
טרַאנסּפָארט אויטָאריטעט

צו י דֵ ּכטרַאנסּפָארט אויטָאריטעט איז דערמעגלעכן ַא בעסערער צוגַאנג, ַא גוטע קווַאליטעט, רדי רָאלע פון דע
פַארזיכערן און צוּפאסן דעם טרַאנסּפָארט  צו דער ַארומיקער סביֶבה  און  ַאזוי דערמעגלעכן בַאן רייַזעס, פליען 

און מיר , בן ַארויס רעגלַאמענטן, ַארלויבענישןמיר גישָאסייען . שיפן זיך אין יַם און פָארן אין די מיט ַאוויָאנען, 
ַאנדערע, מיט ָאּפצָאלונגען, צווישןדורך אונדזערע פַארשרייַבונגען , ַארבעטן מיר,קָאנטרָאלירן זייער דורכפיר.

.אייגנטימערס בייַטונגען ַארלויבענישן און 

-די מערהייַט טעטיקייַטן ווערן דורכגעפירט אין . פּלעצער אין לַאנד13-ַארבעטערס אין 1750מיר הָאבן
Borlänge ,Norrköpingןוא-Örebro . דער הויּפט ביורָא געפינט זיך אין-Norrköping.

אונטער אונדזער טעטיקייַט אידיידי 

ך מיט דער זיכערהייַט, מיט דער דיק זיענגַאנג, רעכענמיר ַאנטוויקלען ַא טרַאנסּפָארט סיסטעם מיט ַא גוטן צו
בנדיק ָּכֶבוד די ווירקונגען אויף בירגער און פינאנציעלע צושטַאנדן. ן מיטן געזונט. דָאס ַאלעס ָאּפגעביֶבה אוס

פַאר וועגן טרַאנסּפָארט מיטלעןדַאטן שטעלן צו מיר שַאפן רעגלַאמענטן און קָאנטרָאלירן זייער דורכפיר. מיר 
און פַארמָאגן ַא הויכן עפעקטיווקייַטאון מיר ַארבעטן דורך ַאן ַאלגעמיינער בליק . די שָאפערןאון  די פירמעס

בַאדינונגס ניווָא אין אונדזערע פַארבינדונגען מיט אונדזער ַארומיקער וועלט.   

טרַאנסּפָארט אין די שָאסייען

אויך די ביציקלעטן רייַטערס ָאדער די פוסגייערס, ווערן דיקענַאלע בַאניצערס פון שָאסייען, רעכענ
דָאס דָאזיקע נעמט ַארום ַאלץ, אויך אין די שָאסייען ווי . ארייַנגערעכנט אין אונדזערע בַאוועגונגס רעגלַאמענטן

פון די ֶשַטח. אויסער די בַאוועגונגס רעגלַאמענטן, זענען מיר פַארַאנטפָארטלעך אויף דעם דורכפיר אויך אין 
שילדן מיט ליצענצן און -ַאלע שוועדישע שָאפעראויך גיבן ַארויס שטעלן צו אוןמיר. סיגנַאלן רעגלַאמענטן 

און שַאפן נומערן. מיר היטן ָאּפ די ּפרָאצעדור און זעען אויף די שָאפערן אין זייער לערע ַארלויבעניש 
פַאר ּפרָאפעסיָאנעלער טרַאנספָארט פירן מיר אויס . ליצענצן-שָאפערקענטעניש ּפרָאבעס פַאר  ַאלע סָארטן

ליצענץ. מיר גיבן -צווישן ַאנדערע פַאר ווָאס איז נויטיק צו בַאקומען ַא ּפרָאפעסיָאנעלער שָאפער, רעגלַאמענטן
ָאס און טרַאנזיט געזעלשַאפטן און אויטָאבוסן ווי אויך רעגלַאמענטן פַאר מַארויס בַאוועגונגס ַארלויבענישן פַאר 

מָאביליזירונג מיטלען ווערן בַאשטימט נָאך ַאנדערע טעכנישע פָאדערונגען פַאר . ווָאג פון שווערן טרַאנסּפָארט
די אין וועלכע די טרַאנסּפָארט אויטָאריטעט בַאטייליקט זיך., מערסטנס, דורך אינטערנַאציָאנַאלע בָאשלוסן
דזערע רעגלַאמענטן. מיר קָאנטרָאלירן אויך דעם מַארק  פון די פָאדערונגען ווערן שּפעטער דערקלערט אין אונ

.  ַאנשטַאלטן ליצענצן 

אייַזנבַאן 

דעם אייַזנבַאן מיר גיבן ַארויס און הערשן איבער די ַארלויבענישן פַאר די וועלכע ווילן זיך פַארנעמען מיט 
ן גרויסע פונדַאמענטן ווי, צום בייַשּפיל, די עס הַאנדלט זיך וועגן ָאנפירונגען פו. טרַאנסּפָארט פון שוועדן

,  פָאר מיטלען   מיר בַאשטעטיקן אויך. בַאוועגונג אויטָאריטעט ביז ּפריווַאטע בַאן געזעלשַאפטן
מיר זענען אויך און סיגנַאלן סיסטעמען פַאר זייער פונקציָאנירונג. , פונדַאמענטן, אייַזנוועגנס סיסטעמען

יפן קָאנטרָאל פון דער זיכערהייַט פירונג, פון דער צוגַאנג צום אייַזנוועג אין גלייַכע פַארַאנטפָארטלעך או
אויך רעגלַאמענטן וועגן געזונט און מעדיצינישע אונטערזוכונגען פַאר די וועלכע ַארבעטן אין בַאדינגונגען, און 
בַאנען סיסטעם. 
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