahko odmaknila
tudi v primeru interventne vožnje. Shranjevanje vozil bo sicer urejeno znotraj pametnih garaž,
predstavljenih v poglavju 3.3.8, ki jih bodo upravljali nadzorni prometni centri, glede na
povpraševanje potnikov na cestnem omrežju.

Slika 51: Prečni prerez predloga ureditve glavnih mestnih prometnic v času avtonomnih vozil.
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Slika 52: Odsek za avtonomni promet prilagojene glavne mestne ceste.

8.3.2 Fleksibilne cone
NACTO poudarja, da bi se uporaba dostopnega pasu lahko spreminjala s časom. Takšna mesta
imenuje fleksibilne cone, ki služijo kot javni prostor ali pa za raztovarjanje dostavnih vozil. Med
drugim omogočajo postavitev postajališč za izposojo koles, postaj javnega prometa, delovanje
informacijskih točk ali celo obratovanje uličnih prodajalen. Obcestje bo v začetku predvsem prostor za
dodatno infrastrukturo, ki jo avtonomna vozila potrebujejo, česar NACTO posebej ne izpostavlja.
Glede na predloga o fleksibilnih conah ter ozkih voznih pasovih lahko trdimo, da NACTO ne upošteva
posredovanja v primeru nezgod. Slednje se ne dogajajo le na cestah, zato je možnost hitrega
posredovanja intervencijskih služb nujno potrebno zagotoviti kjerkoli na cestni mreži. Ureditev enega
pasu ne zadošča, zato bi idejo o fleksibilnih conah oziroma o zgolj enem voznem pasu, morali opustiti
dokler nadzorni centri niso sposobni, na podlagi komunikacije z vozili, v celoti sprostiti poti
interventne vožnje. Ker v največjih mestih potrebam urnih konic ne bo moč zadostiti z zgolj enim
voznim pasom v vsako smer, bo njihovo število najverjetneje večje, česar NACTO sicer ne omenja.
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Slika 53: Številne možne dejavnosti na območju fleksibilne cone, ki jo predstavlja dostopni pas. Ulice
bi s tem postale še privlačnejše za pešce.

8.3.3 Zelene ceste
Trgovine in nekatere druge dejavnosti, ki bi se še naprej odvijale daleč od glavnih cestnih povezav, bi
kljub vsemu zahtevale, da bi dostavni promet občasno ponekod potekal tudi v sicer zaprto notranjost.
Torej podobno, kot bi bilo to dovoljeno interventnim vozilom ter v nekaterih primerih, zaradi
zagotavljanja lažjega dostopa, potnikom z zdravstvenimi težavami, predvsem starejšim. Vozila bi se
znotraj stanovanjskih območij resnično gibala z zelo nizkimi hitrostmi, saj bi bilo zaradi velikega
števila šibkejših udeležencev le na ta način moč zagotoviti ustrezno varnost. Povezavo bi na območjih
zelene infrastrukture zagotavljale zelene ceste, na območjih trgov oziroma tlakovanih javnih površin
pa bi bile ceste projektirane skladno s preostalimi površinami, v obliki skupnega prostora. Takšna
zasnova cest bi med drugim omogočala do 80% večjo prepustnost cestnih površin, kar bi pomembno
vplivalo na segrevanje v mestih, retenzijsko sposobnost in odtok padavinske vode ter kakovost
podtalnice in zraka [94]. Površina bi bila za vozila utrjena s prefabriciranimi betonskimi elementi na
območju kolesnic, s čimer bi optični senzorji v optimalnih vremenskih pogojih učinkovito zaznavali
trajektorijo vožnje. Povsod bi bila voziščna konstrukcija sestavljena na način, ki bi zagotavljal
prevoznost težkim interventnim vozilom.
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Slika 54: Prečni prerez zelene ceste

Slika 55: Odsek zelene ceste, ki bi upravičenim posameznikom še zmerom omogočala neposredno
dostopnost.

8.3.4 Predlog ureditve na konkretnem primeru
Najbolj reprezentativen je primer križišča dveh po funkciji popolnoma različnih cest. Tako lahko
namreč v primer vključimo tako prereza zelene ceste in mestne vpadnice, kot tudi spremembe pri
vodenju v križišču, kar vključuje predvsem zmanjšanje potrebnih dimenzij. Na ta način sem si izbral
križišče Dunajske ceste in Tolstojeve oziroma Baragove ulice v Ljubljani. Dunajska cesta je ena izmed
najbolj obremenjenih prometnih povezav v mestu in predstavlja vpadnico, neposredno povezano z
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obvoznico in centrom. Obstoječi karakteristični prerez vključuje štiri vozne pasove, po dva v vsako
smer. Na tej povezavi se odvija tudi javni potniški promet z močno obremenjenimi linijami, ki
povezujejo najbolj gosto poseljena bivanjska območja mesta, kar vključuje Črnuče, Bežigrad, Vič in
Šiško. Na Dunajski cesta bi zato bil ob preureditvi za avtonomni promet uporabljen prečni prerez za
glavne mestne arterije predstavljen v poglavju 8.3.1. Vključeval bi dostopni pas s fleksibilnimi
conami.
Tolstojeva ulica, ki se čez Dunajsko cesto nadaljuje kot Baragova, je prometno bistveno manj
obremenjena. Na njej velja hitrostna omejitev 50 in ne 60 km/h. Po funkciji je zbirna cesta. Na
prometnici ni posebej urejena kolesarska steza, ampak zgolj kolesarski pas. Zato bi se lahko s
prihodom avtonomnih vozil preuredila v zeleno cesto (poglavje 8.3.3). Na ta način bi se na prometnici
pridobil prostor za izvedbo ustreznega hodnika za pešce in kolesarske steze.

Slika 56: Model obstoječega križišča Dunajske ceste s Tolstojevo ulico.

V območju križišča po prenovi razširitve ne bi bile več potrebne niti za leve zavijalce. Na Dunajski
cesti v obeh smereh levo zavija zelo malo število vozil, Tolstojeva in Baragova ulica pa sta že nasploh
s prometom malo obremenjeni. V dobi avtonomnih vozil bi se dimenzije križišča bistveno zmanjšale.
za avtomobile bi bil namenjen minimalen obseg površin. Bistveno bi se povečale zelene površine ter s
tem tudi prostor za pešce in kolesarje. V okolici bi se v zeleno infrastrukturo preobrazila tudi sedanja
parkirišča. Talne več ne bi bile več potrebne. V križišču bi pešce in kolesarje lahko vodili po vzoru
skupnega prostora na podlagi tlakovanja površin. Pri navezovanju večjih prometnic na zelene ceste bi
morala biti podlaga utrjena tudi 5 do 10 metrov v območje zelene ceste, kar bi omogočalo zavijanje na
betonske elemente zelenih cest. Drugače tlakovana površina bi bila v križišču ustrezna tudi z vidika
video detekcije, saj bi opozarjala na prisotnost šibkejših udeležencev.
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Slika 57: Model ureditve križišča Dunajske ceste s Tolstojevo ulico za avtonomni promet.

Slika 58: Pogled na model obstoječega križišča.
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Slika 59: Pogled na model križišča v dobi avtonomnih vozil.

8.3.5 Predlogi zveze NACTO
NACTO si prihodnost cest v notranjosti predstavlja nekoliko drugače. Rešitve podaja v obliki
karakterističnih prečnih prerezov za posamezno skupino cest glede na njihovo funkcijo. V zvezi
namreč predvidevajo, da bodo v prihodnosti z motornim prometom še zmerom obremenjene vse ceste,
ne le pomembnejše, kamor bi lahko uvrstili daljinske, povezovalne in zbirne. Tako tudi ne omenjajo
zelenih cest. Na ta način se ne strinjajo z vizijo, da se bodo lokalne povezave preobrazile v linearne
parke oziroma v ostale oblike javnih površin. Predlagajo primerljivo rešitev, ki pa se zdi manj
primerna in pomeni spreminjanje funkcije posameznih prometnic tekom dneva, kar bi povzročilo
zapore in obvoze ter s tem tudi slabšo prometno ureditev.
V bolj prometno obremenjenih mestih, ki bi zahtevala večje število voznih pasov na glavnih
prometnicah, bi lahko bila ustrezna alternativa spreminjanju funkcije celotne ceste, spreminjanje
namembnosti posameznega pasu, kot to že predlagajo nekateri urbanisti [94]. S tem bi odpravili
problem neizkoriščenosti kapacitete cest, ki jih za zdaj projektiramo glede na merodajne, tj. konične
urne obremenitve. Posledično je dragocen mestni prostor, ki ga zasedajo prometnice pa tudi parkirišča,
večino časa prazen in nima posebnega namena. V prihodnosti bo zato potrebno projektirati ceste, ki
bodo atraktivne za pešce ter bodo na drugi strani sposobne prenašati velike prometne obremenitve.
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Slika 60: Fleksibilna raba pasov večpasovne ceste tekom dneva oziroma dni v tednu [94].

Predlogi zveze NACTO upoštevajo predvsem zmanjšanje gostote prometa, ki bi bila verjetno najbolj
očitna na obstoječih malo-prometnih in dostopnih cestah. Posledica naj bi bili veliki razmiki med
vozili, ki bodo pešcem omogočali prosto prečkanje kjerkoli na odseku, brez postavitve semaforjev.
Popolnoma svobodno gibanje pešcev v mestnem prostoru naj bi omogočala absolutna prednost
šibkejših udeležencev, ki bi temeljila na učinkovitem zaznavanju s strani senzorjev avtonomnih vozil.
Pomembno vlogo naj bi pri tem igrala manjša širina voznih pasov, kjer bi po ocenah zadoščale
dimenzije med 2,75 m in 3 m, ter nizka hitrost, ki nikjer ne bi presegla 40 km/h. Takšna ureditev je
povsem nesmiselna predvsem na pomembnejših prometnicah, kjer bo gostota prometa, že zaradi
minimalnega števila voznih pasov, gotovo še zmerom velika, in je zlasti ob trenutni kolesarski kulturi
v prometu tudi neizvedljiva. Pešci bi s tem po nepotrebnem močno zmanjševali pretočnost. V
notranjosti se lahko z zelenimi cestami, za razliko od predloga NACTO, predvideva zgolj potrebne
prometne obremenitve, s čimer bi bila gostota motornega prometa resnično tako majhna, da bi bilo
svobodno gibanje pešcev in kolesarjev dejansko omogočeno.
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Po mnenju nekaterih prostorskih planerjev naj bi se razmiki med vozili, vsaj na glavnih prometnicah,
drastično zmanjšali. Varnostna razdalja po tej teoriji ne bo več potrebna, saj bodo vozila sposobna
pravočasno reagirati oziroma prilagoditi vožnjo na podlagi medsebojne komunikacije. V takšnih
primerih bi bil prometni tok prekinjen ali pa bi bilo dostop do sredinskega pasu za javni potniški
promet potrebno urediti z nadhodi oziroma podhodi, opremljenimi z napravami za gibalno ovirane.
Dodatno nekateri predvidevajo, da se bodo prilagodile dimenzije vozil. Povprečna širina trenutno
znaša 2 m, v prihodnosti pa naj bi bila še manjša. Na ta način naj bi se ponekod širina voznih pasov
zmanjšala na celo manj kot 2 m [94].
Ker se bo v prihodnosti projektiralo z vidika pešca, bodo križišča ohranila svojo vlogo pri križanju
prometnih tokov, s čimer bo prometni tok na trenutke vsaj upočasnjen. Zaradi manjših dimenzij ter
tudi števila voznih pasov, bodo razdalje prečkanja minimalne. Na ta način se bo skoraj povsod izvajalo
razširitev hodnika v obliki bulb-outa, s čimer se bo takoj za razširitvijo začel dostopni pas za
avtonomna in dostavna vozila s posameznimi fleksibilnimi conami. Varnost bo ponekod dodatno
povečeval tudi sredinski pas za javni potniški promet. Nizke hitrosti bodo omogočale tudi manjše
uvozne radije. S prometom manj obremenjena križišča, kar obsega tudi peš in kolesarski promet, se
bodo preoblikovala v enopasovna krožišča. Pri rešitvah, ki jih predlaga NACTO bi bila izvedba
krožnega križišča tako smiselna predvsem na manjših mestnih cestah in stanovanjskih ulicah v
notranjosti cestnih omrežij. Zaradi nizkih hitrosti razširitve na območju uvoznih oziroma izvoznih
radijev ne bi bile potrebne, prav tako pa kot element varovanja pešcev ne bi več prišli v poštev ločilni
otoki na posameznik krakih. Zaradi relativno velikih dimenzij sredinskega pasu namenjenega javnemu
potniškemu prometu, bi lahko krožišča na takšnih prometnicah izvedli le v primeru, v kolikor bi v
vsako smer potekal več kot le en vozni pas. Zaradi zahtevnosti vodenja prometa v krožiščih, bi bila
edina možnost turbo krožišče.
Za kolesarje NACTO predvideva površine tudi ob glavnih prometnicah, kar po vsej verjetnosti zaradi
ustreznejših površin v notranjosti niti ni tako zelo nujno. Predlaga ureditev kolesarskih stez, ki bi bile z
varovalnim pasom širine 30 cm odmaknjene od dostopnega oziroma dostavnega pasu. Varovalni pas
bi omogočil tudi umestitev dodatnih električnih polnilnic. Javni prostor ob mestnih arterijah naj bi se
povečal z ločeno kolesarsko infrastrukturo in širokimi peš površinami. Na območju, kjer bi do
avtonomnih vozil dostopalo večje število potnikov, bi bilo potrebno oblikovati poseben prostor
postajališča, podobnega današnjim, namenjenim za dostopanje do mestnih avtobusov. V tem primeru
bi bilo vodenje kolesarjev urejeno z večjim odmikom od dostopnega pasu, kar bi potnikom omogočalo
varno čakanje na prevoz, prostor pa bi omogočil tudi postavitev potrebne infrastrukture. Ta bi med
drugim obsegala naprave za dostop do storitve prevoza z avtonomnim vozilom, v primeru, da kakšen
posameznik ne bi uspel dostopati do mobilne aplikacije ali pa mobilne naprave ne bi imel pri sebi.
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Slika 61: Postajališče za dostop do avtonomnih vozil, kjer je povpraševanje ves čas veliko.

8.3.5.1 Vpadnice in glavne arterije
NACTO za vse kategorije mestnih cest, sicer značilnih za Severno Ameriko, podaja rešitve, ki jih
lahko uporabimo tudi v našem prostoru. Za večpasovni bulvar, ki povezuje soseske in ga pri nas lahko
enačimo z mestnimi vpadnicami, predvideva sredinski pas za tirni javni potniški promet, po en pas v
vsaki smeri za tranzitni promet, dostopni pas, katerega namembnost se lahko tekom dneva spreminja
in obsežne zelene površine. V Ljubljani bi bila takšna ureditev ustrezna predvsem za prometnice, kot
so Dunajska, Celovška, Tržaška in Dolenjska cesta. Podobne rešitve NACTO predlaga na glavnih
mestnih arterijah, ki v naših mestih pomenijo bolj prometne zbirne ceste, kot so npr. Tivolska,
Aškerčeva, Slovenčeva, Zaloška in Litostrojska cesta. Tudi na teh povezavah bi na sredini potekal pas
za javni prevoz. NACTO dodatno izpostavlja pomen povezanosti različnih modulov, tj. oblik prevoza.
To bi dosegli s tako imenovanimi mobilnostnimi vozlišči, ki bi potnikom javnega prevoza
nadaljevanje poti omogočala z izposojo mestnih koles.
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Slika 62: Predlog zveze NACTO za ureditev vpadnic in glavnih arterij [107].

8.3.5.2 Mestne ceste
Pri mestnih cestah NACTO izpostavlja odpravo bočnih parkirnih mest ter varovalni pas med
dostopnim pasom ter nivojsko ločeno kolesarsko stezo. Na teh cestah ne bi bilo več sredinskega pasu
za javni promet. Zaradi ozkih voznih pasov in redkega prometa bi pešci cesto lahko prečkali na
poljubnem mestu. Takšne ulice bi se sicer že lahko v celoti preobrazile v javne površine in z motornim
prometom v osnovi ne bi bile več obremenjene. Zadoščala bi torej ureditev zelenih cest, ki bi
omogočala potrebno vsesplošno dostopnost.
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Slika 63: Predlog zveze NACTO za ureditev mestnih cest [107].

Za manjše mestne ceste NACTO še zmerom predvideva ločene površine za kolesarje in motorni
promet, a ne tudi nivojsko razmejene z robnikom, kar bi omogočalo mešanje vseh prometnih
udeležencev. Površina ulic naj bi bila tlakovana, hitrosti vozil pa naj ne bi presegale hitrosti
kolesarjev. Predlaga tudi umestitev zelenih ločilnih otokov, ki bi dodatno ščitili pešce pri prečkanju
ulice, imeli estetsko vrednost in predstavljali tudi za vodo prepustno površino. Mesta ustavljanja
dostavnih vozil so predvidena kar na območju mešanega prometa, ob kolesarski stezi, in za tovrstne
potrebe ni posebej oblikovanih površin. Ureditev še ni primerna z vidika obstoječe tehnologije, ki se
vsaj za zdaj še močno opira na video detekcijo vozne površine. Rešitev bi bila ustrezna, v kolikor bodo
vozila že v celoti vodena s strani nadzornih prometnih centrov na podlagi pozicioniranja v prostoru in
učinkovite komunikacije. Primerna bi bila tudi, če bo do takrat v uporabi katera od tehnologij
georadarja, natančnejših radarskih senzorjev in višjega robnika ali v zgornji ustroj vozne površine
vgrajenih čipov.
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Slika 64: Predlog zveze NACTO za ureditev manjših mestnih cest [107].

8.3.5.3 Stanovanjske ulice
Iz enakega razloga je neprimeren predlog ureditve stanovanjskih ulic, ki bi imele vlogo podaljškov
dvorišč ter bi bile zato ponovno tlakovane. Poznamo rešitve, ki so estetsko primerljive in s strani
tehnologije bolj sprejemljive, pri čemer je še zmerom možna uporaba delno tlakovnih površin.
NACTO na tovrstnih ulicah predvideva mešan promet v obliki skupnega prostora, s hitrostmi do 15
km/h. Ločene bi bile le površine namenjene izključno pešcem. Poudarja tudi, da bi bil dostop z vozili
omogočen le dostavnim službam in lokalnim prebivalcem. Zelene površine bi nudile senco, z
evaporacijo bi hkrati pomembno vplivale na temperaturo zraka, upočasnjevale pa bi tudi odtok
padavinske vode.
Tako na stanovanjskih ulicah, kot na manjših mestnih cestah, vendar nikjer drugod, bi se pešci lahko
prosto gibali in prometnico prečkali na poljubnih mestih, kot to NACTO sicer predlaga za celotno
cestno omrežje. Na ta način bi se odpravili dolgi čakalni časi na semaforjih ob majhnih prometnih
obremenitvah, problem majhnega števila prehodov in možnost prečkanja cest le na območju križišč, s
čimer bi se skrajšale razdalje, ki jih mora pešec prehoditi. To bi omogočala majhna širina voznih
pasov, nizke hitrosti in veliki razmiki med vozili oziroma izjemno redek prometni tok v notranjosti.
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Slika 65: Predlog zveze NACTO za ureditev stanovanjskih ulic [107].
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9. ZAKLJUČEK
Cilj tega zaključnega dela je bil natančen pregled področja avtonomne vožnje, ki je zaradi hitrega
razvijanja tehnologije in pozitivnih učinkov na odvijanje prometa in okolje naša neizogibna
prihodnost. To potrjujejo veliki finančni vložki mnogih tujih podjetij, zlasti avtomobilske industrije ter
podjetij za razvoj sistemov zaznavanja okolice. Na slovenskem prostoru se o tej temi ne razmišlja
veliko, vendar pa bo razvoj v tujih državah tudi k nam prinesel spremembe, ki bodo zahtevale nemalo
število prilagoditev. Ob tem velja poudariti, da bodo konvencionalna in avtonomna vozila v začetku
skupaj sestavljala prometni tok, zato bosta pretekli še vsaj dve desetletji, da bodo sistemi v
avtonomnih vozilih ustrezno in varno delovali tudi v kombinaciji s človeško nepredvidljivostjo. V
končni fazi bo moč v celoti spreminjati prometno infrastrukturo, vključno s karakterističnimi prečnimi
prerezi. Gradbeništvo bi z večjim angažmajem pomembno vlogo lahko igralo že danes. Občutno bi
namreč lahko prispevalo k iskanju rešitev za hitrejšo vpeljavo avtonomnih vozil na ceste.
Pri natančnem pregledu področja je bilo potrebno preučiti širše ozadje, kar je omogočilo vpogled v
delovanje pametnih sistemov. Potrebno je bilo analizirati tehnologijo za zaznavanje okolice in oceniti
nadaljnje možnosti njenega razvoja. Da bi bile rešitve karseda relevantne, je bilo pomembno
upoštevati tudi načela urbanističnega planiranja, kjer ima največjo težo vpeljevanje zelene
infrastrukture. Prav tako je bilo nujno pridobiti podatke oziroma oceniti, kako bi avtonomna vožnja
vplivala na mobilnost, strukturo prometnega toka, njegovo gostoto ter zasičenost prometnega omrežja.
Z upoštevanjem vseh navedenih parametrov sem na podlagi obstoječe tehnologije poiskal rešitve za
prilagoditev cest avtonomnemu prometu ter za poznejše celovite spremembe karakterističnih prerezov
vseh tipov prometnic.
V kolikor bomo spremembam in napredku, kot družba ostali naklonjeni, bi avtonomna vožnja lahko
prinesla novo poglavje v zgodovini človeštva. Ne le, da bi na ta način uresničili vizijo 0 z nič smrtnimi
žrtvami na cestah, obenem bi se povečala tudi mobilnost, zlasti starejših, prizadetih in otrok. Hkrati bi
se izboljšale bivanjske razmere, zmanjšali bi se negativni vplivi na okolje, povečala bi se socialna
vloga mest ter fizična aktivnost prebivalstva itn.. Prednosti je veliko, zato je edino pravilno, da si
avtonomen promet zadamo kot cilj. Ker gre za razmišljanje izven obstoječih okvirjev, je pri tem nujno
ostati realen, a hkrati verjeti, da je izvedljivo. Zato je popolnoma na mestu, če se v trenutkih dvoma
spomnimo na moto: "Prihodnost je treba še zgraditi."
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