
 
«Drømmebygg» i Rondane falt i grus. – 
Opplever dette som svært nedskalert 

 
Norconsult har foreslått at Viewpoint i Rondane skal se slik ut, men nå blir hele 

prosjektet nedskalert. Foto: Skjermdump 

 21.09.21 12:08 

 Bjørn Brandt 

«Alle» kjenner til Viewpoint Snøhetta. Over tid har Sel kommune og 
samarbeidsparter arbeidet med planer om å lage noe tilsvarende på 
Ranglarhø på Mysuseter; Viewpoint Rondane. Nå er det imidlertid avgjort. 
«Drømmebygget» i fjellheimen er lagt i grus. I stedet blir det siktskive, 
levegger i stein og benker. 
 For abonnenter 

– Jeg opplever dette som svært nedskalerte planer i forhold til det som er 
ønsket, sa Dag Erik Pryhn da formannskapet i Sel behandlet saken tirsdag. 

Alle som har ivret for nyvinningen i fjellet, fikk imidlertid en bitte liten 
porsjon trøst. 

– De tiltakene som nå er lagt fram, betyr ikke at det ikke skal skje noe mer 
seinere. Det er økonomien som gjør at vi per nå ikke får opp Viewpoint, men 
dette blir et større arbeid som må komme seinere, sa ordfører Eldri Siem. 
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Nedtonet 

Ambisjonene for et Viewpoint Ranglarhø, slik det ble foreslått i en rapporten 
fra Norconsult, er per i dag lagt til side for en mer nedtonet installasjon. 

Men målsettingen er fremdeles å gjøre Ranglarhø til et attraksjonspunkt og 
formidle kunnskap om nasjonalpark og villrein på planlagt rundtur. 

Det er både ulike synspunkter og økonomi som ligger som begrunnelse for 
dette valget. Men ambisjonen for rundtur til Ranglarhø som nå er beskrevet, 
vil gi Mysusæter en ny attraksjon, sa prosjektleder Ole Aasaaren da han 
informerte politikerne. 

 
Prosjektleder Ole Aasaaren pekte på at politikerne i framtiden har muligheter 
til å videreutvikle planene i Rondane. Foto: Bjørn Brandt 

Slik kan det bli 

Men et nedskalert prosjekt betyr ikke at det ikke blir en viss framdrift i 
fjellheimen. 

Første etappe i noe som senere kan bli utviklet, vil blant annet bestå av 
detaljprosjektering av sti til fjellet Ranglarhø og formidlingselementer ved 
attraksjonspunktet på toppen av fjellet. 



Utgangspunktet er parkeringsplassen på Mysusæter, med en rundtur til 
toppen av Ranglarhø. Dette fjellet ligger i randsonen til nasjonalparken, slik 
tiltaket kan ha en kanaliserende effekt på ferdsel og samtidig bidra til å gjøre 
Mysusæter mer attraktivt. 

Det er aktuelt å identifisere behov for tilrettelegging og utbedring av 
eksisterende sti. Nedre deler har i utgangspunktet størst behov for utbedring. 

Villrein, kulturarv og vern skal være en rød tråd i rundturen. Videre er det 
aktuelt å etablere elementer på toppen som for eksempel benker, le, siktskive 
og infotavler. Dette for å gjøre toppen til et attraktivt attraksjonspunkt og 
formidle kunnskap. 

Vilje 

Så vil framtida vise om det er politisk vilje til å legge seg mer opp til forslaget 
som er skissert i rapporten fra Norconsult, med blant annet Viewpoint-bygg. 

Det som nå er på tegnebrettet, er det som står fram som gjennomførbart i 
2022. Det er basert på hva som foreløpig står fram som gjennomførbart etter 
at alle interessenter og økonomi er hensyntatt. 

 


