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BEDRE REGIONALE BUSSER OG FLYBUSSER 

 

De interkommunale politiske rådene, Lofotrådet, Vesterålen regionråd og Hålogalandsrådet ved 

ordførere møtes i Svolvær 25. januar 2023. Regionrådene består av kommunene Røst, Værøy, 

Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes, Narvik, 

Evenes, Gratangen, Lavangen, Ibestad, Tjeldsund, Harstad og Kvæfjord. Til sammen utgjør 

kommunene 117 000 innbyggere i Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner, noe som utgjør 

25 % av Nord-Norges samlede befolkning. 

Bakgrunn 

Sammen representerer vi en av de tyngste befolkningskonsentrasjonene i Nord-Norge, noen av Norges 

største reiselivsprodukter og et kraftfullt næringsliv som jobber både nasjonalt og internasjonalt. 

Gode kommunikasjoner er derfor av helt vesentlig betydning i vårt område. 

Det regionale busstilbudet Narvik – Harstad – Sortland – Å i Lofoten, er en viktige forbindelser, men 

bør fortsatt utvikles til å dekke langt større grupper av reisende. Bussforbindelse mellom Harstad – 

Kvæfjord – Sortland mangler totalt etter at den ble lagt ned i forbindelse med åpning av 

Hålogalandsbrua. Dette var en viktig forbindelse for skoleungdom. Det er også dårlig og manglende 

korrespondanse nordover fra Bjerkvik til Gratangen-Lavangen-Indre Troms og Tromsø. 

Ungdom setter bedre busstilbud høyt på ønskelisten for trivsel i regionene, og dette kan være en viktig 

faktor for å beholde dem her. Vi mener det er behov for digitale bestillingsløsninger og 

tilbringertjenester. 

Harstad/Narvik lufthavn Evenes er en helt sentral innfallsport for hele vår storregion.Det kommersielle 

flybusstilbudet til og fra Evenes fungerer til dels dårlig, er dyrt og dekker bare delvis behovet som 

tilbringertjeneste siden det ikke er bussavgang til alle flygninger.  

Tilbudet i dag er svekket av at det drives av to ulike fylkeskommuner i en blanding mellom ordinære 

rutebusser og helkommersielle flybusser som opererer til dels uavhengig av hverandre. I 2023 

planlegges det oppstart med ytterligere en kommersiell aktør.  

Vi ønsker å invitere Nordland fylkeskommune og Troms og Finnmark fylkeskommune til å etablere et 

samarbeid med våre interkommunale politiske råd. Flyplassutvalget for Harstad/Narvik lufthavn Evenes 

bør vurderes inkludert i dette. Formålet er å utvikle felles løsninger for den regionale kollektivtrafikken 

som kan betjene både yrkesreisende, flyreisende, tilreisende på en mer samordnet måte slik at langt 

flere finner kollektivløsninger for sitt reisebehov i vårt område. 

Gode bussforbindelser vil knytte oss sammen som bo- og arbeidsmarkedsregion.  

Deres ref.: 

 

Deres dato: 

 

Saksbehandler: 

Ingeborg Johnsen 

Telefon: 

97087755 

Vår dato: 

06.02.2023 

Vår ref.: 

2023/66 /   



 

 

2 

På vegne av rådene  

Elisabeth Mikalsen – Leder Lofotrådet 

Kari-Anne Opsal – Leder Hålogalandsrådet 

Hugo Jacobsen – Leder Vesterålen regionråd  
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