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Streszczenie: Przesiadka jest istotnym elementem podróy odbywanych transportem publicznym,
poniewa nie jest moliwa realizacja bezporednich pocze pomidzy wszystkimi wanymi
ródami i celami w miecie. W czasach rosncej intermodalnoci jeszcze bardziej wzrasta znaczenie
przesiadki i wzów przesiadkowych. Celem referatu jest zwrócenie uwagi na ksztatowanie
bezpieczestwa osobistego podczas przesiadki odbywanej w miejskim transporcie publicznym.
Omówiono rol bezpieczestwa w badaniach preferencji pasaerów i jakoci podróy. Przedstawiono
pozycj bezpieczestwa w metodach wielokryterialnej oceny wzów przesiadkowych. Referat
omawia elementy skadowe wzów przesiadkowych i sposób, w jaki wpywaj one na poziom
bezpieczestwa osobistego. Zaproponowano wprowadzenie wag dla omawianych kryteriów oceny
bezpieczestwa osobistego. Na podstawie oceny kilkunastu wzów przesiadkowych mona
sformuowa zalecenia dotyczce projektowania tych elementów infrastruktury. Naley odkreli, e
poprawa poziomu bezpieczestwa osobistego moe pogorszy poziom bezpieczestwa
komunikacyjnego lub innych aspektów funkcjonalnych wzów. Ustalenie wypadkowej ich
pozytywnego i negatywnego oddziaywania jest spraw trudn.
Sowa kluczowe: transport publiczny, wze przesiadkowy, bezpieczestwo osobiste

1. ISTOTA BEZPIECZESTWA OSOBISTEGO
Bezpieczestwo w transporcie publicznym mona rozumie wielorako – w jego skad
wchodz:
x bezpieczestwo komunikacyjne, które jest zwizane z ruchem pojazdów, a powstae
zdarzenia maj charakter przypadkowy (nie s celowe ani zaplanowane –
przykadowo s to wypadki i kolizje oraz ich skutki),
x bezpieczestwo osobiste, w którym wystpuj celowe i zaplanowane dziaania osób
skierowane przeciwko innym osobom (pobicia, kradziee, itd.),
x bezpieczestwo mienia, gdzie równie aspoeczne dziaanie jest zaplanowane, ale
jest skierowane na uszkodzenia infrastruktury lub pojazdu. Z tego powodu jest to
istotne dla operatorów transportu publicznego i zarzdców infrastruktury.

.
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Referat porusza zagadnienia zwizane z bezpieczestwem osobistym podczas jednego
ze skadników podroy, jakim jest przesiadka. Istotne, zwaszcza w przypadku
bezpieczestwa osobistego, staje si pojcie bezpieczestwa subiektywnego
(emocjonalnego) jako pewien standard odczuwany (postrzegany) przez uytkowników.
Indywidualnie szacowany poziom bezpieczestwa wpywa na sposób zachowania si
uytkowników ruchu drogowego, wybór rodka przewozowego, trasy, godziny
podróowania oraz ich zachowania w sytuacjach awaryjnych.
Zapewnienie bezpieczestwa jest wymienione jako jedno z czterech podstawowych
zada Polityki Transportowej Pastwa na lata 2006-2025 [5]. W tej dziedzinie
sformuowano nastpujcy cel dziaa: „Poprawa bezpieczestwa prowadzca do
radykalnej redukcji liczby wypadków i ograniczenia ich skutków (zabici, ranni) oraz – w
rozumieniu spoecznym – do poprawy bezpieczestwa osobistego uytkowników
transportu i ochrony adunków”. Zgodnie z tendencjami wiatowymi oczekiwania
spoeczestwa wobec bezpieczestwa w transporcie publicznym bd rosy w miar
zaspokajania innych potrzeb i ogólnego wzrostu zamonoci, co spowoduje konieczno
dobrego przygotowania systemu i zintegrowania go z innymi gaziami w moliwie
najwikszym zakresie.
Bezpieczestwo jest jednym ze skadników jakoci w transporcie publicznym. Wedug
[8] bezpieczestwo jest jednym z czterech podstawowych kryteriów jakoci – obok czasu,
wygody i kosztu podróy. Bardziej szczegóowo ujto to w analizie wielokryterialnej [6],
gdzie ocena jakoci funkcjonowania transportu publicznego skada si z piciu kryteriów
gównych, którymi s: dostpno, czas podróy, niezawodno, warunki podróy oraz
ekologia podróy. Bezpieczestwo znajduje si w grupie kryteriów „ekologia podróy” i
jest bezporednio reprezentowane przez 2 kryteria czstkowe:
x bezpieczestwo osobiste pasaerów – waga 3,40,
x zagroenie pasaerów wypadkami drogowymi – waga 2,56,
przy sumie wag równej 100. W metodzie znajduje si jeszcze 6 kryteriów czstkowych,
które maj poredni wpyw na bezpieczestwo.
Najwikszy stopie zagroenia w zakresie bezpieczestwa osobistego wystpuje poza
pojazdami, podczas dojcia do przystanku oraz na samym przystanku, wikszy w
systemach szynowych, zwaszcza podziemnych. Aby uwiadomi zoono problemu,
wystarczy wymieni rónorodno wystpujcych zagroe, a s nimi m. in.[2]:
x kradzie,
x kradzie z zastosowaniem przemocy, rabunek,
x zachowanie agresywne,
x nkanie, molestowanie seksualne,
x zniewaga,
x pobicie,
x zabójstwo,
x przemoc polityczna lub spoeczna (w tym ataki terrorystyczne i przemoc ze strony
uczestników imprez masowych).
Przyczyny tych zagroe mog znajdowa si po stronie samych podrónych, personelu
operatora lub osób z otoczenia transportu.

.
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Czynnikami, które determinuj poziom bezpieczestwa subiektywnego (przede
wszystkim w zakresie bezpieczestwa osobistego) s:
x w zakresie infrastruktury punktowej (a takim elementem s wzy przesiadkowe):
nieodpowiednia
lokalizacja
infrastruktury,
nieodpowiednia
konstrukcja
infrastruktury, niedostateczne wyposaenie i utrzymanie rodków obsugi
podrónych,
x w zakresie czynnika ludzkiego: ludzie bezdomni, agresywne ebractwo, ludzie pod
wpywem alkoholu lub narkotyków, chuligani, itp.
Z powyszego skrótowego przegldu bezpieczestwo osobiste wyania si jako
zagadnienie wieloaspektowe i trudne do sparametryzowania. Dotychczas w transporcie
drogowym znacznie obszerniej opisano zagadnienia zwizane z bezpieczestwem
komunikacyjnym, zwaszcza w zakresie kryteriów jego oceny (gdzie dominuj miary
statystyczne).

2. BEZPIECZESTWO OSOBISTE W METODACH OCENY
WZÓW PRZESIADKOWYCH
Mona spotka wiele publikacji prezentujcych róne rozwizania wzów, zasady
projektowania poszczególnych ich elementów lub wymagania pasaerów (czas i dugo
drogi przejcia, czas oczekiwania na przesiadk, itp.). Natomiast istnieje niewiele metod,
sucych do oceny funkcjonujcych lub projektowanych wzów przesiadkowych. Poniej
przedstawiono dwie polskie metody, powstae w ostatnich latach.
Obydwie metody polegaj na zastosowaniu analizy wielokryterialnej, która sprowadza
si do jednej oceny waonej. W pierwszej z nich wagi kryteriów zostay okrelone za
pomoc bada ankietowych pasaerów, a drugiej wagi dla kryteriów czstkowych Autorzy
pozostawili do ustalenia przez zespó projektowy lub decydentów. W skad oceny wchodzi
kilka kryteriów gównych oraz kryteria czstkowe. Metody dotycz caociowej oceny
wza, a w jej ramach na potrzeby referatu wyróniono bezpieczestwo osobiste.
Autorzy pierwszej z nich [3] sformuowali 7 kryteriów gównych:
x KZ – zwarto wza,
x KS – sprawnoci wza,
x KB – bezpieczestwa pasa erów,
x KC – czytelnoci wza,
x KI – informacyjnoci wza,
x KK – komfortu pasaerów na w le,
x K – korekta ze wzgldu na konieczno zakupu dodatkowego biletu z racji
przesiadki lub brak tej koniecznoci.
W ocenie kryterium KB „bezpieczestwo pasaerów” bierze si pod uwag: wska niki
przestpczoci dla danego obszaru, obecno ochrony i monitoringu oraz ukad wza
(obecno ewentualnych miejsc rzadko uczszczanych, ze zym lub z brakiem owietlenia,
a co za tym idzie miejsc potencjalnie niebezpiecznych). Jak wida kryterium
bezpieczestwa jest nakierowane wycznie na bezpieczestwo osobiste.
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Ostateczna globalna ocena wza sprowadza si do redniej waonej wg wzoru:

W

(μz u KZ  μs u KS  μb u KB  μc u KC  μi u KI  μw u KW ) u K

(1)

gdzie:
KZ, KS, KB, KC, KI, KW – oceny poszczególnych kryteriów,
μz, μs, μb, μc, μi, μw – wagi do poszczególnych kryteriów,
K – wspóczynnik korygujcy ze wzgldu na taryf biletow.
Autorzy metody ustalili wagi drog ankiety przeprowadzonej wród podrónych, w
której respondenci przyporzdkowali wano kademu kryterium w skali od 1 do 10.
Bezpieczestwo znalazo si na drugim miejscu z wag równ 17.6, gdzie suma wag daje
100.
Tablica 1
Wagi poszczególnych kryteriów oceny w za przesiadkowego [2]
Kryterium
Zwarto
Bezpieczestwo
Informacyjno
Sprawno
Czytelno
Wygoda
Suma

Waga
18,6
17,6
16,9
16,3
15,3
15,3
100

Inna metoda formuuje ocen za pomoc 8 nastpujcych wska ników (wyróniono
bezpieczestwo osobiste):
x W1 – jako infrastruktury podstawowej,
x W2 – integracja przestrzenna (zwarto),
x W3 – dostpno dla osób starszych,
x W4 – wewntrzna logika wza,
x W5 – bezpieczestwo osobiste,
x W6 – bezpieczestwo wynikajce z obecnoci punktów kolizji z ruchem pojazdów,
x W7 – informacja pasaerska,
x W8 – dodatkowe funkcje, dostpne w w le.
Metoda [4] powstaa w 2010 r. na zlecenie Biura Drogownictwa i Komunikacji urzdu
miasta Warszawy, a jej celem bya ocena istniejcych i projektowanych wzów
przesiadkowych w miecie. Jednostk miary kadego wska nika jest stopie (procent) jego
spenienia, który nastpnie przelicza si na konkretn ocen. W celu wyznaczenia
wska nika W5, odpowiadajcego za ocen bezpieczestwa osobistego, naley obliczy
stopie spenienia czterech wska ników czstkowych:
x K.5.1 – obliczane jako iloraz liczby peronów i przej pomidzy peronami objtych
monitoringiem do liczby wszystkich peronów i przej,
x K.5.2 – jest to iloraz liczby peronów i przej objtych inteligentnym monitoringiem
do wszystkich peronów i przej. Za monitoring inteligentny uznajemy taki, który
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automatycznie wykrywa nietypowe zachowania i obiekty poprzez analiz obrazu
przy pomocy specjalistycznego oprogramowania,
x K.5.3 – wyznaczane jako iloraz liczby peronów i przej pomidzy peronami z
dostatecznym owietleniem w stosunku do wszystkich peronów,
x K.5.4 – kryterium uzaleniono od obecnoci sub umundurowanych, tzn. obsugi,
ochrony, stray miejskiej, inspektorów zarzdcy lub operatora.
Ostatecznie wska nik jest redni waon z powyszych wska ników czstkowych wg
wzoru:

W5

K .5.1 u w1  K .5.2 u w2  K .5.3 u w3  K .5.4 u w4

(2)

gdzie:
K.5.1, K.5.2, … – stopie spenienia wska ników czstkowych,
w1, w2, … – wagi wska ników czstkowych.

3. OCENA BEZPIECZESTWA OSOBISTEGO
Poniej scharakteryzowano metod autorsk, która skupia si wycznie na aspektach
zwizanych z bezpieczestwem na wzach przesiadkowych miejskiego transportu
publicznego. Celem prac byo sformuowanie kryteriów oceny bezpieczestwa osobistego i
komunikacyjnego (oddzielnie) – poniej przedstawiono jedynie analiz aspektów
bezpieczestwa osobistego. Wagi do przedstawionych kryteriów (zawarte w Tablicy 2)
uzyskano przy uyciu bada ankietowych, przeprowadzonych wród osób zawodowo
zajmujcych si transportem publicznym (pracowników Politechniki Krakowskiej oraz
krakowskiego zarzdcy transportu ZIKIT).
Tablica 2
Wagi poszczególnych kryteriów oceny bezpieczestwa osobistego
Kryterium
Ochrona lub monitoring
Owietlenie przystanków
Przejcia tunelami
Natenie ruchu pieszego
Czas potrzebny na przesiadk
Wska nik przestpczoci dla danego obszaru
Czytelno i informacyjno wza
Obecno wiat na przystankach
Budynki ograniczajce widoczno
Punkty handlowo-usugowe
Toalety
Suma

Waga
13,1
13,0
10,5
9,4
9,1
8,6
8,6
8,5
8,2
6,3
4,7
100,0
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Ochrona lub monitoring – przez ochron oraz suby porzdkowe naley rozumie
Policj, Stra Miejsk oraz patrole mieszane z udziaem pracowników operatora lub
zarzdcy transportu i ww. sub. Czste patrole wpywaj korzystnie na poczucie
bezpieczestwa osobistego podrónych przebywajcych w obrbie wza, szczególnie w
godzinach wieczornych lub nocnych. Najwyej naley ocenia wzy z dobrze
funkcjonujcym monitoringiem i sprawnymi subami ochrony.
Owietlenie przystanków – ocena zaley od jakoci owietlenia przystanków oraz dróg
dojcia i przejcia pomidzy nimi. Wzy posiadajce zbyt rzadkie lub zbyt sabe
owietlenie oraz te, które posiadaj duo stref nieowietlonych otrzymuj niskie oceny.
Wystpowanie stref cakowicie nieowietlonych wpywa bardzo niekorzystnie na poczucie
bezpieczestwa u podrónego.
Przejcia tunelami – naley zaznaczy, e podróni niechtnie schodz do tuneli i
przej podziemnych, nawet jeli s one dobrze owietlone. Kryterium przyznawania ocen
moe stanowi iloraz dugoci przej tunelami do cakowitej drogi pokonywanej
pomidzy przystankami. Najniej naley oceni wzy z gst sieci przej podziemnych,
a najwyej wzy jednopoziomowe, na których nie wystpuj takie rozwizania. Z punktu
widzenia bezpieczestwa komunikacyjnego ocena ksztatuje si dokadnie odwrotnie –
powstaje coraz wicej rozwiza dwupoziomowych w celu poprawy BRD i
przepustowoci wzów komunikacyjnych.
Nat enie ruchu pieszego – niekorzystny wpyw na bezpieczestwo osobiste
podrónych w rejonie wzów przesiadkowych ma zbyt due oraz zbyt mae natenie
ruchu pieszego. Wyznaczenie sztywnych granic, jakie natenie ruchu pieszych i
podrónych jest podane ze wzgldów bezpieczestwa jest bardzo trudne i przede
wszystkim zmienne (rzecz indywidualna dla kadego). Jest rzecz pewn, e obie
skrajnoci wpywaj niekorzystnie. Due natenie ruchu pieszych dochodzcych do
przystanków, przechodzcych pomidzy nimi lub wsiadajcych do pojazdów zwiksza
ryzyko zostania ofiar kieszonkowca. Druga skrajno, czyli zbyt maa ilo pieszych i
podrónych budzi wród podrónych poczucie braku bezpieczestwa – „wyludnienie” jest
negatywnie odbierane gównie o zmierzchu. Std wzy, w których panuje „umiarkowany”
ruch pieszych, czyli nienalecy do adnej ze skrajnoci powinny otrzyma wysokie
oceny.
Czas potrzebny na przesiadk – w przypadku bezpieczestwa osobistego naley bra
pod uwag maksymalny czas potrzebny na przesiadk. Zbyt dugi czas oczekiwania to
wiksze wystawienie na nieprzyjemne zdarzenia (gównie o zmierzchu) – zwaszcza, jeeli
podróny „prowokuje” ubiorem, torb z laptopem, itp. W tej kategorii wysoko oceniane s
wzy, które posiadaj jak najwikszy procent skoordynowanych rozkadów jazdy oraz
linie o wysokiej czstotliwoci kursowania. Z punktu widzenia bezpieczestwa
komunikacyjnego ocena ksztatuje si dokadnie odwrotnie – niekorzystne s krótkie czasy
oczekiwania (piesi spieszcy si na pojazd zaczynaj przechodzi jezdnie w niedozwolony
sposób).
Wskanik przest pczoci dla danego obszaru – wska nik zostanie omówiony na
przykadzie Krakowa. Na podstawie wska ników przestpczoci dla dzielnic Krakowa
zostay okrelone maksymalny (WPmax) i minimalny wska nik przestpczoci (WPmin)
mierzony jako liczba przestpstw przypadajca na 1000 mieszkaców. Obszar o
najniszym wska niku przestpczoci otrzymuje najwysz moliw ocen (5), a obszar o
najwyszym wska niku najnisz ocen (1). W celu wyznaczenia ocen porednich

Aspekty bezpieczestwa osobistego w projektowaniu wzów przesiadkowych

167

(Tablica 3 i 4) okrelono równie rónic pomidzy maksymalnym i minimalnym
wska nikiem przestpczoci z rozpatrywanych obszarów (DWP).
Tablica 3
Zdefiniowane przedziay wskanika przest pczo ci
Przedzia wska nika przestpczoci
od

do

Przyznana ocena

WPmin

WPmin + 0,1*DWP

5

WPmin + 0,1*DWP

WPmin + 0,2*DWP

4

WPmin + 0,2*DWP

WPmin + 0,4*DWP

3

WPmin + 0,4*DWP

WPmin + 0,6*DWP

2

WPmin + 0,6*DWP

WPmax

1

Tablica 4
Zakres wskanika przest pczo ci i przyznane oceny
Wska nik przestpczoci
od
do
31
48
48
65
65
99
99
133
133
170

Przyznana ocena
5
4
3
2
1

Czytelno i informacyjno w za – to kryterium zwraca uwag na dobre oznakowanie
przystanków oraz caego wza. Korzystnie oceniane s przystanki posiadajce: czytelne
rozkady jazdy, bez ladów aktów wandalizmu, tablic z planem wza i zaznaczonym
przebiegiem linii oraz waciwe oznakowanie peronów i dróg dojcia do przystanków.
Dobrze postrzegana jest równie obecno, coraz bardziej popularnych, tablic zmiennej
treci informujcych o spodziewanym czasie odjazdu pojazdu. Wze czytelny i z dobr
informacj wzbudza w podrónych poczucie pewnoci, przewidywalnoci, a co za tym
idzie take bezpieczestwa. Osoba zagubiona szybciej stanie si upem zodziei lub
chuliganów.
Obecno wiat na przystankach – obecno wiat na przystankach powoduje e poczucie
bezpieczestwa u podrónego ronie. W zdecydowanej wikszoci ma na to wpyw
ochrona podrónego przed zjawiskami atmosferycznymi takimi jak: wiatr, deszcz, nieg
lub ochlapywanie przez szybko przejedajce pojazdy. Przy ocenie naley bra pod
uwag obecno i jako zadaszenia oraz procent przystanków niezadaszonych na danym
w le.
Budynki oraz inne obiekty ograniczajce widoczno – wystpowanie w obrbie wza
budowli ograniczajcych widoczno jest nisko punktowane – mog to by punkty obsugi
kierowców, stacje trafo lub filary i przyczóki wiaduktów. Jest to niekorzystnie
odczuwalne szczególnie przez podrónych nieznajcych wza, gdzie przy braku dobrego
oznakowania ciko wywnioskowa, w któr stron powinni si uda. Budynki mog
zasania stanowiska odjazdowe, a przez to podróny niepotrzebnie si spieszy.
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A najwiksz niewiadom jest niepewno, czy za budynkiem lub filarem nie kryje si
osoba o nieprzyjaznych zamiarach. Dlatego korzystne jest, gdy budynki s nieco oddalone
od wza, a wiaty prze roczyste.
Punkty handlowo-usugowe – dziki takim budynkom jestemy w stanie czynnie
wykorzysta czas na przesiadk, poprzez drobne zakupy, posiek, itp. Ich brak powoduje,
e przy dugim czasie oczekiwania podróni musz opuci wze, eby zaatwi swoje
sprawy. Przez to trac czas, a take potencjalnie zwikszaj ryzyko wzicia udziau w
nieprzyjemnym lub nawet niebezpiecznym zdarzeniu. Oczywicie wtedy, gdy poziom
bezpieczestwa na w le jest wyszy ni poziom bezpieczestwa na zewntrz wza, gdzie
zamierza uda si podróny. Obecno punktów handlowo-usugowych wpywa
pozytywnie na odczucia podrónych, gównie o zmierzchu – przewanie s one dobrze
owietlone i zatrudniaj osoby, do których mona zwróci si o pomoc. Naley pamita o
rozmieszczeniu takich obiektów w jednej linii, aby nie stay si budynkami
ograniczajcymi widoczno.
Toalety – obecno toalet w obrbie wza jest korzystnie odbierana przez podrónych,
ale nie naley si ich spodziewa na kadym w le. Dla wzów posiadajcych czyste i
zadbane toalety przewidziana jest ocena najwysza. Ankiety wyra nie uznali ten element
wyposaenia wza za najmniej wany dla bezpieczestwa.

4. PODSUMOWANIE
Analiza bezpieczestwa na wzach przesiadkowych jest wieloaspektowa i
wieloparametrowa. Powinna uwzgldnia, czsto sprzeczne, interesy rónych
uytkowników tej infrastruktury punktowej: pojazdów transportu zbiorowego i
indywidualnego, pasaerów i pieszych. Wród najwaniejszych dla ksztatowania
bezpieczestwa osobistego czynników ankietowani eksperci uznali: obecno ochrony i
monitoringu, owietlenie przystanków i przej pomidzy nimi oraz przej tunelami
(rozwizanie kosztowne). Jedenastu przedstawionych kryteriów nie naley traktowa jako
wkadu do caociowej oceny wzów przesiadkowych. W takiej ocenie powinny jeszcze
zosta uwzgldnione inne aspekty, m. in.: bezpieczestwo komunikacyjne [1], sprawno
wza, komfort pasaerów, itd. Jednak ich doczenie spowoduje, e w metodzie pojawi
si dziesitki kryteriów i stanie si ona zbyt skomplikowana. Celem prac byo wyznaczenie
kryteriów bezpieczestwa osobistego, pó niejsza ocena wzów przesiadkowych i na tej
podstawie sformuowanie zalece do ksztatowania wzów.
Cz czynników wpywa w dwojaki sposób na bezpieczestwo i inne aspekty
funkcjonalne:
x lokalizacja wza w sieci – wzy peryferyjne oferuj nisze bezp. osobiste (sabe
zagospodarowanie otoczenia, maa liczba uytkowników wieczorami), a wiksze
bezp. komunikacyjne (czsto s to wzy odseparowane od sieci ulic, co skutkuje
mniejsz liczb punktów kolizji),
x odsunicie wza od sieci ulic – poprawia bezp. osobiste i komunikacyjne, lecz
równoczenie oznacza dodatkowe koszty inwestycyjne oraz wiksze koszty
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eksploatacyjne pojazdów transportu publicznego,
x wielopoziomowo – pogarsza bezp. osobiste (podpory i przyczóki wiaduktów
i kadek ograniczaj widoczno; nie wiadomo, co si za nimi kryje), a podwysza
bezp. komunikacyjne (mniej punktów kolizji) i sprawno ruchu pojazdów,
x wiaty przystankowe i punkty handlowo-usugowe poprawiaj komfort korzystania
i bezp. osobiste, ale czsto zawaj przestrze dla pieszych, co zmusza ich do
wchodzenia na jezdni (pogorszenie bezp. komunikacyjnego),
x wysoki procent skomunikowania pocze przesiadkowych – jest wygodny
i bezpieczny dla pasaerów, lecz niejednokrotnie nieopacalny dla przewo nika.
Temat wzów przesiadkowych jest motywem rozwijajcym si ze wzgldu na
powstawanie nowych rozwiza i dlatego konieczne s dalsze badania zachowa
pasaerów – i kierujcych pojazdami oraz analizy postrzegania przez nich rozwiza w
sferze bezpieczestwa. Wszelkie analizy powinny zmierza do jak najlepszego poznania
zagroe bezpieczestwa i staego dbania o jego popraw.
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SECURITY ASPECTS OF INTERCHANGE DESIGNING
Summary: Change is an essential element of a public transport trip since there is no chance to create direct
connections between all important origins and destinations in the city. Nowadays when intermodality rises,
the importance of change and interchanges increases as well. The aim of this paper is to draw attention to the
security needs of travellers making changes in urban public transport trips. The role of security in research
concerning passenger preference and trip quality is described and the security position in multicriteria
analysis of interchanges is presented. The paper presents interchange elements and their influence on the
security level. Weights of described criteria for security evaluation were proposed. On the basis of these
evaluations of several interchanges, recommendations for design were formulated. Improvement in the
security level can decrease the safety level or other functional aspects of interchanges. Finding outcome of its
positive and negative influence is a difficult question.
Keywords: public transport, interchange, security

