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MORA

Vill ha tåg mellan Mora och Orsa

Björn Lillpers vill ha tåg mellan Orsa och Mora. Foto: Matilda Eriksson Rehnberg/Dalanytt

Det borde gå att pendla med tåg mellan Mora och Orsa, det tycker 17-åriga Björn 

Lillpers som har skrivit ett medborgarförslag om det här som ska tas upp på 

kommunfullmäktige i Orsa på måndag.

Björn pendlar själv till skolan i Mora med buss varje dag, men tycker att det vore bättre 

för både miljön och resenärerna om järnvägen som redan finns mellan dom båda orterna 

användes.

– Det är ett miljövänligt alternativ till bussen och bilen. Det kommer även gå fortare än 

buss och bil, kanske till och med dubbelt så fort som det ibland gör med köerna genom 

Mora, säger Björn Lillpers.

Björn berättar att han har en gammal tågtidtabell från 50-talet liggande hemma och då 

gick det upp till 12 tåg om dagen mellan Mora och Orsa som folk pendlade med. Idag är 

det bara Inlandståget som kör på sträckan, och det går mest på sommaren. Så Björn tror 

att många skulle uppskatta om tågpendeltrafiken kom tillbaka.

– Jag ser att busstrafiken mellan orterna inte alltid fungerar som den ska, det är ofta att 

bussarna är lite försenade, det är fullt på bussarna, och det tar tid. Det tar 30-40 minuter 

dom här knappt två milen varje dag, och det blir ju väldigt ansträngande för pendlarna i 

längden att hålla på och resa på det sättet, säger Björn Lillpers.

Det har faktiskt varit tal om att få igång tågtrafiken mellan orterna igen. Bland annat tog 

kommunförbundet Region Siljan upp det i sin infrastrukturplan 2008. Men då med 

invändningen att järnvägen mellan orterna först måste elektrifieras, något som Björn 

Lillpers inte håller med om.

– Det finns ju redan idag och har funnits under lång tid dieseldrivna persontåg som inte 

drar så mycket mer än en buss gör. Kan då ett tåg ersätta dom tre bussar som går mellan 

Mora och Orsa på morgonen vid ungefär samma tid då är det självklart en miljömässig 

fördel, avslutar Björn Lillpers.
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