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Åtgärdsprogram för förvaltningsplanen för Sveaborg 2020–2024 

Detta åtgärdsprogram är en del av förvaltningsplanen för Sveaborg och som förvaltningsnämnden för Sveaborg har publicerat år 2019. Förvaltningsplanen för Sveaborg har 
utarbetats i samarbete med världsarvsobjektets nätverk. Förvaltningsplanen finns i sin helhet att läsa på Sveaborgs webbplats www.slhk.fi/sv/forvaltningsplan 

För att säkerställa att förvaltningsplanen genomförs och för att hålla den uppdaterad är åtgärdsprogrammet en konkret riktlinje för verksamheten på Sveaborg. Realiseringen av 
programmet följs upp och rapporteras varje år. Åtgärdsprogrammet behandlas vid årliga nätverksmöten. Samtidigt diskuterar man hur programmet förverkligas och om det finns 
några behov för ändringar. Åtgärdsprogrammet omfattar både större och mindre projekt samt konkreta uppgifter som säkerställer att förvaltningsplanen verkställs. 

Åtgärdsprogrammet täcker tidsperioden från år 2020 till 2024. Både förvaltningsplanen och åtgärdsprogrammet berör hela Sveaborgs nätverk. Åtgärdsprogrammet presenteras 
förvaltningsplanens mål, vilka preciseras med särskilda åtgärder. Programmet definierar även huvudansvarig implementerare, deltagare samt tidsplan. Åtgärdsprogrammet är avsett 
att vara en praktisk vägledning för alla delaktiga i hur man når de gemensamma målen. Programmet utvärderas varje år och det kompletteras vid behov.  

Ett exempel på resultaten från en nätverksworkshop: “Vi gör tillsammans – vi enar våra krafter eftersom ingen kan ensam bevara Sveaborg!” 

 

 Åtgärd Tidpunkt Ansvariga instanser Övriga deltagare 

Värden Vi fortsätter diskussionen om värden genom att ordna öppna 
nätverksevenemang. 

Fortlöpande FNFS Sveaborgs nätverk 

Vi fortsätter värdediskussionen vid Museiverkets och 
förvaltningsnämndens årliga granskning på platsen. 

Fortlöpande FNFS, 
Museiverket 

 

Vi säkerställer att de som hör till Sveaborgs nätverk har 
fungerande kommunikationskanaler. 

Fortlöpande  FNFS  

Hållbar utveckling: 

Klimathandlingar 

Vi främjar sakkunnig restaurering och renovering vid rätt 
tidpunkt för kulturell och ekologisk hållbarhet. 

Fortlöpande  FNFS,  
Museiverket 

 

Vi ökar kunnandet genom verkningsfulla klimatåtgärder. Vi 
identifierar de mest verkningsfulla åtgärderna och gör en plan av 
dem. 

Från och 
med 2020 

FNFS  

Vi ökar informationen och kunskapen genom att räkna 
koldioxidavtrycket hos olika funktioner. 

Från och 
med 2020 

FNFS Sveaborgs nätverk 

Vi mäter koldioxidavtrycket hos exempelvis byggnader, trafik och 
turism.  

Från och 
med 2021 

FNFS Sveaborgs nätverk 

Vi ordnar seminariet ”Sveaborg och klimatförändring” 
tillsammans med miljö- och kulturarvsorganisationer. 

2021 FNFS Miljö- och kulturarvsorganisationer 

Vi identifierar indikatorer på målen för hållbar utveckling. 2022 FNFS Sveaborgs nätverk 

http://www.slhk.fi/sv/forvaltningsplan
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Vi utreder möjligheter med cirkulär ekonomi. 2022 FNFS Sveaborgs nätverk 

Vi intensifierar förvaltningsnämndens kontroll över miljöfrågor 
och gör ett långsiktigt miljöprogram för åren 2020–2030. Vi 
förbinder oss vid det mest genomslagskraftiga miljöcertifikatet. 

2020 FNFS  

Vi väljer energieffektiva system vid reparationer. Fortlöpande FNFS Fastighetsägare 

Vi arrangerar en energiworkshop tillsammans med invånare och 
aktörer. 

2020 FNFS Invånare, aktörer 

Vi ökar värmeåtervinningen då vi förnyar husteknisk utrustning. Fortlöpande FNFS Senatfastigheter, Helsingfors kyrkliga 
samfällighet, privata fastighetsägare 

Vi använder arbetsmaskiner och transportfordon som lämpar sig 
för Sveaborg och ändamålet. 

Fortlöpande  FNFS, RISE Aktörer 

Vi skaffar el- och batteridriven utrustning. Fortlöpande FNFS, RISE Aktörer 

Vi förbättrar avfallsuppsamlingsplatserna för att maximera 
återvinning genom sortering. 

Fortlöpande FNFS  

Vi sorterar avfallet på bästa tänkbara sätt för att maximera 
återvinning genom sortering. 

Fortlöpande FNFS, aktörer, invånare Besökare 

Vi följer regelbundet och noggrant skicket hos byggnader, 
konstruktioner och miljö. 

Fortlöpande FNFS Senatfastigheter, Helsingfors kyrkliga 
samfällighet, privata fastighetsägare 

Hållbar utveckling: 

Hållbar turism 

Vi uppdaterar strategin för hållbar turism. 2020 FNFS Invånare, aktörer, Helsingfors stad, 
Helsinki Marketing, Sveaborgs 
nätverk 

Vi utvecklar en besökarkontroll genom såväl digitala medel som 
fysiska konstruktioner. 

Från och 
med 2020 

FNFS Aktörer, Helsinki Marketing 

Vi noterar deltagarantalet vid de gemensamma mötena samt 
användningen av Sveaborgs kommunikationskanaler. 

Fortlöpande FNFS  

Vi utvecklar skyltning och guidning enligt respons. Fortlöpande FNFS, Samfundet Ehrensvärd Besökare, invånare 

Vi utvecklar informationen om Sveaborg som ett bostadsområde 
och markerar bostadsområdet tydligare. 

2020 FNFS Helsinki Marketing, Aktörer, invånare 
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Vi förnyar utställningen och verksamheten i Sveaborgsmuseet.  2022 FNFS, Museiverket 
 

Samfundet Ehrensvärd, besökare 

Vi förbättrar kommunikationskanalernas tillgänglighet och 
tydlighet. 

Från och 
med 2020 

FNFS Aktörer 

Hållbar utveckling: 
Samarbete och 
partnerskap –Sveaborg 
tillhör alla 

Vi diskuterar frågor som gäller Sveaborg vid regelbundna träffar 
som är öppna för alla och som riktar sig till olika målgrupper 
(t.ex. invånarkvällar, turismmorgnar, samarbetsgrupper mellan 
staden och förvaltningsnämnden). 

Från och 
med 2020 

FNFS Helsingfors stad, aktörer, invånare 

Vi diskuterar frågor som gäller Sveaborg i 
kommunikationskanaler som är öppna för alla och som riktar sig 
till olika målgrupper (t.ex. Sveaborgs sociala medier, Vianet-
kanalen för invånarkommunikation, invånarnas egna sociala 
medier, Extranet för Sveaborgs aktörer). 

Från och 
med 2020 

FNFS Sveaborgs nätverk 

Vi ordnar en samfundslokal för invånare och besökare. 2020 Invånare Besökare 

Vi utvecklar möjligheter att arbeta på alternativ och frivillig basis.  2021 FNFS  Helsingfors stad, Allians rf 

Vi utvecklar samarbetet mellan förvaltningsnämnden och 
Sveaborgs fängelse. 

Fortlöpande FNFS, RISE  

Hållbar utveckling: 

Samarbete och 
partnerskap – 
Sveaborg tillhör alla 

Digitalisering 

Vi gör en digitaliseringsplan för förvaltningsnämnden samt ett 
program för hur den skall genomföras. 

2022 FNFS Valtori 

Vi gör upp en plan för förvaltningsnämndens samlingar. 2023 FNFS,  

Museiverket 

 

Vi gör upp en plan för att göra datamaterial om Sveaborg öppet 
och tillgängligt. 

2022 FNFS,  

Museiverket 

Valtori 

Vi säkerställer att information som är nödvändig för att 
världsarvsobjektet bevaras, sparas och förmedlas vidare till 
framtida aktörer. 

Fortlöpande FNFS, Museiverket, Riksarkivet  

Vi intensifierar bruket av digital fastighetsförvaltning i 
underhållet vid uppföljning och dokumentation.  

Fortlöpande FNFS  
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Vi utvecklar digital guidning som ger besökare 
tilläggsinformation, vägleder till användning av service och 
förmedlar upplevelser. 

Från och 
med 2021 

FNFS Aktörer, 
besökare 

Hållbar utveckling: 

Samarbete och 
partnerskap – 
Sveaborg tillhör alla: 

Tillgänglighet 

Vi uppdaterar planen för tillgänglighet. 2022 FNFS Helsingfors stad, aktörer 

Vi förbättrar tillgängligheten då bostäderna repareras. Fortlöpande FNFS  

Vi bygger en handikappanpassad WC på Gustavssvärd. 2020 FNFS  

Vi bygger en utsiktsplats på Gustavssvärd som gör det möjligt att 
tryggare bekanta sig med platsen utan att slita på miljön.  

2020 FNFS  

Vi ser till att bryggorna är säkra.   Fortlöpande FNFS Helsingfors stad, Försvarsmakten, 
Suomenlinnan pursiseura, 
Suomenlinnan venekerho, 
Merenkävijät 

Vi förbättrar säkerheten på Vargöns badstrand. 2020 Helsingfors stad FNFS 

Historiens betydelse 
och platsens anda 

Utifrån reparationsskulden gör vi upp en långsiktig plan för 
renoveringsprojekt som förvaltningsnämnden åtar sig.  

Från och 
med 2020 

FNFS Helsingfors stad, Senatfastigheter, 
Helsingfors kyrkliga samfällighet 

Vi reparerar bostäderna i garnisonskvarteret. 2020–2023 FNFS  

Vi reparerar serviceutrymmen för boende på Västersvartö. 2021–2022 FNFS  

Vi reparerar småbåtsvarvet på Vargön och hyr ut det. 2021–2022 FNFS  

Vi bygger en ny verkstad på varvet. 2020 FNFS  

Vi reparerar byggnaden för polis, tull och gränsbevakning. 2020–2021 FNFS Polis, Tull och 
Gränsbevakningsväsendet 

Vi reparerar officersklubbens byggnad. 2020–2021 FNFS  

Vi gör en byggnadshistorisk utredning av sjökrigsskolan. 2020 Senatfastigheter  

Vi arrangerar ett seminarium om sjökrigsskolans historia och 
nutid. 

2020 Senatfastigheter FNFS 

Vi stöder funktioner som rör Sveaborgs universella värden, dvs. 
varvet och sjökrigsskolan. Det sker genom kontinuerlig 
diskussion och beredskap för förändringar i omvärlden. 

Fortlöpande FNFS,  Sveaborgs nätverk 



ÅTGÄRDSPROGRAM 11.12.2019 
 

Vi minskar behovet av stora reparationer och förlänger 
byggnadernas livscykel genom regelbundet underhåll. 

Fortlöpande FNFS Senatfastigheter, Helsingfors kyrkliga 
samfällighet, privata fastighetsägare 

Stadsdelen Sveaborg 
inklusive service: 

Trafik 

Vi stöder logistikplanen för det maritima Helsingfors. 2023 Helsingfors stad FNFS 

Vi konkurrensutsätter vattenbusstrafiken i det maritima 
Helsingfors. 

2020 Helsingfors stad FNFS 

Vi sätter i stånd huvudstråket på Stora Östersvartö. 2020 Helsingfors stad FNFS 

Vi underhåller färje- och vattenbussbryggorna och planerar 
tillsammans kommande reparationer.  

2020-2024 Helsingfors stad, FNFS Försvarsmakten, 
vattentrafikoperatörer 

Vi säkerställer en uppdaterad kommunikationskanal för 
trafikfrågor. 

2021 Helsingfors stad, FNFS Vattentrafikoperatörer 

Vi utreder avgiftsfri färjetrafik för invånare och arbetstagare samt 
säkerställer lika behandling med tanke på transportavgift för 
bland annat cyklar. 

2020 Helsingfors stad FNFS, invånare, aktörer 

Vi utreder möjligheterna till en enhetlig digital avgiftslösning i 
färjetrafiken. 

2021 Helsingfors stad FNFS,  

vattentrafikoperatörer 

I planeringen av trafiken till Sveaborg samt Sveaborgs interna 
trafik beaktar vi verksamhet och trafikformer enligt principen om 
hållbar utveckling. 

Fortlöpande FNFS Invånare, aktörer, 
vattentrafikoperatörer 

Stadsdelen Sveaborg 
inklusive service: 

Service och 
företagsamhet 

Vi beskriver hyresprocessen för olika lokaler och presenterar 
lediga lokaler på webbplatsen suomenlinna.fi. 

2020 FNFS  

Vi förbättrar energi- och resursekonomin hos företag i Sveaborg. Från och 
med 2020 

aktörer FNFS 

Vi använder extranet som kommunikationsmedel. Fortlöpande FNFS, aktörer  

Vi utför enkätundersökningar hos invånare, företagare, 
arbetstagare och besökare. Vi publicerar resultaten öppet. 

Från och 
med 2021 

FNFS Invånare, aktörer, besökare 

Vi använder lokal service – “Vi köper av sveaborgare”. Fortlöpande Sveaborgs nätverk  

Stadsdelen Sveaborg 
inklusive service: 

Vi samarbetar med att utveckla stadens serviceutbud för 
invånarna. 

Fortlöpande Helsingfors stad Invånare, FNFS 



ÅTGÄRDSPROGRAM 11.12.2019 
 

Boende Vi samarbetar med att utveckla användningen av lågstadiets 
lokaler för att betjäna invånare i alla åldrar. 

Från och 
med 2020 

Helsingfors stad FNFS, invånare 

Vi utreder fritidsmöjligheter för barn och unga. 2020 Helsingfors stad FNFS, invånare 

Vid val av hyresgäster till statens hyresbostäder stöder vi att 
stadens service, såsom skola och daghem bevaras. 

Fortlöpande FNFS  

Vi väljer invånarmentorer som stöd för nya och gamla invånare. 2020 Invånare  

Vi reparerar skador i bostäder, som orsakar dålig inomhusluft. Fortlöpande FNFS  

Vi ordnar reparationsverkstäder för invånare. 2021 FNFS Invånare 

Fördelning av ansvar 
och resurser: 
Lagstiftning på 
nationell nivå och 
fördelning av resurser 

Vi säkerställer tillsammans med övriga ansvarsmyndigheter att 
lagar, förordningar och skyddsbeslut är uppdaterade för att 
bevara Sveaborg samt att Sveaborg jämte andra världsarvsobjekt 
har beaktats i lagstiftningen. 

Fortlöpande Museiverket, undervisnings- och 
kulturministeriet, miljöministeriet, 
NTM-centralen, FNFS 

 

Vi genomför indelningen av skyddszonn enligt uppdrag av 
världsarvskommittén (2012). 

Från och 
med 2020 

Museiverket FNFS 

Vi renoverar och utvecklar Sveaborg enligt statens och stadens 
avtal om kostnadsfördelning. 

Fortlöpande Helsingfors stad, FNFS  

Vi informerar om uppskattningen av Sveaborgs reparationsskuld 
som en grund för investeringar. 

Från och 
med 2020 

FNFS  

Vi samarbetar i utredningar som behövs för detaljplanen. Från och 
med 2020 

Helsingfors stad, FNFS  

Vi uppdaterar utredningen av Sveaborgs storlandskap. 2023 Helsingfors stad FNFS 

Vi deltar i samarbetsgrupper för det maritima Helsingfors och 
bildar nätverk. 

Fortlöpande Sveaborgs nätverk FNFS 

Vi ingår ett samarbetsavtal mellan förvaltningsnämnden och 
Museiverket. 

2020 FNFS, Museiverket  

Vi tar ett projektstyrningssystem i bruk som är gemensamt för 
förvaltningsnämnden och Brottspåföljdsmyndigheten. 

2020 FNFS, RISE  
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Vi identifierar säkerhetsansvaret för Sveaborg och vid årliga 
möten kommer vi överens om ansvarsfördelning för att trygga 
säkerheten samt om fördelningen av resurser. 

Fortlöpande FNFS, RISE, polisen, 
Räddningsverket, 
Gränsbevakningsväsendet, Tullen 

 

Vi erbjuder objekt och teman om Sveaborg för undervisning och 
forskning. 

Fortlöpande FNFS läroanstalter 

Vi mäter det ekonomiska värdet av frivilligt arbete. 2023 FNFS  

Vi följer tidsplanen för restaureringsprojekt samt kostnaderna för 
dem. 

Fortlöpande FNFS  

Vi programmerar restaurerings- och reparationsprojekt 
noggrannare i de långsiktiga investeringsplanerna uppgjorda av 
förvaltningsnämnden för Sveaborg, Helsingfors stad, 
Senatfastigheter och Helsingfors kyrkliga samfällighet.  

2021 FNFS, Helsingfors stad, 
Senatfastigheter, Helsingfors 
kyrkliga samfällighet 

 

 

 


