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Avinor - Hvitbok - EUs transportpolitikk fram mot 2050 - Høring

Avinor har merket seg at utkastet til hvitbok slår fast betydningen av å videreutvikle gode
transportsystemer, at dette er grunnleggende for økonomi og velferd, og avgjørende for
europeisk konkurranseevne. Det gir et tydelig grunnlag for videre satsing både når det gjelder
infrastruktur og hvordan miljøet skal søkes ivaretatt.

Avinor er enig i at hovedutfordringene - økende konkurranse i den globale økonomien og en
økende oljeavhengighet - skal møtes med en økende energieffektivitet og renere energi
(herunder 40 % lavkarbon flydrivstoff innen 2050) og ikke gjennom å dempe mobiliteten.

Avinor støtter også målene om tilstrekkelig kapasitet, effektiv omstigning og enklere security.
Avinor synes videre at prinsippene om "user pays and polluter pays" er fornuftige, og at felles
mekanismer som ETS og økt internasjonalt samarbeid er egnede virkemidler for å få dette til på
luftfartsområdet. Ensidige tiltak mot luftfart anbefales ikke da dette så vel som å hemme
Europas konkurranseevne, også vil ramme Norge spesielt hardt pga spredt bosetting og landets
beliggenhet og langstrakte form.

Avinor er også av den oppfatning at utbygging av høyhastighetstog er en fornuftig strategi i
Europa, men at eventuell utbygging i Norge må sees i sammenheng med markedsstørrelse,
avstander og fmansiering (tilgang til TEN-T midler).

Ad fmansiering av arbeidet med utvikling av mer effektivt europeisk flytrafikkavviklingssystem
har Avinor merket seg at våre naboland mottar tilskudd i form av TEN-T midler og er betenkt
over at en tilsvarende satsing fra Avinors side vil kunne gå ut over andre viktige, nasjonale
luftfartsinvesteringer.
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