
    

 
 

                           

    

Holmen kirke 11.06.21 
Statens vegvesen  
 
HØRINGSUTTALELSE ANG. E18 
 
Vi viser til tidligere brev av 12.09.18, hvor synspunktene som fremgår fortsatt er gjeldende. 
Utbyggingen vil i stor grad påvirke kirkens områder, både under og etter selve byggeprosessen. Flere 
parallelle planprosesser i det umiddelbare nærområdet gjør situasjonen uoversiktlig. Det er behov for 
at prosessene ses i sammenheng og konsekvensutredes i samarbeid mellom vegvesen, kommune og 
kirken som berørt. 
 
Holmen kirkes areal er allerede svært presset slik det ligger i dag. Det ligger i et område omgitt av 
mye trafikk, støy og støv. Det er sentralt for kirken er at utbyggingen av nytt Slependenkryss og ny E-
18 i størst mulig grad bidrar positivt til å bevare og utvikle kirkestedet. 
 
Det ligger en barnehage på kirkens område. Det er viktig at denne ikke påvirkes ytterligere av støy, 
støv og trafikk. Vi ønsker ikke at Bjørklundsveien blir en gjennomfartsåre, eller et bindeledd mellom 
Billingstadsletta og Nesbruveien. Økt trafikk over og gjennom kirkens områder vil påvirke kirkens 
områder svært negativt. 
 
Det er planlagt en større utbygging på en nabotomt hvor flere forhold fremdeles er uavklart. 
Rekkefølgen og sammenhengen med ny E18 fremstår fortsatt uklar for Holmen kirke. Det er viktig at 
det blir gjort en total vurdering av området i planprosessene i samarbeid mellom Statens vegvesen 
og Asker kommune. Kirken må være tett koblet på denne prosessen.  
 
Vi ønsker å få tilsendt alle høringsuttalelser og holdes løpende orientert om den videre utviklingen av 
både planleggings- og byggeprosessen. Vi mener videre det hadde vært hensiktsmessig at Statens 
veivesen avholder et orienteringsmøte for kirken og for dens naboer, som vi gjerne fasiliteter i 
henhold til dagens smittevernregler. 
 
Kontakt i sakens anledning bes gå gjennom kirkesjef i Asker kirkelige fellesråd.   
 
 
Lars Duvaland                                                                             Cathrine Jensen 
Menighetsrådsleder                                                                   Leder eiendomsutvalget 
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