www.mosshistorielag.no

BYUTVIDELSE OG UTBYGGING FRA
1938 TIL I DAG.
75 års jubileum for bytuvidelsen 1. juli 2013.

Flybilde fra 2013
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DEN STORE BYUTVIDELSEN I 1938.
Den siste grenseutvidelsen ble vedtatt med kongelig resolusjon 1. juli i 1938, og har
dermed 75 års jubileum 1. juli 2013. Etterfølgende kart viser de vedtatte grensene og
som fortsatt er de formelle grensene mellom Moss og Rygge kommuner. Et
nedfotografert kart fra 1938 viser de nye grensene som går fra Værla til Varnaveien
videre til Høydakrysset, Øreveien til Ørebukta og over i Vansjø. Grensen mot
Krapfoss ble opphevet i 1946 da Jeløy kommune ble lagt inn under Moss.

Kartet viser med rød strek grensene for byutvidelsen i 1938.
Totalt ble det avstått 2300 da. fra Rygge kommune og som ble tillagt Moss. I denne
byutvidelsen inngikk grunn som tilhørte eiendommene Klommesten, Melløs, Kallum,
Høyda og Øre. Innen disse områdene og da særlig på Høyda, Klommesten og
Ørehavna var det etablert forstadsbebyggelse som nå ble innlemmet i byen. Denne
utvidelsen ga Moss gode utviklingsmuligheter med villabebyggelse på Malakoff og
Fjordveien. Etterhvert ble det regulert for industri på østsiden av Melløs stadion opp
mot Varnaveien på Høyda. Hit flyttet industri og andre virksomheter som ikke hadde
utviklingsmuligheter nede i byen. Områdene på Melløs/Ørejordet ble regulert til
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rekkehus og andre typer flerfamiliehus. I det etterfølgende gis en oversikt over hva
som skjedde i det tillagte område før og kort tid etter byutvidelsen. Denne utvidelsen
fikk avgjørende betydning for byutviklingen i Moss og senere også i Rygge.
Forstadsbebyggelsen på Høyden,Ørehavna og Klommesten.
Etterfølgende kart viser at Høyda hadde preg av å være et veiknutepunkt både i
forhold til Kongeveien og den senere RV 1 og ble en form for «bydelsenter» med
bl.a. skole, butikker, bakeri og bensinstasjon. Høyda var også en samlingsplass for
ungdommen i området. Høyden skole ble bygget i 1893 og ble overtatt av Moss
kommune i 1938. Skolen dekket områdene på Melløs, Klommesten og Ørehavna.
Skolen ble nedlagt og elevene gikk på Skarmyra skole fra 1952 og senere på Melløs
skole.
Begge sider av Ryggeveien var bebygget med den eldste bebyggelsen på sydsiden
nærmest grensen til Rabekk. På nordsiden ble det fart i bebyggelsen i slutten av
1930-åra. Idrettsanlegget på Melløs (Melløs Stadion) var allerede bygget og sto
ferdig i 1932.

Detaljkart som viser bebyggelsen på Høyda i 1938
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Bebyggelsen på Ørehavna
Ørehavna var mer enn Høyda nært tilknyttet byen. I mange år var det ikke
veiforbindelse mellom Ørehavna og Høyda. Skolebarna fra Ørehavna måtte gå over
Klommesten for å komme på skolen, inntil det på dugnad ble bygget en «skolevei»
over Ørebukta. Bebyggelsen på Ørehavna og Ørebukta (Holmen) er gammel og lite
regulert. Klommesten var stort sett utbygget på 1800- tallet da området lå tett innpå
bygrensen fra 1840. Ved grensejusteringen i 1938 ble hele området, som vist på
kartet, en del av byen.

Kartutsnitt fra 1938 viser store deler av den østre byutvidelsen Streken med
svak rød farge vises bygrensen fra 1840.
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Oppfølging av byutvidelsen.
Store deler av områdene øst for Melløs stadion, begrenset av Varnaveien, ble
regulert til industri. Mossepolitikerne hadde en visjon om å bygge en »idustriby». Noe
de etter hvert fikk til. Virksomheter og industri flyttet ut fra byen og nye virksomheter
ble etablert. Det kan nevnes: Rosenvinge AS (denne kom allerede i 1947), Noblikk
Sannem, Gartnerhallen, Logos, og flere mindre mekaniske verksteder på
mossesiden og Herføll, IL-O-VAN og Helly- Hansen Renolitt på ryggesiden. Dessuten
ble en rekke mindre bedrifter og virksomheter etablert. Etterfølgende bilde viser at
det ble et rent industriområde, noe som også var hensikten fra planmyndigheten i
Moss.

Flybilde viser dagens arealbruk rundt Varnaveien/bygrensen.

Utbygging av Øreområdet med Ørejordet
Etterfølgende flybilde fra 1948 viser de ubebygde jordene på Øre, som etter hvert fikk
stedsnavnet Ørejordet. På nordsiden av Ørejordet sees Ørehavna og Rønningen
som da stort sett var utbygget. Helt i bildets ytterkant sees Krappfoss som fra 1946
var tillagt Moss (tidligere Jeløy kommune).
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Øreområdet med Øreåsen i 1948.

Moss kommune eide Melløs og Kallum som ble bygget ut like etter krigen. Etterhvert
ble det nødvendig å sikre seg nye eiendommer for utbygging. I 1956 kjøpte
kommunen 24.5 da av eiendommene Øreveien 38 og 38 a. Så tidlig som 2.april 1957
vedtok Moss bystyre en reguleringsplan for parseller av Klommesten, Øre vestre og
Øre østre og som ble stadfestet av Kommunaldepartementet 27. mai s.å.
Reguleringsplanen inneholdt muligheter for å bygge flerfamiliehus, noe som
etterhvert preget all utbygging på Ørejordet
Moss kommune kjøpte i midten av 1950- årene arealene ved Ørebukta til fremtidig
vannverk. Som kjent ble ikke disse planene realisert. Området lå som kommunalt
lager inntil området ble regulert og utbygget til båthavn. I dag drives båthavna av
Vansjø båtforening.
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Flyfoto og kart viser en ferdig utbygget og velfungerende bydel i dag.
Hva har skjedd inne byutvidelsen på 75 år?
Byutvidelsen førte til en rask utbygging på mossesiden av bygrensen. Etter hvert
skjedde også en betydelig vekst i grenseområdene i Rygge. Ekholtområde ble det
første boligområde som ble regulert til en velfungerende haveby. Deretter kom
bebyggelsen på Øreåsen, som fikk et meget urbant preg med en variert
boligbebyggelse med variasjon mellom eneboliger og blokker.

Kartet viser en sammenhengende bybebyggelse på begge sider av
kommunegrensen.
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Fremtidig utbygging
Kommunedelplanen for Melløs – Høyden og Varnaveien 2008- 2020
Plankartet viser hvordan områdene kan utvikles de neste årtier. Endringene i
området går raskt og vil mest sannsynlig være gjennomført i løpet av en 10- års
periode. Da vil område i hovedsak bestå av handel/næring/institusjoner/boliger og bli
en viktig bydel, fortsatt beliggende i Moss og Rygge kommuner

Oppsummering
Selv om behovet for en byutvidelse presset seg fram ble den motarbeidet av Rygge
kommune. Til slutt besluttet Stortinget 1. juli 1938 den kommunegrensen som gjelder
i dag og som har fungert i 75 år. Som vist foran er det nå et sammenhengende
byområde på to sider av kommunegrensen. Neste etappe i denne historien vil
komme når Rygge og Moss blir en kommune.
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