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Doelstellingen van het project
Het NAVAJO-project bestond uit een proefproject gericht op het testen van nieuwe vormen van mobiliteit op het
grondgebied van Louvain-la-Neuve en het innoveren met nieuwe voertuigtypes (minibus op aanvraag, autonome shuttle).
Technologische innovatie
• Test van een autonome shuttle in een stedelijke omgeving op een open weg;
• Analyse van interacties met andere typen weggebruikers;
• Oversteek van de Boulevard Baudouin 1er (groot verkeersvolume) en communicatieprotocollen met verkeerslichten;
• Implementatie van een dynamische on-demand transportdienst aangedreven door realtime algoritmen voor vraagbeheer
op het grondgebied van Louvain-la-Neuve.
Maatschappelijke innovatie
• Effecten van deze nieuwe mobiliteitsdiensten op vervoerspraktijken;
• Milieueffecten van deze nieuwe manieren van verplaatsen;
• Mogelijkheden om dit soort diensten ook elders in Wallonië in te zetten.

Sociale innovatie
• Communicatie en educatie rond nieuwe manieren van vervoer;
• Bezorgdheid en respect voor de autonome shuttle door andere gebruikers (voetgangers, fietsers, gemotoriseerde
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voertuigen);
• Evaluatie van meningen voor en na het gebruik van dit soort diensten.
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Route & fasering
du 8/03 au 31/08

De Autonom-e-shuttle werd ingezet op een verbinding
tussen het NMBS-station Louvain-la-Neuve (halte Porte
Lemaître voor L’Antenne van Louvain-la-Neuve - Forum) en
het Einstein Science Park.
•

Het traject tot het Einstein Science Park werd tussen
februari 2021 en juni 2021 in drie fasen aangelegd (maar
liep tot eind augustus 2021).

•

De shuttle reed van maandag tot en met vrijdag tussen 7.30
en 19.30 uur en op zaterdag tussen 10.30 en 18.30 uur.

•

De rit was gratis, met name omdat de Belgische wetgeving
de gebruikers niet toestaat te betalen voor een dienst die
wordt uitgevoerd met voertuigen van een prototype.

•

De route werd verzorgd door een enkele EZ10 GEN3shuttle van het bedrijf EasyMile.

du 8/05 au 31/08

du 1/06 au 31/08
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VOERTUIGEN EN TECHNOLOGIEËN

Voertuig: enkele cijfers
Het voertuigbeheersysteem van Easymile laat toe een reeks parameters van de shuttle te volgen en te analyseren
hoe de shuttle zich heeft gedragen. Operationele gegevens zijn strikt vertrouwelijk, maar bepaalde informatie kan
niettemin worden meegedeeld:
•

Model: EZ10-GEN3, eigendom van USH (« integrator »)

•

Gemiddelde commerciële snelheid: +/- 8,5 km/u

•

Maximale snelheid: +/- 16km/u

•

Gebruikspercentage in geautomatiseerde modus: meer dan 95%

(leveranciers: uitgedaagd op automatiseringsniveau aan kruispunten)
•

Dagelijks stroomverbruik: 14kWh (38kWh batterij)

•

Gemiddeld afgelegde afstand per maand: +/- 1.000 km

•

Aantal draaiuren per maand: +/- 250h

•

Aantal kilometers / dag in bedrijf: tot 52 km

•

Aantal diensturen / dag: 12 uur (6 uur in omloop)
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PROJECT GOUVERNANCE EN MANAGEMENT

Risicoanalyse en - beheer
Om te anticiperen op de verschillende risico's
die zich tijdens de uitvoering van het project
kunnen voordoen, moesten de werkgroepen
een risicoanalyse maken.
•

Deze aanpak is bijzonder nuttig gebleken voor
het identificeren van de belangrijkste risico's en
de corrigerende maatregelen die moeten
worden genomen wanneer zich een risico
voordoet.

•

Deze analyse nam de vorm aan van een matrix
die het betrokken gebied (operaties, klanten,
milieu, enz.), de waarschijnlijkheid van het risico
en de impact ervan weergeeft.

•

De opvolging ervan gebeurde gedurende het
hele project.

•

Zie bijlage

NB: 2 andere voorafgaande risicoanalyses
-

Leverancier (met zijn aanbod)

-

VIAS
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INFRASTRUCTUUR EN OMGEVING

Autonom-e : infrastructuur
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INFRASTRUCTUUR EN OMGEVING

Autonom-e : signalisatie
Sensibilisering
+
3D Kaart

Sensibilisering
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INFRASTRUCTUUR EN OMGEVING

Verkeerslichtengeregeld
kruispunt
Detectie : via GPS
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GEBRUIKERS EN GEDRAG

Autonom-e: ongevalanalyse
Op zaterdag 15 mei heeft de autonome shuttle midden op het kruispunt met verkeerslichten
een aanrijding gehad met een auto. Hier is de analyse van de gegevens van dit ongeval,
door de fabrikant EasyMile.
-

De shuttle wachtte voor de stopstreep;

-

Toen het licht groen werd, startte de shuttle zoals verwacht: de beweging wordt gestart 1
seconde nadat het groene licht werd gedetecteerd en de versnelling is constant om 4 m/s in 8
seconden te bereiken;

-

Er wordt een obstakel gedetecteerd (auto komende van de voorkant van de shuttle) en komt in
de vertragingszone (+- 7,2 meter van de shuttle), waardoor de shuttle afremt, zoals verwacht;

-

De auto kruist het geplande pad van de shuttle en wordt gedetecteerd in de veiligheidszone.
Een noodstop wordt geactiveerd door de detectie van het obstakel (6 meter van de shuttle). De
snelheid van de shuttle op het moment van deze activering is 4,08 m/s en de shuttle remt zoals
verwacht;

-

De auto blijft rijden naar de voorkant van de shuttle, wat leidt tot een botsing ongeveer 0,5
seconde nadat de noodstop is geactiveerd. De snelheid van de shuttle op het moment van
inslag wordt geschat op 2,3 m/s;

-

De shuttle stopt +- 1,3 seconden na botsing met de auto

Er is geen bewijs of vermoeden van een storing van de shuttle. De verzekeraars kwamen zelf tot
de conclusie dat de wederpartij volledig aansprakelijk was (niet respecteren van prioriteiten).
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GEBRUIKERS EN GEDRAG

Verkeersveiligheid: key points
•

PHD UCLouvain: communicatie van de shuttle is onduidelijk voor andere
gebruikers (bv. signalen met koplampen)

•

In het algemeen is oogcontact tussen weggebruikers fundamenteel voor
communicatie. In de shuttle kijkt de operateur in het voertuig echter niet
per se vooruit of zit hij niet vooraan, wat andere weggebruikers stoort,
met name automobilisten die niet altijd weten welk gedrag ze moeten
aannemen.

•

Veel ergernis van “opgehouden” automobilisten achter de shuttle
(snelheidsverschil zelfs in Z30). Overschrijding van de witte lijn.
Tolerantie van de politie "je moet ze begrijpen". Einde inhaalbeweging te
dichtbij  vertraging of noodstop.

•

Goede cohabitatie met voetgangers (studenten!) maar niet in een
voetgangersgebied (niet getest: ongunstig advies)

•

Goede cohabitatie met fietsers behalve veiligheidsafstand (verschillend
van het gebruik met wagens)

•

De noodstoppen van de shuttle (95% niet nodig!): lichte verwondingen /
ongemak binnenin. Te veel voorzichtigheid?
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EEN ORGANISATIE VAN

MET DE STEUN VAN

Contact
Sandra Mertens (Ville d’Ottignies-LLN) & Simon Collet (TEC)

Sandra.mertens@olln.be & simon.collet@letec.be + d’infos sur www.projetnavajo.be

