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Tåg till Härjedalen och Berg slår nya rekord!
Resandet med tåg har mer än fördubblats de senaste 20 åren i Sverige. Till Destination Vemdalen har
det inte gått att åka tåg sedan SJ lade ner persontrafiken på Inlandsbanan 1992.
Destination Vemdalen återupptog julen 2012 tågtrafiken under vintermånaderna. Det gjordes dels med
hjälp av Inlandståg AB som på Destination Vemdalens uppdrag kör daglig persontrafik mellan
Östersund och Mora via Röjan station, samt att de investerade i ett eget nattåg för trafiken från Malmö
till Röjan station som ligger 20 minuter från skidområdet.
Destination Vemdalen kör dagtågtrafiken i projektform med stöd från Region Jämtland/Härjedalen
samt Härjedalens och Bergs kommuner och den övriga näringen inom destinationen.
Dagtåget mellan Östersund och Mora har på tre år gått från noll till 8000 resor under vintermånaderna.
Bokningsläget ligger just nu upp 28% jmf med föregående år som redan då var ett rekordår.
Kollektivtrafiken (tåg&buss) mellan Östersund och Mora har mer än fördubblats sedan möjligheten att
åka tåg infördes igen.
Nattåget körs av Snälltåget (de har kört kommersiell nattågstrafik till Åre sedan 2007) mellan Malmö
och Röjan station har även den en rekordstor ökning.
Nattåget ägs av Visit Vemdalen AB (dotterbolag till Destination Vemdalen). Det finansierades med
hjälp av bland annat ett företagsstöd från Länsstyrelsen i Jämtland. Det har sedan starten för 3 år
sedan transporterat ca. 5 300 resenärer till destinationens fjällanläggningar. I fjol var det ett rekordår
med 2224 resenärer.
- Med hjälp av tågsatsningarna har en helt ny marknad öppnats för fjällturismen i Härjedalen och Berg
och bokningsläget för vinter ser minst sagt bra ut. +70% fler bokningar jämfört med föregående år
bäddar för ett riktigt genomslag för tågtrafiken längs med Inlandsbanan, avslutar Peter Ekholm
projektledare för tågtrafiken i Visit Vemdalen.
För mer information
Maria Cederberg, VD Destination Vemdalen AB. Tel. 070-559 10 99
Peter Ekholm, Projekledare, Visit Vemdalen. Tel. 072-514 84 10
Destinationsportal: www.vemdalen.se
Facebook: vemdalen - alla årstider eller vemdalen – all seasons
Instagram: destinationvemdalen

Om Vemdalen
Destination Vemdalen är en året runt destination. Området är känt som en stark skidort med 35 liftar
och 58 nedfarter. Området är snösäkert med tidig öppning oftast i början av november. Under
barmarksperioden besöker turister Vemdalen framförallt för naturupplevelser och aktiviteter så som
vandring, golf, cykling, fiske och ridning. Avståndet till Stockholm är 48 mil.
Området sträcker sig från Klövsjö/Storhogna till Björnrike och har 18 000 bäddar av god kvalité. Det
finns allt från enklare boenden i form av vandrarhem och camping, hotell och lyxiga stugor och
lägenheter. Det finns många boenden för stora grupper eller generationsboenden.
Välkommen till oss och njut av det äkta och genuina!
Destination Vemdalen AB, Vemdalsskalet Nya Landsvägen 40, 840 92 Vemdalen
Web: www.vemdalen.se
Facebook: vemdalen-alla årstider eller vemdalen-all seasons
Instagram: destinationvemdalen

