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Proje
ektplan
Beställare: Ålands Laandskapsregering

projektplan reedovisar besställarens syffte och mål med
m projekte
et. Den redovvisar även fö
ör
Denna p
projekteet övergripan
nde administrativa förutssättningar so
om organisation, rutiner, mm. Projektplanen
utgör gru
unden för hu
ur samtliga deltagare
d
i prrojektet ska bedriva sitt arbete.
a
Detaljeraade beskrivn
ningar av arb
betssätt utforrmas och bestäms på Pro
ojektmöten. Delprojekt (se
nedan) fföljer upprätttade Delprojjektplaner soom Delprojekktledarna up
pprättar inom
m ramen för denna
projektp
plan. Delprojeektplan ska godkännas
g
aav Projektanssvarig och Projektledarenn.
Projektleedaren följerr upp denna projektplan och projekte
ets framskrid
dande ca måånadsvis i
projektleedarrapporteer eller på Prrojektmöten .

Föruts
sättningar
Syfte oc
ch innebörd

Ålands laandskapsreggering arbeta
ar fram ett föörslag till nytt trafiksystem
m för den åläändska
skärgård
dstrafiken, kaallat kortrutttutreningen. Syftet med uppdraget är att samma nställa ett
beslutsu
underlag för ett
e komplettt kortruttssysstem för den
n åländska skkärgården. Föör att klara det
d
behöverr flera genereella övergripande utrednningar genom
mföras.
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Förutsätttningar för uppdraget:
u
Beställarren har för uppdraget
u
up
pprättat dokuument ”Strattegi för den åländska skäärgårdens
trafiksysstem ”Kortrutt 2011” ”. (MEDDELAND
DE nr 3/2010
0‐2011; ÅLR 2011/4320).
2

Organiisation
En kontaaktlista med komplett, akktuell inform
mation upprättas snarast och görs tillggänglig inom
m
projekteet.
Organisaationsschemat nedan visar huvudstruukturen för projektet.
p
Avv schemat kaan utläsas
rapporteering‐ och deelegeringsvägg:
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Projektbeskrivning
Beställa
arens mål oc
ch prioritering

Utförand
de
Projektet är en utredning och utfö
örs som en fö
örstudie. Förrstudien ska visa vilka geeografiska rutter som
är mest ffördelaktiga med hänsee
ende på tekn ik och ekono
omi, samt miljö- och sam hällspåverka
an.
Förstudie
en ska även redovisa förrslag på lämp
pligt tonnage
e med tillhöra
ande driftekoonomi. Projek
ktet delas
in i ett an
ntal delprojekkt (delproces
sser):

(DP00
DP01
DP02
DP03
DP04
DP05
DP06
DP07
DP08
DP09
DP10
DP11
DP12
DP13
DP14
DP15
DP16

Projekktledning ‐ övergripandee planering, samordning,
s
upphandlinggar mm)
Statisttik och Progn
nos
Tonnaage och Driftt
Finanssiering
Miljökkonsekvensb
bedömning
Samhällskonsekve
ensbeskrivninng
Södra ‐ Tvärgåend
de; Fördjupadd huvudstrattegi
Föglö‐‐Kökar
Husö//Kyrkogårdsö
ö
Föglö‐‐Sottunga‐Ku
umlinge
Prästö
ösund
Fasta Åland‐Föglö
Vårdö
ö‐Kumlinge
Kumlinge‐Enklinge
e
Lappo
o‐Torsholma
Kumlinge‐Lappo
Analys o Sammanställning

Projekteet är processo
orienterat. Till
T Projektplaanen finns Huvudprocessschema som styr och förrklarar
Delprojeektens inbörd
des sammanhang och beeroende. [Bilaga 1 till Pro
ojektplanen]..
Delprojeektbeskrivnin
ngar, som un
nderlag till föörfrågningar och Delproje
ektplaner, uppprättas av
Projektleedaren.
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Ekonomi
Budget
Budget äär upprättat initialt i projjektet. Huvuddbudgeten är
ä indelad i enlighet med Delprojekte
en.
Budgeteen uppdateraas vid start avv respektive Delprojekt. Delprojektle
edaren uppräättar för Delp
projektet
en detaljjerad budgett. Denna stäms av med PProjektledare
en. Projektansvarige ochh Projektleda
aren
uppdateerar och stäm
mmer av huvudbudgeten tillsammanss, varannan månad.
m

Tid
Projektet påbörjas 20
012-08-22

Huvudtid
dplan är upp
prättad initialt i projektett. [Bilaga 2 till Projektplanen].
Huvudtid
dplan är indeelad i enlighe
et med Delprrojekten.
Huvudtid
dplanen stäm
ms av i samband med Pro
ojektledarrap
pportering.
Revideringar av Huvvudtidplanen kan göras i ssamband me
ed upphandling av konsuulter och efter deras
framtaga
ande av delp
projektplaner.

Kvalite
et
Konsulteer ska ha systtematisk styrning av kvallitetsfrågor enligt
e
krav motsvarande
m
ISO 9001. De
etta krav
ska skrivvas in i Upphaandlingsföresskrifterna (UFF).
Kontrollp
program upp
prättas av prrojektledarenn. I kontrollp
programmet redovisas bl .a. rutiner gä
ällande
hanterin
ng av risker.
Delprojeektledaren fö
ör respektive
e Delprojekt upprättar ko
ontrollplan in
nom ramen fför
kontrollp
programmett. Riskanalys ska ligga till grund för vilka moment i projektet ssom ska konttrolleras i
form av egenkontrolll. Respektive
e konsult skaa delta i arbe
etet med fram
mtagande avv riskanalys, samt
upprättaa underlag fö
ör egenkontrroll (checklisttor).
I kontrolllprogrammeet ska rutin fö
ör extern graanskning upp
prättas. Den externa grannskningen är en del
av kvalitetsarbetet.

Miljöfrå
ågor
För projeektet gäller ”Miljöpolicy
”
för Ålands laandskapsregering” (14 ap
pril 2005).
Bland an
nnat anger policyn:
”I vårt arrbete skall:
‐ miljöbeedömningar vägas in i äre
enden och sttrategiska be
eslut
‐ resursaanvändningeen minimerass
‐ miljökrrav ställas vid
d upphandlin
ng av varor
‐ ny tekn
nik användass på så sätt att vår miljöbbelastning miinskar”
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Projektets mynd
dighetsfrågor
Myndigh
hetsfrågor haanteras av be
eställaren.

Projektets riskerr
Riskanalys görs tidigtt i projektet i samarbete med beställaren. (Se ”Kvvalitet”)
Riskanalysen reviderras i samband med start av respektive Huvudmom
ment och i saamband med
d att
respektivve konsult upprättar delprojektplan.

Projektets upphandling
Projektet lyder underr Finlands lag
g gällande offfentlig upph
handling.
Ålands la
andskapsreg
gerings riktlin
njer för uppha
andling gälle
er.
För proje
ektet ska ma
allar för Förfrå
åganingsund
derlag upprätttas. (Upphandlingsföres krifter)

Projektets perso
onal /Resu
urser
•

Projektansva
arig - Byråch
hef, trafikbyrå
ån (ÅLR) [Le
edning, komm
munikation ooch gransknin
ng]

•

Projektlednin
ng - Forsen Projekt
P
[Proje
ektledning, Upphandling,
U
m]
Sammanstäällningar, mm

•

Intern person
nal (ÅLR) [To
onnage och Drift]

•

Effector [Sta
atistik och Pro
ognos]

•

V
Vectura [Pro
ojektledning]

•
•

A
AVROP [Fina
ansiering]

•
•
•
•
•
•
•
•
•

L)]
U
UPPHANDLA
AS [Geoteknik
k, land (GeoL
U
UPPHANDLA
AS [Geoteknik
k, Vatten (Ge
eoV)]
U
UPPHANDLA
AS [Miljökonsekvensbedö
ömning (MKB
B)]
U
UPPHANDLA
AS [Samhällskonsekvensb
beskrivning (SKB)]
(
U
UPPHANDLA
AS [Kalkylerin
ng]
U
UPPHANDLA
AS - ramavtal [Konstruktion
[
n - Väg; ]
U
UPPHANDLA
AS - ramavtal [Konstruktion
[
n - Bro; ]
U
UPPHANDLA
AS - ramavtal [Konstruktion
[
n - Färjefäste
en; ]
U
UPPHANDLA
AS - ramavtal [Konstruktion
[
n - Tunnel; ]

Destia OY [G
Geoteknik, öv
versiktlig]
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Projektets komm
munikation
n

Mötespllaner:
•
•

Möten för beeslut ska pro
otokollföras m
med signerin
ng
A
Arbetsmöten
n dokumente
eras med Miinnesanteckn
ningar

Projektm
möte – Projektansvarig och Projektleddaren, 1 ggr// månad
Delprojeektmöte – Prrojektledare och Delprojeektledare, vaar 3:e vecka under
u
pågåeende arbete

Extern kkommunikation:
Extern kommunikation ska i förstta hand gå ggenom Projekktansvarige, i andra handd genom
Projektleedaren.
För projeektet har upprättas en ko
ommunikatioonsstrategi. Projektet ko
ommunicerass i enlighet med
m
denna. [Bilaga 3 till Projektplane
P
n].
Projekte
ets rapporte
ering
•

Projektansva
arig – Rappo
orterar till anssvarig minister

•

Projektansva
arig – Rappo
orterar till Stra
ategigrupp fö
ör planerings
sfrågor (Tjännstemän ÅLR
R)

•

Projektledare
en – Rapporrterar till Proj ektansvarig
o Skerr genom Projjektmöten occh Projektled
darrapporter
Delprojektled
dare - Rappo
orterar till Pro
ojektledaren

•

o

Skerr genom Delprojektmöten
n och Delpro
ojektrapporter

Dokum
ment och Mallar
M
För projeektet finns plats
p
på ÅLR server,
s
där eexterna tilldelning kan ske
e. Alla dokum
ment ska läggas in på
denna plats. Projektlledaren lägger upp huvu dmappstrukktur.
Dokumeentlayout för tex brev, rapporter och protokoll fin
nns upprättade. Dessa skka användas i
projekteet.
Mallar fö
ör Projektmö
öten, Rapporrter mm finnns / kommer att upprätta
as. Dessa skaa användas i
projekteet.
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