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DAGTÅG 2018
Visit Vemdalen har ansökt om Medfinansiering av ett projekt, Dagtåg 2018. Det ska bedrivas
dagtågtrafik på sträckan Mora-Östersund under vintersäsongen, 21 december 2017 - 8 april
2018.
Destinationerna Vemdalen och Lofsdalen hade under de fyra månaderna januari-april 2016
dryga 540 000 gästnätter, enligt Gästnattsstatistik från Jämtland Härjedalen Turism.
Allmän kollektivtrafik finns på sträckan med linje 46 Mora-Sveg-Östersund. Trafiken
finansieras av Region Jämtland Härjedalen, men medfinansieras av staten genom Trafikverket.
Det motiveras av att staten har ett ansvar för en grundläggande tillgänglighet där det är
transportpolitiskt motiverat och det saknas förutsättningar för kommersiell kollektivtrafik.
Vintersäsongen 2017 var trafikutbudet med tåget var en dubbeltur dagligen
Mora 13:42 – Sveg 15:30 – Östersund 18:18
Östersund 7:38 – Sveg 10:10 – Mora 12:14
Av ansökan framgår att det under säsongen 2017 (22 december 2016 – 23 april 2017) gjordes ca
8100 resor med trafiken, varav ca 2400 till/från destinationshållplatsen Röjan.
Motsvarande dagliga bussturer har dessa tider
Mora 14:05 – Sveg 16:25 – Östersund 19:20
Östersund 7:00 – Sveg 10:05 – Mora 12:05
Resandet på dessa turer var under perioden 22 december 2016 – 23 april 2017 4 700 resor, totalt
på linjen gjordes 23 800 resor under den perioden.
Båda alternativen upprätthåller anslutning till tåg mot Göteborg och Stockholm i Mora.
Trafikutbudet med buss omfattar dessutom ytterligare en daglig dubbeltur Mora-Östersund,
avgång från Mora kl 8:05 och från Östersund 12:20 och en dubbeltur, 6 dagar/vecka SvegÖstersund. All trafik bedrivs på helårsbasis.
Dagtåg 2018 ska bedrivas med motorvagnar. De är dieseldrivna och kan uppskattas förbruka ca
3 gånger mer diesel/km än vad en buss i linjetrafik förbrukar.
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Den allmänna trafiken, buss linje 46 uppfyller de krav på trafikförsörjning i in den
interregionala relationen Mora-Östersund som kan anses rimlig. I
Trafikförsörjningsprogrammet 2016-2020 finns ingen uttalad ambition att trafiken ska
förändras.
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