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Monsieur Marc Hansen 
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le Parlement
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Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question 

parlementaire N°508 du 14 mars 2019 de l’honorable député Monsieur Marc 

Goergen, concernant la conduite autonome, tout en vous priant de bien 

vouloir en assurer la transmission à Monsieur le Président de la Chambre 

des Députés.

Recevez, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments distingués.

François Bausch 

Ministre de la Mobilité 

et des Travaux publics

Adresse postale: L-2940 Luxembourg Bureaux: 4. Place de l'Europe
Luxembourg/Kirchberg

Téléphone: 247-83301 
Téléfax: 247-93308



Ântwert vum Hâr François Bausch, Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten op déi 
parlamentaresch Fro n" 508 vum 14. Maerz 2019 vum honorablen Deputéierte Marc Goergen

1) Ass den Hâr Minister Bausch der Meenung, dass d'Stroossemarkéierungen an 
d'Beschëlderung an hirer aktueiier Farm ugepasst sinn fir d'autonoomt Fueren zweeter Stuff? 
Faits nee, wat gedenkt de Minister hei ze ënnerhuelen?

Bei der Stuf 2 vun de Kategorië vum autonome Fueren handelt et sech ëm folgend Krittaren: 
De Chauffer beherrscht sai Gefier komplett an huet den Trafic ëmmer am Bléck. Hien haft fir ail 
Verstéiss géint d'Regele vum Code de la Route a fir eventuell Schied. Ënnert verschiddenen 
definéierte Bedéngunge kann d'Gefier d'Spuer halen, bremsen a beschleunegen. Dowéinst ginn 
dann am Gefier verschidden Eenzelassistenten am Auto verbaut déi dem Chauffer et a 
kombinéierter Form erlabe beim Fuere kuerzzaiteg d'Hann vum Steierrad ze huelen, wann dee 
Modus ausgewielt ass. Dee Modus muss awer ëmmer duerch de Chauffer iwwerwaacht ginn 
esoudatt eventuell Feeler direkt kënne korrigéiert ginn. De Chauffer bleift ëmmer haftbar och 
wann déi Systemer keng Fehifunktioun gemellt hatten.

Zum heitegen Zëitpunkt ass et esou datt de Level 2 nach net am Code de la Route virgesinn 
ass an och nëmme fir Testzwecker méiglech ass. De Level 2 war och nëmme begrenzt um 
Autobunnsreseau verantwortbar.

Den Zoustand oder éischter d'Qualitéit an de benotzte Standard vun der Strossemarkéierung 
an d'Beschëlderung hanken op dar anerer Sait awer och vum Statut vun der jeweileger Strooss 
of. Op de lëtzebuergeschen Autobunne gëtt fir d'Beschëlderung den hëchstméigleche Standard 
benotzt, dëst ass och de Fall fir d'Virfahrtsbeschëlderung op de Kràizunge vun de Landstroossen. 
Fir d'Wegweisung gëtt e Grad drënner geholl. An der Moyenne ginn op de lëtzebuergesche 
Staatsstroosse pro Joer ronn 10 000 Schëlter ersat respektiv nei gesat.

Zu der Stroossemarkéierung ass ze soen datt déi der Stroossekategorie an de Standarden 
entspriechend opbruecht an ënnerhale gëtt. Op der Autobunn ginn zum Beispill d'Saitestrécher 
eemol pro Joer nogezunn. Dësen héijen Niveau ass awer op de manner befuerene Landstroossen 
net gefuerdert a kann och op de ronn 2 500 Kilometer Landstroossen net gehale ginn. Do gëtt bei 
Bedarf de Marquage erneiert. Fir d'Gemengestroosse kënnen heizou keng Aussoe getraff ginn.

D'Liesbarkeet vun de Schëlter a Markéierunge gëtt deementspriechend héich gehalen. 
Nichtsdestotrotz ass bedéngt duerch d'Witterung, eventuell Beschiedegung an d'Sonnestrahlen 
eng Verschlechterung vun der Qualitéit ëmmer ginn. Deementspriechend mussen 
d'Fahrassistente vun der Stuf 2 an och vun deenen aneren Stufe kapabel sinn, eng degradéiert 
Beschëlderung / en degradéierte Marquage, déi awer fir d'mënschlecht A nach erkennbar sinn, 
liesen ze kënnen.



2) D'Spuerhalteassistenz vun autonom fuerenden Autoen opzweeter Stuff analyséiert virun 
allem d'Stroossemarkéierungsfinnen op der Strooss. Op ville Stroossen feelen dës 
Markéierungen, wéi z.B. d'Mëttellinn, awer zum Deel. Gedenkt den Hàr Minister Bausch 
d'Stroossemarkéierungen zumindest op den Haaptstroossen ze zeechnen? Falls jo, op wéi enge 
Stroossen ass dëst virgesinn a bis wéini soi! dëst gemaacht sinn?

Zu dëser Fro ass ze soen datt dat eng Standpunktfro ass. Ewéi an der Fro 1 beschriwwen, gëtt 
op den Autobunnen den allerhëchste Standard vun de verkéierstechneschen Equipementer 
gefrot an och applizéiert. Dat ass och dee Reseau op deem d'autonoomt Fueren am sënnvollsten 
ass an och viraussiichtiech wàert fir d'éischt erlaabt ginn, well hei grouss Distanzen nëmmen 
duerch motoriséiert Gefierer gefuer ginn, ouni déi vill Konfliktpunkten déi op de Landstroossen 
Oder an Uertschafte gi sinn.

Fir d'Landstroossen a virun allem ënneruerts ass ze soen datt an deene leschte Joerzéngten 
d'Marquagen esou ausgefouert gi sinn datt de Chauffer a sengem Fuerverhale responsabiliséiert 
gëtt. Dat heescht datt d'Evi/echloosse vum Mëttelstréch zum Beispili, notamment an den 
Traverséeë vun de Lokalitéiten an och op de schmuele Chemin reprisen, dozou gefouert huet 
datt sech de Chauffer net méi um Mëttelstraifen orientéiere konnt a sech deemno ganz op seng 
ausgewise Spur huet misse konzentréieren, ouni duerch d'Duerf geleet ze ginn ewéi op Schinnen. 
De Chauffer muss sech aiso méi mat senger Umgebung ofginn an op déi aner Stroossennotzer an 
op Cyclisten a Foussganger konzentréieren a Rücksicht huelen. Dat selwecht gëlt fir d'30er Zonen 
an d'Zones de rencontre, wou och nëmmen nach op e Minimum u Beschëlderung a Marquage 
zeréckgegraff gëtt fir d'Kohabitatioun vun ail de Stroossennotzer ze verbesseren.

Déi autonom Gefierer musse sech deementspriechend och un d'Umgebung upassen an net 
ëmgekéiert. Op Stroosse mat wéineg Gefierer, woufir sech iwwert déi lescht Joeren europawait 
déi Marquage-Standarden entwéckelt hunn, ass et méiglech ouni iwerdriwwene Marquage an 
ouni iwwerdriwwe Stroossebeschëlderung auszekommen. D'Autonoomt Fueren ass 
deemenspriechend eréicht op deene klenge Stroossen an ënneruerts applikabel wann 
d'Fuerassistenten déi Situatiounen auswâerten a konfliktfrài meeschtere kënnen.

3) Wéi eng Mesuré waert d'Madamm Ministesch Lenert ënnerhuele fir d'Konsumenten op 
déi aktueli Défaillancen a Risikoe vun autonomen Autoen opmierksam ze maachen?

Wann d'autonoomt Fueren op de Lëtzebuerger Stroossen zur Aktualitéit gëtt, waert de 
Ministère fir Konsumenteschutz zesumme mam Ministère fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten 
iwwer d'Thematik an eventuell domat verbonne Risiken informéieren.


