
Pressemelding 26.03.2020, sendt desken@hadeland.no klokken 12.13 

  

 

Ett nytt tilfelle i Lunner, restriksjoner på utfartsparkering  og stengte 
kunstgressbaner 

  

Smittestatus per 26.03.2020 klokken 12.00 

I går 25.03 fikk vi ett nytt bekreftet tilfelle av covid-19. Dermed har vi nå tre 

bekreftede tilfeller i Lunner. 60 er testet. Per torsdag formiddag var 52 bekreftet 

negative, og vi venter på svar fra 4 prøver. 1 prøve er avvist fra analyse fordi den ikke 

fyller kriteriene for test. 

  

Vi er i en ny fase 

Med de tre bekreftede positive testene i vår nabokommune Gran, der 

smittesporingen tyder på lokal smitte innad i bygda, er det mye som tyder på at det 

er en del som går under radaren og sannsynligheten for nye «tilfeldig» smittet øker. 

Det er ingen grunn til å tro at vi er mer beskyttet i Lunner kommune. Det vil si vi for 

vårt område er på vei inn i fase 3 av epidemien, der vi går fra klynger med smitte og 

kontroll på smitteveier, til en tidlige epidemi. I denne fasen er sosial avstand, 

håndvask og gode hosterutiner viktigste tiltak. Derfor har Lunner nå innskjerpet 

viktigheten av å begrense sosial omgang og anbefalingene er strammet inn, sier 

kommuneoverlege Bjarne Oure. 

  

For de nye retningslinjene - se: 

https://www.lunner.kommune.no/koronavirus-fakta-raad-og-tiltak.6292954-

297042.html 

«Forebygg smitte: Unngå sosial omgang utenom husstanden» 

  

Vi må være tydeligere 

- Fordi epidemien tilspisser seg kreves at vi er enda tydeligere i de rådene og 

retningslinjene vi gir. Det er to ting som kan hjelpe oss å begrense smitten og 

redusere faren for alvorlig sykdom og dødsfall: Holde avstand og god hygiene. 

Heldigvis er dette tiltak vi alle kan bidra med, men det krever noe av oss alle. Vi er 

takknemlige for den innsatsen alle gjør, for vi vet at det koster,  sier ordfører Harald 

Tyrdal.  

Den viktigste innstrammingen kommunen gjør, er at vi stenger også utendørs anlegg. 

I tillegg oppfordrer vi i enda større grad til å unngå sosial omgang utenfor 

https://webmail.lunner.kommune.no/owa/redir.aspx?C=c1KyAKawBrpFqjbSnNt58QbzFutuAfNrRfwc6ktZJSD_Vym-dtHXCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.lunner.kommune.no%2fkoronavirus-fakta-raad-og-tiltak.6292954-297042.html
https://webmail.lunner.kommune.no/owa/redir.aspx?C=c1KyAKawBrpFqjbSnNt58QbzFutuAfNrRfwc6ktZJSD_Vym-dtHXCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.lunner.kommune.no%2fkoronavirus-fakta-raad-og-tiltak.6292954-297042.html


husstanden, også for barn og ungdom. Alle oppfordres til å holde seg hjemme. 

Handle i nærbutikk, handle for flere dager og kanskje bare en i husstanden om 

gangen. Unngå ærender som ikke er strengt nødvendige. 

Regjeringen har nå kommet med nye tiltak for å begrense smittespredning - her 

presiseres viktigheten i å begrense kontakten med hverandre. Ute i det offentlige 

rom, bør folk ha minst en meters avstand til andre mennesker. Når man er ute, bør 

man ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe – med unntak av de som er i 

familie eller i samme husstand. Innendørs bør folk ha minst to meters avstand til 

hverandre, men det gjelder ikke de som er i familie eller i samme husstand. 

  

Stenger kunstgressbaner 

Kommunale anlegg som samler flere mennesker på et begrenset område, og med 

stor mulighet for nærkontakt, stenges med umiddelbar virkning i dag, 24. mars. Dette 

omfatter også kunstgressbanene på Frøystad, Grua og Harestua.  Vi har sett at en del 

barn og ungdom har samlet seg på våre anlegg, og vi vurderer at det innebærer en 

betydelig smitterisiko.  

Frem til nå har vi vurdert at så lenge man holder god avstand og unngår nærkontakt, 

er det bra at barn og ungdom får mosjon og fysisk aktivitet. Imidlertid ser vi at dette 

er vanskelig å regulere, og det er heller ikke greit å bortvise noen mens andre får lov 

til å benytte anleggene. Derfor stenger vi nå alle banene. Det er synd, men det er 

nødvendig for å få kontroll og begrense smitte. Dessuten er dette enklere å forholde 

seg til for alle. 

  

Andre tiltak vurderes løpende 

I helgen som var så vi at det var stort press på utfartsparkeringene i kommunen, både 

på Svartbekken, Mylla og Brovoll. Det var mange der som ikke har boadresse i 

kommunen. Vi fikk mange henvendelser fra innbyggere som var skeptiske til 

tilstrømningen fra andre kommuner, og til at så mange samlet seg på begrensede 

områder. Vurderingen vår har vært en avveining mellom folkehelsen i at folk kommer 

seg ut på tur, og den smittefaren som følger. Kommunens kriseledelse vil utover uken 

vurdere tiltak for å begrense mengden av besøkende på våre utfartsparkeringer. 

- Vi må samarbeide med Lunner almenning, Mylla løypeforening og Skiforeningen, 

om vi skal få det til. Alle partene har vært svært imøtekommende og vil bidra til å 

redusere trykket. I første omgang innfører vi parkering forbudt langs veiene ved 

Svartbekken og Mylla. Lunner allmenning begrenser antall parkeringsplasser med 

større plass mellom bilene. I tillegg vil allmenningen bemanne med parkeringsvakter. 

Vi samarbeider med Mylla løypeforening og Skiforeningen om å kommunisere via 

deres kanaler på Facebook og iMarka-appen, sier rådmann Dag Flacké. 

  



Utvidelse av perioden med stenging av skoler og barnehager 

Som ventet kunngjorde regjeringen i går at stengingen av skoler og barnehager, 

sammen med andre tiltak, forlenges til 13. april, altså over påske.  

- Våre skoler og barnehager har planlagt for dette allerede, og er godt forberedt, så 

dette innebærer ingen stor endring for oss, sier kommunalsjef for oppvekst May 

Birgit Kjeverud.  

Hun forteller at ordningene med hjemmeskole fungerer godt, og at både lærere og 

elever har hatt en bratt læringskurve på hvordan man bruker digitale hjelpemidler. 

Kjeverud presiserer også at oppvekstsektoren har et spesielt fokus på å ta vare på alle 

i en vanskelig situasjon, og spesielt de mest utsatte. Alle fra UngHadeland til 

barnevernstjenesten har satt opp forsterkede tilbud og er proaktive i å håndtere den 

spesielle situasjonen. Det er etablert en egen direktelinje til foreldreveileder Anne 

Beth Hennie. Hun kan nåes på på telefon 404 71 311 hverdager i tidsrommet 09.00-

11.30 og 13.00-15.00. 

 

  

For mer informasjon eller spørsmål, kontakt informasjonsansvarlig i kriseledelsen, 

Torstein Brandrud, 91166607 

 


