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Analiza wielokryterialna
podstawowe pojęcia

Sytuacją decyzyjną nazwiemy stan, w którym decydent (osoba lub grupa
osób, która podejmuje decyzję) jest zmuszona do podjęcia decyzji.

Sytuacja wyboru to taka sytuacja decyzyjna, gdzie decyzja dotyczy wyboru
jednej z kilku możliwych opcji działania.

Dokonanie takiego wyboru wiąże się z określonymi konsekwencjami, czyli
skutkami decyzji, które są szczególnie istotne w przypadku decyzji
ekonomicznych.

Przed dokonaniem wyboru decydent musi więc zdefiniować swój cel, czyli
jakie pożądane skutki powinna przynieść jego decyzja



Po ustaleniu celu należy się zastanowić nad możliwościami wyboru, tzn.
określić czego ma dotyczyć wybór, a wszelkie działania, które można w
związku z tym zaplanować, tworzą przestrzeń decyzji.

W przestrzeni tej wyróżnia się zbiór wariantów dopuszczalnych, czyli takich
zaplanowanych decyzji, które można zrealizować.

Zbiór ten definiuje się za pomocą tzw. warunków sztywnych, które są
niezależne od decydenta, ale wpływają na możliwości realizacji jego planów
(np. możliwy budżet, ingerencja w środowisko naturalne).

Sytuację decyzyjną można rozwiązać przez wybranie dowolnego wariantu ze
zbioru decyzji dopuszczalnych. Takie postępowanie nie zapewnia jednak, że
wybrana decyzja przyniesie decydentowi pożądane, w stosunku do
określonego celu, skutki. Poszukiwanie wariantu, który przyniesie najlepsze
dla decydenta efekty, nazywa się optymalizacją wyboru, a wybrany w ten
sposób wariant - decyzją optymalną.



By dokonać optymalnego wyboru trzeba przeprowadzić analizę wszystkich
wariantów dopuszczalnych pod względem stopnia realizacji celu przez te
warianty.

Cel decydenta rozbija się wówczas na cele cząstkowe, w zależności od
wymagań sytuacji decyzyjnej, których realizacja jest też realizacją części
głównego celu decydenta.

Cele cząstkowe dobiera się w ten sposób, by umożliwić ocenę wariantów
pod względem realizacji przez nie tych celów, dlatego cele cząstkowe
nazywa się też kryteriami oceny.



W przypadku, gdy analiza kosztów – korzyści nie jest
wystarczająca dla oceny społeczno – ekonomicznego
oddziaływania projektu (brak metod wyceny dla
skutków inwestycji) należy zastosować analizę
wielokryterialną.

Analiza wielokryterialna umożliwia uszeregowanie
wariantów inwestycji według sumy liczby punktów z
poszczególnych kryteriów.



Celem analiz wielokryterialnych jest wybór
rozwiązania optymalnego z wariantowych
rozwiązań wg różnych kryteriów trudno
porównywanych ze sobą, a mających znaczący
wpływ na realizację i funkcjonowanie danego
rozwiązania.



Etapy przeprowadzenia analizy 
wielokryterialnej

• Identyfikacja celów projektu, które zostaną 
poddane ocenie,

• Określenie kryteriów oceny wariantów projektu,

• Analiza oddziaływania: ustalanie wyników 
wariantów na tle poszczególnych kryteriów,

• Nadanie wag poszczególnym kryteriom

• Ustalenie oceny punktowej dla każdego wariantu

• Przegląd wyników w celu uszeregowania wariantów



Warianty przebiegu Trasy Wschodniej

Wariant 1

Wariant 2

Wariant 3

Wariant 4

Wariant 5

Wariant 6 odrzucony na wcześniejszym etapie

Wariant 7 odrzucony na wcześniejszym etapie



Cel procesu decyzyjnego

Kryterium  A

subkryterium a1 subkryterium an

Kryterium  B

subkryterium b1 subkryterium bn

Kryterium  N

subkryterium n1 subkryterium nn

alternatywa A alternatywa B alternatywa N

Metoda AHP – analiza wielokryterialna

Metoda AHP – oparta na ocenie eksperckiej – wybór 
kryteriów i ich wag, porównywanie parami kryteriów



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wybór wariantu inwestycji drogowej 

Kryteria decyzyjne 

bezpieczeństwa ekonomiczne funkcjonalne przyrodnicze ruchowe społeczne techniczne 

Podkryteria 

bezpieczeństwa  

liczba wypadków 

liczba rannych 

liczba ofiar śmiertelnych 

koszt wypadków 

Podkryteria  

ekonomiczne  

cena budowy za 1km trasy 

koszt budowy całego odcinka 

wskaźnik EIRR 

wskaźnik ENPV 

wskaźnik BCR 

Oszczędności użytkowników 

i środowiska 

Podkryteria  

funkcjonalne  

rozdział ruchu tranzytowego i 

lokalnego 

pow.terenów mieszkalnych w 

promieniu 200m 

dostosowanie do obsługi 

transportem zbiorowym 

dostosowanie do obsługi 

ruchu rowerowego 

liczba skrzyżowań oraz 

możliwe relacje ruchu 

obsługa obiektów 

dedykowanych 

poprawa spójności sieci 

podstawowej 

poziom swobody ruchu 

dostosowanie do potrzeb 

syst. zarządzania ruchem 

zgodność par. technicznych 

względem kategorii drogi 

Podkryteria  

przyrodnicze  

warunki życia i zdrowie ludzi 

obszary Natura 2000 

pozostałe formy ochrony 

przyrody i krajobrazu 

ekosystemy leśne i inne 

cenne przyrodniczo 

fauna 

flora 

wody powierzchniowe 

wody podziemne 

powierzchnia ziemi 

dobra materialne i 

dziedzictwo kulturowe 

Podkryteria ruchowe  

praca przewozowa 

czas przejazdu 

średnia prędkość 

udział pracy przewozowej 

w całym ruchu 

Podkryteria  

społeczne  

powierzchnia działek 

prywatnych 

koszt wyburzeń  

liczba negatywnych 

wniosków mieszkańców 

liczba negatywnych 

wniosków przedsiębiorców 

długość ekranów 

akustycznych 

rozcięcie struktur 

przestrzennych 

Warianty 

W1 W2 W3 W4 W5 

Podkryteria  

techniczne  

długość trasy 

ukształtowanie niwelety - 

nasypy 

ukształtowanie niwelety - 

wykopy 

bilansowanie robót ziemnych 

ogólna wielkość robót 

ziemnych 

pow. obiektów żelbet.           

w ciągu trasy 

pow. obiektów żelbet.           

nad trasą 

uzależnienie do dostaw 

energii elektrycznej 

kolizje z infr. o znaczeniu 

ponadlokalnym 

kolizje z infr. o znaczeniu 

lokalnym 

warunki geologiczno-

inżynierskie 

czytelne i spójne 

oznakowanie drogi 

możliwość odprowadzenia 

wód deszczowych 



Przyjęte kryteria podstawowe i ich wagi

• techniczne – 0,071

• funkcjonalne – 0,118

• ruchowe – 0,111

• bezpieczeństwa - 0,154

• ekonomiczne – 0,271

• ochrony środowiska przyrodniczego – 0,142

• ochrony środowiska społecznego – 0,133



Podkryteria i ich wagi

Kryterium techniczne 

Lp. Rodzaj oddziaływania 
Waga 

oddziaływania 

1 Długość trasy 12 

2 Niweleta - ukształtowanie niwelety względem terenu - nasypy  8 

3 Niweleta - ukształtowanie niwelety względem terenu - wykopy  10 

4 Bilansowanie robót ziemnych  10 

5 Ogólna wielkość robót ziemnych  6 

6 Powierzchnia obiektów żelbetowych w ciągu trasy   8 

7 Powierzchnia obiektów żelbetowych nad trasą   10 

8 
Uzależnienie od dostaw energii elektryczną (np. na oświetlenie 
drogi, pracę urządzeń drogowych) 6 

9 
Kolizje z infrastrukturą o znaczeniu ponadlokalnym / 
magistralnym / strategicznym dla miasta 8 

10 Kolizje z infrastrukturą o znaczeniu lokalnym 4 

11 Złożoność warunków geologiczno-inżynierskich  6 

12 Mozliwość sprawnego odprowadzenia wód opadowych 6 

13 Mozliwość czytelnego i spójnego oznakowania drogi 6 

 
SUMA 100 

 



Kryterium funkcjonalne 

Lp. Rodzaj oddziaływania 
Waga 

oddziaływania 

1 Rozdział ruchu tranzytowego i lokalnego 8   

2 
Potencjalne uciążliwości dla mieszkańców - powierzchnia terenów 
mieszkaniowych w prom. 200m 

8   

3 Dostosowanie do obsługi transportem zbiorowym 12   

4 Dostosowanie do obsługi ruchu rowerowego 10   

5 

Zachowanie oczekiwanej hierarchizacji 
względem sieci podstawowej 

dostępność  - liczba 
skrzyżowań oraz możliwe 
relacje ruchu 

14   

6 

obsługa obiektów 
dedykowanych (np. 
parkingów P&R) i węzłów 
integracyjnych 

10   

7 
wpływ na poprawę 
spójności sieci 
podstawowej 

10   

8 Zapewnienie możliwie wysokiego poziomu swobody ruchu 12   

9 
Możliwości dostosowania układu drogowego do potrzeb 
zintegrowanego systemu zarządzania ruchem 

8   

10 
Stopień zgodności parametrów technicznych względem kategorii 
drogi 

8   

 
SUMA 100   

 



Kryterium ruchowe 

Lp. Rodzaj oddziaływania 
Waga 

oddziaływania 

1 Praca przewozowa 5 

2 Czas przejazdu 50 

3 Średni prędkość 25 

4 Udział pracy przewozowej w całym ruchu 20 

  SUMA 100 

 
Kryterium bezpieczeństwa 

Lp. Rodzaj oddziaływania 
Waga 

oddziaływania 

1 Kryterium wg liczby wypadków 5 

2 Kryterium wg liczby ofiar rannych  15 

3 Kryterium wg liczby ofiar śmiertelnych 30 

4 Kryterium wg kosztów wypadków 50 

SUMA 100 

 

Kryterium ekonomiczne  

Lp. Rodzaj oddziaływania 
Waga 

oddziaływania 

1 Cena budowy za 1km trasy 10 

2 Koszt budowy całego odcinka 25 

3 Wskaźnik EIRR 25 

4 Wskaźnik ENPV 10 

5 Wskaźnik BCR 10 

6 Oszczędności użytkowników i środowiska 20 

SUMA 100 

 



Kryterium ochrony środowiska przyrodniczego 

Lp. Rodzaj oddziaływania 
Waga 

oddziaływania 

1 warunki życia i zdrowie ludzi 20 

2 obszary Natura 2000 20 

3 pozostałe formy ochrony przyrody, w tym krajobrazu 5 

4 ekosystemy leśne i inne cenne przyrodniczo 10 

5 fauna 5 

6 flora 10 

7 wody powierzchniowe 5 

8 wody podziemne 5 

9 powierzchnia ziemi 10 

10 dobra materialne i dziedzictwo kulturowe 10 

 
SUMA 100 

 
Kryterium ochrony środowiska społecznego 

Lp. Rodzaj oddziaływania 
Waga 

oddziaływania 

1 
Wielkość powierzchni działek prywatnych (liczba stron do wykupu, 
potencjalnych konfliktów własnościowych) 

23 

2 Koszt wyburzeń (ilość budynków do wyburzeń) 11 

3 Liczba negatywnych wniosków i ocen mieszkańców 16 

4 Liczba negatywnych wniosków i ocen przedsiębiorców 21 

5 
Długość ekranów akustycznych (konieczność ochrony akustycznej 
mieszkańców) 

11 

6 Rozcięcie struktur przestrzennych - efekt bariery 7 

7 
Struktury degradujące krajobraz kulturowy, w tym nieracjonalna 
gospodarka przestrzenią miasta 11 

 
SUMA 100 

 



Wyniki w poszczególnych kryteriach

1 2,73 2,18 1,64 2,73 2,73

2 1,90 1,14 1,14 1,90 1,90

3 1,76 2,35 2,35 1,76 1,76

4 2,78 1,67 1,11 2,22 2,22

5 0,92 1,85 1,38 0,92 0,92

6 2,46 1,23 0,62 1,85 1,85

7 2,00 2,67 2,67 1,33 1,33

8
1,29 1,71 1,71 0,86 0,43

9
1,74 1,39 1,39 1,74 1,74

10 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

11 1,20 1,60 1,60 0,80 0,80

12 0,75 1,50 1,50 1,13 1,13

13 1,26 1,26 1,58 0,95 0,95

21,60 21,36 19,49 18,99 18,56

RAZEM WARIANTY 100,00

Mozliwość sprawnego odprowadzenia wód opadowych

Lp. Rodzaj oddziaływania W1 W2 W3

SUMA

Kolizje z infrastrukturą o znaczeniu lokalnym

Złożoność warunków geologiczno-inżynierskich 

Mozliwość czytelnego i spójnego oznakowania drogi

W4 W5

Bilansowanie robót ziemnych 

Ogólna wielkość robót ziemnych 

Powierzchnia obiektów żelbetowych w ciągu trasy  

Długość trasy

Niweleta - ukształtowanie niwelety względem terenu - nasypy 

Niweleta - ukształtowanie niwelety względem terenu - wykopy 

Kryterium techniczne

Powierzchnia obiektów żelbetowych nad trasą  
Uzależnienie od dostaw energii elektryczną (np. na 

oświetlenie drogi, pracę urządzeń drogowych)

Kolizje z infrastrukturą o znaczeniu ponadlokalnym / 

magistralnym / strategicznym dla miasta



1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

2 9,98 10,07 10,00 9,98 9,98

3 4,99 5,02 5,01 4,99 4,99

4 3,86 4,36 4,06 3,86 3,86

19,83 20,45 20,06 19,83 19,83SUMA

RAZEM WARIANTY 100,0

Praca przewozowa

Czas przejazdu

Średni prędkość
Udział pracy przewozowej w całym ruchu

Kryterium ruchowe

Lp. Rodzaj oddziaływania W1 W2 W3 W4 W5

1 1,00 1,01 0,99 1,00 1,00

2 3,00 3,02 3,00 3,00 3,00

3 6,00 6,02 5,99 6,00 6,00

4 10,00 10,07 9,95 10,00 10,00

19,99 20,11 19,92 19,99 19,99

Kryterium wg liczby wypadków

Kryterium wg liczby ofiar rannych 

Kryterium wg liczby ofiar śmiertelnych

Kryterium wg kosztów wypadków

Kryterium bezpieczeństwa

Lp. Rodzaj oddziaływania W1 W2 W3 W4 W5

100,0

SUMA

RAZEM WARIANTY

1 3,57 1,43 1,43 2,14 1,43

2 8,33 3,33 3,33 5,00 5,00

3 7,81 6,25 3,13 4,69 3,13

4 2,67 3,33 1,33 1,33 1,33

5 2,94 2,35 1,18 1,76 1,76

6 3,53 5,88 3,53 3,53 3,53

28,85 22,58 13,93 18,46 16,18

Kryterium ekonomiczne 

Oszczędności użytkowników i środowiska

SUMA

Lp. Rodzaj oddziaływania W1 W2 W3 W4 W5

Cena budowy za 1km trasy

Koszt budowy całego odcinka

Wskaźnik EIRR

Wskaźnik ENPV

RAZEM WARIANTY

Wskaźnik BCR

100,00



1 1,41 1,88 1,88 1,41 1,41

2 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00

3 3,00 1,50 1,50 3,00 3,00

4 2,67 1,33 0,67 2,67 2,67

5

dostępność  - liczba 

skrzyżowań oraz możliwe 

relacje ruchu

3,11 2,33 3,11 3,11 2,33

6

obsługa obiektów 

dedykowanych (np. parkingów 

P&R) i węzłów integracyjnych

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

7 wpływ na poprawę spójności 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

8 2,12 2,82 2,82 2,12 2,12

9 2,29 1,14 1,14 1,71 1,71

10 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60

22,19 17,62 17,73 21,62 20,84

Zapewnienie możliwie wysokiego poziomu swobody ruchu

Możliwości dostosowania układu drogowego do potrzeb 

zintegrowanego systemu zarządzania ruchem

Stopień zgodności parametrów technicznych względem 

kategorii drogi SUMA

Dostosowanie do obsługi transportem zbiorowym

Dostosowanie do obsługi ruchu rowerowego

Zachowanie oczekiwanej 

hierarchizacji względem 

sieci podstawowej

W4 W5

Rozdział ruchu tranzytowego i lokalnego

Potencjalne uciążliwości dla mieszkańców - powierzchnia 

Kryterium funkcjonalne

Lp. Rodzaj oddziaływania W1 W2 W3

RAZEM WARIANTY 100,00



1 3,08 3,08 3,08 4,62 6,15

2 2,50 6,25 6,25 2,50 2,50

3 0,40 0,40 0,40 1,00 1,00

4 2,38 1,43 1,43 2,38 2,38

5 0,88 1,18 1,18 0,88 0,88

6 2,22 1,67 1,67 2,22 2,22

7 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

8 1,18 0,88 0,88 0,88 1,18

9 3,33 2,22 2,22 1,11 1,11

10 2,50 0,83 1,67 2,50 2,50

19,47 18,94 19,77 19,09 20,93

dobra materialne i dziedzictwo kulturowe

SUMA

ekosystemy leśne i inne cenne przyrodniczo

fauna

flora

wody powierzchniowe

wody podziemne

powierzchnia ziemi

warunki życia i zdrowie ludzi

obszary Natura 2000

W2

pozostałe formy ochrony przyrody, w tym krajobrazu

RAZEM WARIANTY 100,0

Kryterium ochrony środowiska przyrodniczego

Lp. Rodzaj oddziaływania W1 W4 W5W3

1 3,59 5,98 5,98 3,59 3,59

2 3,79 0,76 2,27 2,27 2,27

3 2,51 4,19 4,19 2,51 2,51

4 2,92 2,92 8,77 2,92 2,92

5 0,67 2,01 2,01 3,34 3,34

6 1,36 1,36 1,36 0,45 2,27

7 3,79 0,76 0,76 2,27 3,79

18,63 17,97 25,33 17,36 20,70

Liczba negatywnych wniosków i ocen mieszkańców

Liczba negatywnych wniosków i ocen przedsiębiorców

Długość ekranów akustycznych (konieczność ochrony 

akustycznej mieszkańców)

Rozcięcie struktur przestrzennych - efekt bariery

Struktury degradujące krajobraz kulturowy, w tym 

nieracjonalna gospodarka przestrzenią miasta

SUMA

RAZEM WARIANTY 100,0

Kryterium społeczne

Lp. Rodzaj oddziaływania W1 W2 W3 W4 W5

Wielkość powierzchni działek prywatnych (licza stron do 

wykupu, potencjalnych konfliktów własnościowych)
Koszt wyburzeń (ilość budynków do wyburzeń)



Wyniki końcowe analizy wielokryterialnej

0,223

0,204

0,188
0,192 0,193

0,17

0,18

0,19

0,2

0,21

0,22

0,23

W1 W2 W3 W4 W5

W1 W2 W3 W4 W5



Wnioski i rekomendacje
• Na etapie koncepcji wstępnej zrealizowano dokumentację projektową w 3 wariantach o 

zróżnicowanym przebiegu oraz doborze szczegółowych rozwiązań w zakresie skrzyżowań 
i węzłów drogowych, na etapie koncepcji programowej dodatkowo zostały wykonane 2 
warianty, które mają identyczny przebieg jak wariant 1, ale różnią się od niego 
prowadzeniem trasy względem terenu na odcinku początkowym.

• Weryfikacja dokumentacji pozwoliła na pozytywną ocenę pod względem zgodności z 
obowiązującymi przepisami, uwarunkowania realizacyjne zostały przyjęte poprawnie, 
zawartość dokumentacji i jej zakres odpowiada zapisom SIWZ.

• Na etapie projektu budowlanego należy uszczegółowić wybrane zagadnienia związane z 
oddziaływaniem inwestycji na środowisko naturalne, analizy i prognozy ruchu 
drogowego, oraz podjąć dalsze konsultacje społeczne w celu promocji 
rekomendowanego wariantu.

• Analiza poszczególnych wariantów nie daje podstaw do wykluczenia żadnego z nich, 
jako nie spełniającego odpowiednich norm, przepisów, czy też braku możliwości 
technicznej realizacji.

• Do analizy wielokryterialnej przyjęto 7 kryteriów podstawowych oceny poszczególnych 
wariantów oraz 53 podkryteria szczegółowe. Przyjęto ocenę ekspercką z dodatkowym 
zastosowaniem metody AHP, wspomagającej wiedzę i doświadczenie zespołu 
ekspertów.

• Wyniki analizy wielokryterialnej wskazują na wariant 1, jako optymalny wariant 
realizacyjny, należy jednak podkreślić, że różnica punktowa pomiędzy poszczególnymi 
wariantami nie była duża – wariant najlepszy i najgorszy dzieli  15%.


