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HØRINGSINNSPILL TIL OMRÅDEREGULERING 
Ballerud - Johs Faales vei 80-100 - Kleivveien 22 – områderegulering 
ArkivsakID: 15/142742 
Fra Ballerud Golf Klubb. (BAGK) 
Til politikere og media 
 
I forbindelse med pågående reguleringsarbeider for Ballerud golfbane har Ballerud Golf Klubb følgende 
innspill. Vi er mot en eventuell nedleggelse av golfbanen uten at det finnes reelle alternative 
erstatningsarealer. 
Vi ber kommunen vurderer nøye nedleggelse av golfbanen i behandling av planforslag og gi oss 
tilbakemelding på hva de ser som løsning - alternativt område for golfbanen. 
 
Vår begrunnelse baserer seg på følgende: 
1. Miljø, Idrett og Kultur: 

BAGK og Ballerud golfbane ble etablert i 1992 og har i snart 30 år vært en meget viktig del av fritids 
og treningstilbud i Bærum Kommune for alle aldersgrupper. Øvrige lignende fasiliteter og anlegg i 
Bærum kommune og Oslo omegn har ikke adkomstmuligheter uten bruk av bil.  

2. Medlemstallet er økende: 
Det er 1800 medlemmer i BAGK, medlemstallet er økende. Andel junior under 20år er 400, voksne 
20år + er damer og er 500 og menn er 900 

3. Biologisk mangfold: 
Ballerud Golfbane er en veletablert grønn lunge med variert og velpleiet parkmessig landskap 
tilgjengelig for rekreasjon hele året. Om banen nedlegges vil naturen ta over, eller føyes tilbake til 
matproduksjon? 

4. Sportslig tilbud, junior satsing: 
BAGK er svært viktig for rekruttering til golfsporten i Norge og er en av klubbene i Norge med flest 
aktive medlemmer i de yngste aldersklassene, antagelig Norges største juniorklubb. En stor andel av 
de siste ti årenes unge golfspillere som har startet på college i USA har startet karrieren på Ballerud 

5. Arbeidsplasser  
Av golfanlegget, bane og treningsfasiliteter, generes det ca. 24 årsverk, disse vil gå tapt. 

6. Aktivitet på banen, sommer sesong: 
Det spilles over 20000 golfrunder hvert år, hvorav 25% kommer fra andre klubber. Treningsfasiliteter 
med driving range tiltrekker også veldig mange (5000) fra andre klubber. 
Golfbanen er også i hyppig bruk om vinteren for oppfostring av skiferdigheter til de alle yngste samt 
familie- sammenkomster. 

7. Pandemi, treningstilbud og folkehelse: 
BAGK har vært særdeles viktig under pandemitiden. Golf har for mange vært den eneste mulighet for 
å opprettholde fysisk og mental helse. BAGK har en av Norges absolutt beste golftreningstilbud, med 
en sportslig aktør og et profesjonelt støtteapparat som har stor aktivitet og kapasitet, noe som 
tiltrekker brukere fra Oslo omegn. Banen tiltrekker mange seniorer som ikke lenger makter å spille på 
lengere og mer kuperte baner. 

8. Tilkomst og tilgjengelighet: 
Ballerud golfbane er vel det eneste golfanlegget i Bærum (og Oslo omegn) som ikke trenger adkomst 
med bil, de fleste junior og ungdom benytter gang- og sykkeladkomst. Likeså mange seniorer med t-
bane & buss. Stier gjennom golfbanen er i stor grad tilpasset fremkommelighet for 
bevegelseshemmede personer. 

9. Fremtid for BAGK medlemmer: 
Nærliggende golfklubber melder alle fra at de er fullbooket for medlemskap. Disse golfbanene i 
Bærum kommune og Oslo omegn har ikke lignende adkomstmuligheter uten bruk av bil.  
Medlemmer av BAGK vil sannsynligvis bli ‘hjemløse’. Tilbud for junior og nybegynnere vil forsvinner. 
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At Ballerud golf kunne tilby sin aktivitet gjennom coronatideen var særdeles viktig - den ga kanskje den 
eneste møteplassen enslige seniorer og andre hadde gjennom de siste to sesongene. Juniorer kunne 
komme ut av sine soveværelser og trene i friluft sammen med andre og samtidig overholde 
avstandsregler. 
Pandemitiden er sannsynligvis ikke over med det første, vi trenger golfbaner. 
Ballerudområdet er ikke bare viktig for dem som liker golf - området er og vil bli viktig for Bekkestua og 
hele Bærum.  
Ballerud golfbane er særdeles estetisk beplantet, med busker og trær. Beplantningen har forsterket 
topografien i området, og det er synd at skole og barnehage skal få den beste beliggenheten på 
golfbanen. Kultivert og kulturlandskap; Ballerud Golfbane kan kanskje sammenlignes med Frognerparken 
i Oslo. 
 
Bekkestua utvides med mange byggeprosjekter. Det vil komme flere barn og unge i nærområdet.  Det er 
viktig at det finnes flere positive aktiviteter i nærområdet for denne gruppen -fotball/håndball /svømming 
er ikke nok.  
Ballerud golf tiltrekker seg et positivt mindsett og miljø rundt Bekkestua. Fritidsområder er viktig, men 
enda viktigere er områder som tillater aktiviteter som kan gjøres både sommer og vinter, som ski og 
akebakker for de minste, og av alle generasjoner. 
Plasseringen av Ballerud golfbane med boliger rundt og nærheten til kollektiv transport er ganske 
unik.  Bygges dette ut vil vi for alltid miste denne grønne lungen i Bærum - og Bekkestua vil få det 
samme preg som Sandvika. Uten Ballerud mister Bekkestua sin sjarme og miljø.  Ballerud golfbane gir 
Bekkestuaområdet en viktig balanse og positivitet til stedet - noe som er viktigere enn noen gang. 
Økt utbygging på Ballerud vil automatisk gi økt forurensning i området.   
 
 
For Ballerud Golf Klubb 
Styreleder: 
 
Andreas Brattlund Klein 
reddballerudgolf@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


