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MAAILMAN ENSIMMÄINEN PITKÄKESTOINEN ROBOTTIAUTOPILOTTI KÄYNNISTYY ARKTISISSA OLOSUHTEISSA
21.9.2021 Kolme pohjoismaalaista yritystä yhdistävät voimansa ja tuovat robottiautopalvelun osaksi julkista liikennettä ensimmäistä kertaa napapiirin pohjoispuolella. Pilotti on kaikkien aikojen laajin toteutus hyvin hankalissa olosuhteissa, pimeydessä, sateessa ja kylmyydessä.
Helmikuussa 2022 kaksi suomalaisen teknologiayhtiö Sensible 4:n automatisoimaa Toyota Proace -ajoneuvoa aloittaa liikennöinnin osana julkista liikennettä Pohjois-Norjan Bodøssa. Pilottipalvelu toteutetaan 3,6 kilometrin reitillä yleisillä teillä kaupungin keskustan alueella. Projektin toteuttaa yhteistyössä kolme pohjoismaalaista itsestään ajavien ajoneuvojen huippuyritystä: Ajoneuvoja ajaa ja ohjaa suomalaisen Sensible 4:n jokasään robottiauto-ohjelmisto, norjalainen Mobility Forus toimii liikennöitsijänä ja datasta sekä valvonnasta vastaa tanskalainen Holo.
“Robottiautoilla operointi julkisilla teillä, kaupunkiympäristössä on haastavaa mille tahansa itseajavalle teknologialle. Lisähaasteen operointiin tuo kaupungin sijainti napapiirillä”, kommentoi Harri Santamala, Sensible 4:n toimitusjohtaja.
Julkisen liikenteen palvelulle on kysyntää
Luotettava julkinen liikenne on tärkeässä roolissa pohjolan olosuhteissa. Robottiautopalvelu tuleekin täydentämään Bodøn julkista liikennettä. Matkustajat voivat nousta itseajavan bussin kyytiin pysäkeiltä satamassa, kaupungin keskustassa sekä sairaalalla, johon toistaiseksi ei ole ollut julkista liikennettä tarjolla.
“Bodøn asukkaat ovat jo pitkään toivoneet liikennöintiä sairaalaan. Uskomme, että uusi reitti tuo houkuttelevan ja käytännöllisen vaihtoehdon omalla ajoneuvolla liikkumiselle”, kertoo Linn Terese Lohne Marken, Mobility Foruksen toimitusjohtaja.
Parkkipaikan löytäminen Bodøn keskustasta sekä sairaalan läheisyydestä on ollut vaikeaa.
“Tavoitteena on tarjota hyvä, joustava palvelu paikallisille asukkaille. Tämä on yksi Bodøn liikenneongelmia helpottava ratkaisu ja se myös vähentää päästöjä”, kertoo Siri Vasshaug, Bodøn kaupungin omistaman Smarter Transport Bodøn projektipäällikkö.
Pilotti on palvelu Bodøn asukkaille. Tärkeintä pilotissa ja uuden teknologian käyttöönotossa on liikennöinnin turvallisuus sekä vakaa autonominen ajo. Vaikka ajoneuvot ajavatkin itsestään, on niissä aina mukana turvakuljettaja joka viime kädessä vastaa ajon turvallisuudesta.
“Kokemuksemme autonomisen liikennöinnin valvonnasta mahdollistaa jo aiemmin luotujen käytäntöjen hyödyntämisen nyt myös Bodøssä. On hienoa päästä tuomaan osaamisemme projektiin ja mahdollistaa tietopohjainen jokapäiväinen operointi ja oppiminen”, kommentoi Christian Bering Pedersen, Holon toimitusjohtaja.

Operointi alkaa talvella
Helmikuu on vuoden kylmin kuukausi Bodøssa. Tuuli on vaihtelevaa, lumisia päiviä on keskimäärin 11, sateisia 7 ja päivänvaloa on vain 6,5 tuntia päivässä. Sensible 4:n ohjelmistoa on testattu aikaisemmin useita kertoja vastaavissa olosuhteissa Suomen Lapissa ja pilottiprojekteja on toteutettu muun muassa Helsingissä, Gjesdalissa ja Oslon alueella. Yksi Sensible 4:n, maailman parhaaksi valitun startupin ohjelmiston vahvuuksista on sen riippumattomuus kaistaviivoista ja muista tiemerkinnöistä.
“Toteutamme ensimmäistä kertaa maailmassa tämän kokoluokan robottiautopilotin arktisissa olosuhteissa. Bodø on tunnettu siitä, että päivän aikana voi kokea kolme vuodenaikaa. Jos teknologia toimii täällä, se toimii missä vaan”, Vasshaug jatkaa.
Pilottipalvelussa käytetään sähköisiä, Sensible 4:n itsestään ajavalla ohjelmistolla varustettuja Toyota Proace -ajoneuvoja, jotka sopivat hyvin arktisiin, huonosti ennustettaviin sääolosuhteisiin.
“Norja on edelläkävijä robottiautojen hyödyntämisessä julkisessa liikenteessä ja maasta on tullut yksi Sensible 4:n päämarkkinoista. Pilotti on osoitus siitä, että itseajava ohjelmistomme on aidosti kykenevä toimimaan kaikissa sääolosuhteissa. On hienoa jatkaa yhteistyötä Mobility Foruksen ja Holon kanssa”, Santamala pohtii.
LISÄTIETOA
Sensible 4 Oy on suomalainen itseajavien autojen ohjelmistoa kehittävä teknologiayhtiö. Yrityksen ainutlaatuinen teknologia yhdistää useiden sensorien tuottamaa informaatiota ohjelmistoon tavalla, joka mahdollistaa ajoneuvojen toiminnan erilaisissa sääolosuhteissa, myös lumisateessa ja sumussa. Vuonna 2022 Sensible 4 julkaisee ensimmäisen kaupallisen, kaikissa sääolosuhteissa toimivan itsestään ajavien ajoneuvojen ohjelmistotuotteen, Dawnin. Dawn on SAE Level 4 -tuote, joka on suunnattu viimeisten kilometrien robottibusseihin ja logistiikkaan.
Sensible 4:n perustajat ovat kehittäneet autonomisen ajamisen teknologiaa 80-luvulta lähtien. Yritys keräsi alkuvuonna 2020 kuusi miljoonaa euroa A-kierroksen rahoitusta japanilaisilta sijoittajilta ja sen teknologia on voittanut useita palkintoja, kuten Dubai World Challenge for Self-Driving Transport 2019 -kilpailun sekä vuonna 2020 TEK:n Suomalainen insinöörityö -palkinnon.
sensible4.fi 
Mobility Forus tekee autonomisten kuljetusratkaisujen avulla kuljetuksista älykkäämpiä, helpommin saavutettavia ja kestävämpiä. Yhtiö käytti ensimmäisenä itseajavia sukkulabusseja Norjan teillä vuonna 2018. Mobility Forus tekee tiivistä yhteistyötä viranomaisten, yritysten ja julkisen sektorin kanssa, ja se johtaa tietä itsenäiseen toimintaan, joka perustuu ihmisten käytännön palvelujen tarpeisiin.
mobilityforus.no

Holo operoi ja toteuttaa itseohjautuvia hankkeita kaikkialla Euroopassa luoden tulevaisuuden liikkumispalveluja. Holo osallistuu autonomisen liikkuvuuden arvoketjun eri osista, aina itsenäisten ajoneuvojen ja dronejen hyväksynnästä, integrointeihin, operointiin sekä tietojen analysointiin. Holo on Pohjoismaiden kokenein liikennöitsijä ja se on ajanut yli 80 000 km autonomisesti julkisilla teillä.
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