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1. Sammanfattning
I denna rapport sammanfattas resultatet av en förstudie som genomförts under perioden 1  
november 2018 tom 31 januari 2019. 
Syftet har varit att utreda förutsättningarna för att utveckla destinationen och varumärket 
Orbaden    med ett nytt besöksmål i form av växthus, servering och butik och i anslutning till 
detta etablera grönsaksodlingar med förädling. 
Rapporten redovisar övergripande förslag på hur ovanstående etableringar kan driftsättas 
samt en ekonomisk analys rörande de investeringar som krävs och en prognos över hur 
verksamheten bör kunna nå lönsamhet.

2. Bakgrund
Orbaden har en historia sedan början av 1900-talet som badort och besöksort och är en 
vacker kulturby som varit bosatt i århundraden. Här finns en rik historia bevarad och byn 
ligger naturskönt vid Ljusnans strand invid blånande berg och ett levande odlingslandskap.
I byn finns redan väl etablerade och framgångsrika företag såsom tex Orbaden Spa & 
Resort, Organic Smash, Orbadens Camping och en Världsarvsgård med namnet 
Gästgivars. 
Här finns också en aktiv byförening kallad Orbadens Vänner som har medlemmar från 
närområdet med representation från lokala invånare och företag.

År 2017 genomfördes ett bygdesamråd och en förstudie för möjligheterna att utveckla 
Orbaden som besöksort men även göra bygden trivsam att leva i för de bofasta.
Man kom fram till  stort antal initiativ som bygden som helhet kan genomföra. Studien visar 
att intresset för byns framtida utveckling är starkt och brett förankrat i bygden. 
(Se bilaga 1 Förstudierapport 2017) 

Stiftelsen Åsberget-Orbaden tog under hösten 2018 initiativ till ytterligare en förstudie för att 
utreda förutsättningarna för investeringar i växthus med tillhörande restaurang och butik 
samt etablera frilandsodlingar. Allt med syfte att Orbaden ska utvecklas till en hållbar 
destination. 
Lokalt odlade grönsaker för lokal konsumtion är till gagn för såväl besökare som fast boende 
och anses vara en avgörande insats för att skapa långsiktig hållbarhet och stärka 
varumärket Orbaden.
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3. Genomförande
I förstudien har hållits ett antal möten med berörda företag,  Orbaden Spa & Resort, Organic 
Smash, Bergaliv, Gästgivars, Orbaden camping m fl. Det har även hållits möten med 
Nytorps Naturbruksgymnasium, Högbo Bruk och Landsbygdsenheten på Länsstyrelsen i 
Gävleborg.
Det har också lagts ned ideella resurser där högskolestudenten Kiki Pers bidragit med en 
nulägesanalys och en enklare SWOT-analys

4. Projektets målsättningar
I projektet sattes specifika mål för att få svar på om tänkta investeringar är realistiska och 
vilka resurser som kommer att behövas och hur organisationens struktur kan utformas för 
bästa resultat. 

De specifika målen för projektet har varit följande:
● En nedskriven plan för hur en utveckling av destination Orbaden kan genomföras
● Framtagna enklare skisser på byggnaderna
● Ett första övergripande ekonomiskt underlag för projektet

Den långsiktiga målsättningen är att lokalbefolkningen, befintliga restauranger och företag 
har tillgång till närodlade grödor och en väl utvecklad verksamhet med växthus, året runt-
servering, butik och återöppnad lanthandel i byn. Varumärket Orbaden ska vara väl etablerat 
och locka ett stort antal besökare till de olika attraktionerna. 

(Se Bilaga 2 Vision)

5. Odlingar

Förutsättningarna för ett lönsamt odlingsprojekt  är goda eftersom det redan finns en starkt 
uttalad önskan från de större aktörerna i byn att köpa in lokalt odlade grönsaker till sina 
verksamheter. 

En analys är framtagen för hur stora volymer av grönsaker av olika slag som behöver  odlas 
för att täcka efterfrågan.
(Se bilaga 3 Behovsanalys Orbaden)
I framtiden kan det även finnas behov av humleodling och äppelodling för bryggeriet Organic 
Smash. 

De föreliggande behoven av volymen grönsaker hos Orbaden Spa & Resort är ansenliga 
och adderar man sedan den möjliga potentialen med lanthandeln i byn, byns övriga lokala 
företag, närliggande dagligvarubutiker i Bollnäs och Ljusdals kommun samt försäljning via 
direktköp och självplock från lokalbefolkning och turister finns en god grund att våga 
investera i odlingar, såväl i växthus som på friland.

Om nödvändiga resurser omgående tillsätts  bör en frilandsodling kunna starta redan våren 
2019 och växthusodling komma till stånd när investeringen i byggnationerna är genomförda.



Odlingarna kommer att kräva projektledning samt tillförd kompetens från erfarna odlare.
Förstudien har varit i kontakt med flera av dem och kan konstatera att flertalet är villiga att 
bidra med kunskap. Några exempel på detta är:
Nytorps Naturgymnasium 
Högbo Bruk som har en omfattande odlingsverksamhet
Länsstyrelsen i Gävleborg (rådgivning odling)
Det finns även en numera pensionerad odlare bosatt i byn som tidigare bedrev storskalig 
grönsaksodling i området som har förklarat sig villig att bistå med kunskap.  

(Se bilaga 4 Högbo Bruk)

Odlingarna kommer att kräva stora manuella arbetsinsatser och här är rekommendationen 
att inleda samarbete med Arbetsförmedlingen i Hälsingland. Ambitionen är att kunna erbjuda 
arbete till utrikesfödda personer och andra som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.
För att projektet ska klara sig ekonomiskt behövs bidrag från Arbetsförmedlingen för den 
manuella arbetskraften tills verksamheten står på egna ben. 

6. Investeringar i byggnader och verksamheter

Växthus

Byggnaden bör ligga invid Riks 83:an så nära byns centrum som möjligt samt i direkt 
anslutning till frilands-odlingarna och ligga väl synlig från förbipasserande från såväl norr 
som söder.

I förstudien har hållits ett antal möten och diskussioner kring markfrågan. Det har resulterat i 
tre olika förslag, 

(Se bilaga 5 Karta) 

Om projektet kommer till stånd är det en av de mest prioriterade frågorna att fastställa detta 
samt att förvärva aktuell mark.

I växthuset odlas ett sortiment väl anpassat för direktförsäljning till besökare samt för 
försäljning till Orbaden Spa & Resort samt andra lokala kunder.

Troligen bör någon form av beredningsrum finnas där man kan bedriva enklare förädling 
såsom tvättning, paketering mm.

Odlingen i växthuset bör ligga i nära anslutning till restaurangen för att skapa rätt atmosfär 
för gästerna.

Restaurang



I byggnaden bör det finnas en restaurang som serverar enklare rätter och i anslutning till 
restaurangen ett mindre kök. Det är önskvärt att samarbete sker närliggande restaurang 
Orbaden Spa & Resort eller annan lokal restaurang för önskvärd kostnadseffektivitet men 
utan att behöva tumma på matens höga kvalitet.

Målet är att gästerna får en matupplevelse med genuin och god mat, med råvaror från de 
egna odlingarna och ett trevligt bemötande. Eftersom restaurangen ligger vid vägen kan 
man förmoda att vissa gäster är på genomresa och bara vill göra ett kortare stopp vilket 
innebär att restaurangen bör ha snabb service och smidig logistik. 

Butik med turistinformation

Det är önskvärt att det finns en butik med tillhörande turistinformation i byggnaden. 

Detta kan bli en viktig säljkanal för lokala produkter med byns varumärke Orbaden och de 
aktiviteter som erbjuds i närområdet. Här är det av stor vikt att verksamheten bemannas 
med kompetent serviceinriktad och säljande personal. 

Hyresgäster med mervärden

För att göra attraktionen vid vägen än mer intressant att besöka är det en fördel om flera 
andra mindre verksamheter också finns där. T ex ett litet tunnbrödsbageri där man kan köpa 
nybakat tunnbröd (och äta det i restaurangen). Verksamheterna skulle kunna vara fristående 
hyresgäster vilket också skulle bidra till en mer stabil ekonomi för investeringen i fastigheten.

Ideskiss

En övergripande ideskiss för den tänkta fastigheten har tagits fram. 

Se bilaga 6 Konceptskiss

7. Organisation

Företagsform

Förstudien har omfattat flera möten för att diskutera frågan om hur investeringar, ägande 
och driftsformer ska se ut. Det finns en starkt uttalad önskan om bred förankring i bygden 
där det är en fördel om många lokala invånare och företagare blir erbjudna att vara med och 
investera. Även när det gäller driften av odlingarna ses det som en fördel med någon form 
av socialt företagande. 

Det är samtidigt viktigt att företagsformen är anpassad även för större investerare då det 
krävs en hel del kapital. 

Advokat Staffan Michelsson har gjort en utredning med hänsyn till ovanstående behov och 
med det som underlag har studien kommit fram till att en ekonomisk förening är att föredra 
där rösträtten knyts till de andelar som motsvarar respektive medlemsinsats i föreningen. 
Det huvudsakliga inflytandet följer andelarnas storlek men man slår ändå vakt om 
kollektivets grundidéer om delaktighet och samverkan. 



(Se bilaga 7 Företagsform)

Tanken är att bilda en ekonomisk förening som köper in mark, investerar i fastighet samt   
ansvarar för driften av denna inkluderande alla odlingar, förädling och försäljning av 
produkterna.

Restaurangen, butiken, turistinformationen mm kan drivas av den ekonomiska föreningen 
alternativt av redan befintliga lokala företag som sitter på erfarenhet och vill utöka sin 
verksamhet.

Orbadens Vänner

Föreningen Orbadens Vänner får ses som en viktig part när det gäller byns utveckling och 
kan i framtiden ha en betydande roll. Här finns bred förankring för ett flertal framtagna 
förslag som skulle kunna sättas i verket i föreningens regi. Orbadens vänner kan driva frågor 
av allmän karaktär  som utveckling av badplats, lekplatser, nya vandrings och cykelleder 
mm. Utöver detta skulle det vara av stort värde om byns historia dokumenterades och 
marknadsfördes  i lämpligt utformade format för spridning till besökare och bofasta. 

Det finns möjligheter att ansöka om sk Projektstöd för att driva dessa frågor.

Det lokala näringslivet

Orbaden med omnejd har ett flertal aktiva och framgångsrika företag. Detta kan vara en  
viktig tillgång för utvecklingen framåt. 

Företaget Organic Smash har redan tagit nya initiativ till utveckling av Orfa-berget med 
vildmarksaktiviteter för hela familjen. Dylika initiativ från enskilda företag kan bli ett viktigt 
tillskott för att öka attraktionskraften och antalet besökare. 

Flera andra företag i närområdet är på gång med nya verksamheter och initiativ vilket stärker 
det gemensamma varumärket Orbaden.

Det lokala företagen har också fördelar av ett gemensamt varumärke och en  gemensam 
marknadsföring.

Övergripande styrning av Orbadens utveckling 

I de möten och träffar som genomförts under förstudien har den röda tråden varit att 
kommande satsningar är beroende av en bred förankring i bygden. 

Därför rekommenderas att det finns en organiserad struktur kring att samla alla parter med 
jämna mellanrum. Där bör man enas om övergripande målsättningar på kort och lång sikt 
samt följa upp och göra löpande utvärderingar. 

Representanterna i den övergripande styrgruppen kan vara:

● Orbadens nya ekonomiska förening



● Stiftelsen Åsberget - Orbaden
● Det lokala näringslivet
● Orbadens Vänner

Sammanfattning Organisation

För att projektet ska nå bästa resultat är det viktigt att berörda parter har ett väl fungerande 
samarbete.

Av juridiska och praktiska skäl är det också av största vikt att varje part har sin tydliga roll 
och ansvarsområde.

Se  bilaga 8 Förslag organisation

Andra goda exempel

Det kan vara av värde att se och lära sig av hur andra arbetat med utveckling av sina
destinationer. 
Ett nära exempel är Järvsö där man genom en bred förankring i ideella
organisationer i bygden och bildandet av aktiebolaget Destination Järvsö AB lyckats 
mycket bra. Besöksantalet stiger kraftigt, befintliga företag blir allt mer lönsamma, nya 
företag bildas
löpande och byn är numera en inflyttningsort. 
(Se bilaga 9 Besöksstatistik) 

Det torde vara en fördel för Orbadens positiva utveckling och framtid att arbeta på liknande 
sätt. 

8. Risker
Ett projekt som detta är ett ekonomiskt risktagande och kräver ett stort engagemang för 
genomförande och ett gott resultat.

Personliga resurser
Projektet består av flera delar, såsom etablering av odlingar, byggprojektering, rekrytering, 
arbetsledning, ekonomifunktion, etc. 
Det är viktigt att förstå att det behövs nödvändiga ekonomiska resurser som är så pass 
tilltagna och långsiktiga att inte hela projektet äventyras. 
(Se bilaga 10 Resursbehov Personal

Investering
Kapitalbehovet kommer att vara omfattande och rekommendationen är att andelen egen 
finansiering är relativt hög. Detta kan ske med ett brett erbjudande om ägande vilket stärker 



det gemensamma engagemanget i bygden men också minskar riskerna för höga räntelägen 
mm. 

Riskanalys
I det fall beslut kommer att tas om genomförande av hela eller delar av projektet 
rekommenderas att en utförlig riskanalys tas fram gemensamt av berörda parter. 

9. Ekonomisk analys
Investeringsunderlag
Förstudien har inte haft resurser att ta fram färdiga ritningar, planer och exakta kostnader.
Men enligt den målsättning som fanns har det tagits fram ett övergripande underlag som kan
ligga till grund för ett första erbjudande till investerare och ett diskussionsunderlag för
kommande ansökningar om fortsatt projekt. 
(Se bilaga 11 Investeringskalkyl)

Resultatprognoser
Med investerings-underlaget som grund och med de driftsformer som diskuterats har det
även tagits fram femåriga resultatprognoser
(Se bilaga 12 Resultatprognos)



10. Reflektioner och slutsatser
Bygderådet som genomfördes 2017 kunde konstatera att det finns stora sociala, ekologiska,
kulturella och ekonomiska värden att vinna genom lokalt samarbete i bygden. 
Det finns en stark önskan att vidareutveckla Orbaden till ett välkomnande besöksmål och ett
centrum för livskvalitet alla tider på året.
För att detta ska kunna uppnås krävs eldsjälar men även investeringar och nysatsningar 
som tillför lönsamma lokala företag och ger lokala arbetstillfällen. 
Den här förstudien har fokuserat på att ta fram fakta och analysera en affärsidé avseende 
odlingar
av grönsaker i byn samt investeringar i växthus, restaurang mm.

Resultatet visar att den planerade satsningen är genomförbar och att den har potential att
lyckas. Satsningen är flerårig och kommer att kräva ett stort engagemang från alla berörda
parter och den största risken kan vara att projektet inte hålls samman i en långsiktig och väl
förankrad struktur och styrning. Det är viktigt att förstå att det kommer att krävas resurser för
övergripande ledning som kan hålla ihop projektet och samverka med alla parter som krävs
för att projektet ska bli framgångsrikt. 
Uppsidan är att byn och dess invånare och företag tar ett stort steg framåt avseende hållbar 
matproduktion och konsumtion samt tillför bygden såväl ekonomiska som kulturella värden 
och ger en betydande förstärkning till varumärket
Orbaden.

Orbaden den 22 februari  2019

Stiftelsen Åsberget-Orbaden 

Projektledare  Britt-Marie Stegs, Brita Bolaget AB


