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4.  Transportavimo parinktis, atitinkanti kiekvieno šeimos nario poreikius

Geriausias pasirinkimas visiems keturiems šeimos nariams yra autobusas „X1 
Excel“. Šis autobusas važiuoja nuo ankstaus ryto iki vėlaus vakaro. Tai atitinka 
abiejų dukterų poreikius, o ponas X prireikus gali nuvykti į Londoną darbo 
valandomis. Išvengiama valandas trunkančios kelionės tiesiogiai į Londoną 
ir išleidžiama mažiau, negu mokant ir už degalus, ir už mašinos stovėjimą 
Peterborough traukinių stoties stovėjimo aikštelėje. Ponia X taip pat gali naudotis 
tuo pačiu autobusu, jei nori, kad kelionė į darbą būtų trumpesnė.

5. Kaip naudotis šiuo transportu arba jį užsisakyti 

•  Autobuso X1 tvarkaraštis pateikiamas svetainėje www.firstgroup.com arba 
www.cambridgeshire.gov.uk.

•  Vienkartinių arba savaitinių bilietų galima įsigyti tiesiogiai iš vairuotojo.
•  Mėnesinius arba metinius bilietus galima įsigyti paskambinus „FirstGroup“ 

telefonu 03456 020 121 arba puslapyje www.firstgroup.com ir atsiskaitant 
kredito ar debeto kortele arba mobiliajame telefone naudojant programėlę 
„M Tickets“.

6. Kitos transportavimo parinktys

Daugiau informacijos apie kitus galimus transportavimo variantus Fenland rajone 
galite rasti svetainėje www.fenland.gov.uk/transport, kurioje pateikiama Fenland 
transporto katalogo (Fenland Transport Directory) kopija, arba bet kurioje Fenland 
@ your service parduotuvėje.



3. Dabartinės transportavimo parinktys ir jų tinkamumas

Konkretūs šeimai X aktualūs aspektai vertinant kiekvieną transporto variantą:
Variantai Komentarai

X1 autobusas •  Šis autobusas važiuoja kas 30 minučių iš 
Norwich ir Peterborough per Wisbech ir Kings 
Lynn. Šis autobusas pradeda kelionę anksti 
ryte ir tęsia iki vėlyvos nakties.

•  Abi merginos galėtų įsigyti savaitinį, mėnesinį 
arba metinį bilietą ir neribotai keliauti X1 
autobusu.

•  Kadangi abiejų merginų amžius yra mažiau 
negu 19 metų, jos taip pat gali pasinaudoti 
nuolaida jaunimui.

•  Kadangi  X1 autobusas važiuoja į Peterborough 
traukinių stotį, ponas X galėtų nuvykti į 
Londoną iki 9 val.

•  X1 autobusas taip pat sustoja prie ponios X 
darbo vietos.

Kiti autobusai •  46 autobusas važiuoja iš Wisbech į Kings 
Lynn maždaug kas valandą, bet paskutinis 
autobusas grįžta anksti vakare.

•  Taikoma nuolaida 16–19 metų amžiaus 
asmenims.

•  Autobusas 390 važiuoja iš Wisbech 
į Peterborough, bet tik trečiadieniais.

Taksi •  Palyginti su kitais variantais, naudotis taksi 
paslaugomis gali būti brangu.

•  Šis variantas gali būti priimtinas poniai X, kurios 
kelionė trumpa.

Transporto priemonės 
užsakymas paskambinus 
(Dial A Ride)

•  Važiuoja tik į Peterborough arba Kings Lynn 
vieną kartą per savaitę.

•  Šeima neatitinka narystės kriterijų.
Bendruomenės automobilių 
schema (Community Car 
Scheme)/automobilio 
užsakymas paskambinus 
(Dial a Car)

•  Tai nėra priemiesčių paslauga, skirta nugabenti 
į darbą.

•  Skirta nuvykti į sveikatos priežiūros ir kitas 
vietines įstaigas, kai nėra tinkamo autobuso.

•  Šeima neatitinka narystės kriterijų.
Traukinys •  Traukinių transporto paslauga Wisbech 

neteikiama.

Šis lankstinukas yra atvejų tyrimų, kuriais siekiama suteikti informacijos 
apie įvairias su transportavimu susijusias situacijas, serijos dalis.

Šiame atvejo tyrime nagrinėjamos šeimos, gyvenančios Wisbech ir turinčios įvairių 
transportavimo poreikių, transporto galimybės.

1. X šeimos pristatymas

Ponas ir ponia X abu dirba ir turi du paauglius vaikus.
Ponas X dirba namuose, bet dukart per savaitę jam reikia nuvykti į Londoną. 
Ponia X dirba Wisbech mieste.
Panelei A 4 dienas per savaitę skirtingu laiku reikia važiuoti į Peterborough, kur ji 
studijuoja universitete, o panelė B nuo 9 val. iki 17 val. dirba Kings Lynn miesto 
centre, bet po darbo dažnai leidžia laiką su kolegomis.

2. Kitų šeimos narių poreikių supratimas

•  Kiekvienas šeimos narys turi keliauti skirtinga kryptimi.
•  Šeima turi vieną automobilį ir nė viena iš dukterų neturi vairuotojo pažymėjimo.
•  Ponas ir ponia X abu dirba ir todėl negali nuvežti dukterų į darbą ar universitetą.
•  Šeimos transporto poreikiai apima keliavimą dienos metu ir vakarais grįžtant iš 

darbo ir pabuvus su draugais.


