
Oppgradering av Sundvollen luftsportsområde



Sundvollen luftsportsområde - Kronprinsens utsikt

● Sundvollen er et viktig luftsportsområde for paragliding og hanggliding

● Østlandets viktigste luftsportsområde

● Norges tredje mest brukte luftsportsområde for hang- og paragliding

● Høy aktivitet hele året



Kronprinsens utsikt

● Populært utsiktspunkt

● Hyppig brukt gjennom hele året av turgåere, turister, tilreisende og lokale

● Luftsportsaktivitetene tiltrekker publikum

● Kronprinsens utsikt er del av et beiteområde



Hovedutfordringer

● Kronprinsens utsikt er i liten grad tilrettelagt for det antallet besøkende som er 

i dag, og universell utforming mangler. 

● Det er ingen adkomst for besøkende med nedsatt funksjonsevne.

● Publikum bruker Kronprinsens utsikt som et utfluktsområde. Forsøpling, bruk 

av bål og engangsgriller er et betydelig problem, forringer opplevelsen av å 

besøke Kronprinsens utsikt og ødelegger naturen.

● Eksisterende trapp og luftsportsrampe er gamle og utrygge. Det er nødvendig 

å oppgradere faste installasjoner av sikkerhetsmessige hensyn.

● Kronprinsens utsikt er i liten grad tilrettelagt for det antallet luftsportsutøvere 

som bruker stedet i dag. Luftsporten har vokst vesentlig siden området først 

ble tatt i bruk til luftsport. Dette bidrar til økt risiko for luftsportsutøvere.



Løsning

● Oslo paragliderklubb og grunneier har gått sammen for å gjennomføre et prosjekt for å oppgradere 

Kronprinsens utsikt som turmål for publikum, og som luftsportsområde.

● Det er behov for å gjennomføre en rekke tiltak for å bedre adkomst, redusere forsøpling og legge til 

rette for en bærekraftig bruk av Kronprinsens utsikt.

● Oppgradering av Kronprinsens utsikt skal være til nytte og glede for allmennheten ved blant annet å:
○ Sørge for universell utforming for tilkomst til Kronprinsens utsikt 

○ Renovasjon

○ Etablere et område med gapahuk, sittebenker og et godkjent ildsted til bruk for alle

○ Erstatte eksisterende trapp og luftsportsrampe for å øke sikkerheten for publikum og luftsportsutøvere

● Oppgradering av eksisterende installasjoner skal bidra til økt sikkerhet for luftsportsutøvere og 

publikum



Ambisjon

● Kronprinsens utsikt skal være et hyggelig friluftsområde for både 

luftsportsutøvere og publikum i alle aldersgrupper, og være tilgjengelig for 

publikum med nedsatt funksjonsevne.

● Kronprinsens utsikt og Sundvollen skal være et regionalt senter for luftsport 

på østlandet der utøvere på alle ferdighetsnivåer kan samles og utøve 

paragliding og hanggliding på en sikker måte. God tilrettelegging skal 

stimulere til økt aktivitet, og bidra til økt rekruttering til luftsporten.



Kronprinsens utsikt sluttsiltand (skisse) Oppgradert luftsportrampe




