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1. Bakgrund
En verksamhetsroll (roll) ger tillgång till viss/vissa aktiviteter i BaTMan t.ex. registrera tekniska uppgifter. För att kunna använda BaTMan måste en användare inneha en eller flera
roller. Nedan beskrivs de olika rollerna som används i BaTMan.

2. Verksamhetsroller (roller) i BaTMan
2.1

Brokontrollen_användare

Beskrivning
Med rollen Brokontrollen_användare ges möjlighet att utföra kontrollberäkningar avseende
dispenser för tunga transporter.
En användare med rollen Brokontrollen_användare har normalt andra arbetsuppgifter i BaTMan och har därmed också oftast någon förvaltarroll.
Undantag
Rollen Brokontrollen_användare ger endast tillgång till interaktiv kontrollberäkning avseende dispenser för tunga transporter. Rollen ger därmed inte automatiskt rollen som Infosökare.
Rollen Brokontrollen_användare är inte utdelningsbar via konstruktionsgrupp.

2.2

Bärighetsklassare

Beskrivning
En Bärighetsklassare kan registrera uppgifter om bärighet för alla konstruktioner som bärighetsklassas i BaTMan. Vidare kan Bärighetsklassaren registrera konstruktiv indelning, tekniska uppgifter samt passager. Bärighetsklassare kan även registrera dokumentuppgifter
samt koppla digitala handlingar i BaTMan
En Bärighetsklassare kan även fastställa bärighetsuppgifter och uppgifter för konstruktiv indelning.
En användare med rollen Bärighetsklassare innehar automatiskt även rollerna Dokumentregistrerare, Infosökare och Infosökare stor.
Undantag
En Bärighetsklassare kan genom sin roll inte fastställa tekniska uppgifter och passageuppgifter. För detta krävs en användare med rollen Förvaltare stor eller Förvaltare stor_extern. Bärighetsklassaren kan inte heller hantera militära bärighetsuppgifter.
Rollen Bärighetsklassare är inte utdelningsbar via konstruktionsgrupp.
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2.3

Bärighetsklassare stor

Beskrivning
Användare som är Bärighetsklassare stor kan registrera uppgifter om bärighet för alla konstruktioner som bärighetsklassas i BaTMan inklusive militära bärighetsuppgifter.
I övrigt kan en användare med roll Bärighetsklassare stor utföra samma arbetsuppgifter i
BaTMan som en användare med roll Bärighetsklassare.
En användare med rollen Bärighetsklassare stor innehar automatiskt även rollerna Dokumentregistrerare, Infosökare och Infosökare stor.
Undantag
Bärighetsklassare stor kan genom sin roll inte fastställa tekniska uppgifter och passageuppgifter. För detta krävs en användare med rollen Förvaltare stor eller Förvaltare stor_extern.
Rollen Bärighetsklassare stor är inte utdelningsbar via konstruktionsgrupp.

2.4

Dokumentregistrerare

Beskrivning
Dokumentregistrerare är en användare som kan registrera dokument i BaTMan (metadata
samt koppla digital handling).
En användare med rollen Dokumentregistrerare innehar automatiskt även rollen Infosökare
och Infosökare stor.
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2.5

Förvaltare

Beskrivning
Förvaltare är en användare som har ansvar för förvaltningen av konstruktioner. Förvaltare
kan t.ex. skapa (döpa) anläggningar samt konstruktioner i BaTMan. Dessutom kan Förvaltare
registrera konstruktiv indelning, tekniska uppgifter, bärighet, passage, inspektionsplan, inspektion, planeringar, utförda åtgärder samt dokument.
Förvaltare kan även registrera dokumentuppgifter samt koppla digitala handlingar i BaTMan.
Dessutom kan en användare med rollen Förvaltare även koppla beslut tagna i kortsiktig planering (KP) med objekt (arbetsorder) i ekonomisystemet Agresso samt registrera planerade
kostnader för underhåll och funktion.
En användare med rollen Förvaltare är automatiskt även Dokumentregistrerare, Infosökare,
Infosökare stor, Inspektör och Konstruktör.
Undantag
Förvaltare kan genom sin roll inte fastställa uppgifter för bärighet, passager, konstruktiv indelning, tekniska uppgifter eller inspektionsplan. För detta krävs en användare med rollen
Bärighetsklassare, Bärighetsklassare stor, Förvaltare stor eller Förvaltare stor_extern.
Förvaltare kan inte döpa konstruktioner som kommer att ägas/förvaltas av Trafikverket eller
enskild vägförening. Detta utförs av BaTMan HelpDesk.

2.6

Förvaltare stor

Beskrivning
Rollen som Förvaltare stor ska innehas av en användare med uppgiften och befogenheten
att kvalitetssäkra de uppgifter som läggs in i BaTMan.
I rollen ges möjlighet att fastställa tekniska uppgifter, passager samt inspektionsplan. En användare med rollen Förvaltare stor kan även fastställa konstruktiv indelning för konstruktion
där bärighet inte ska registreras.
Vidare kan Förvaltare stor skapa konstruktionsgrupper och dela ut behörighet till dessa för
t.ex. inspektörer och konstruktörer. Förvaltare stor har dessutom möjlighet att inom kortsiktig planering (KP) arbeta med utspel från ett priounderlag och förslå för Verksamhetsplanerare vilka åtgärder för tillståndsstyrt underhåll som ska genomföras inom fastställd budget.
I övrigt kan en användare med roll Förvaltare stor utföra samma arbetsuppgifter i BaTMan
som en användare med roll Förvaltare.
En användare med rollen Förvaltare stor är automatiskt även Dokumentregistrerare, Förvaltare, Infosökare, Infosökare stor, Inspektör och Konstruktör.
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Undantag
Förvaltare stor kan genom sin roll inte fastställa uppgifter för bärighet, ej heller konstruktiv
indelning för konstruktion där bärighet ska registreras. För detta krävs användare med roll
Bärighetsklassare, Bärighetsklassare stor eller Förvaltare stor_extern.
Förvaltare stor kan inte döpa konstruktioner som kommer att ägas/förvaltas av Trafikverket
eller enskild vägförening. Detta utförs av BaTMan HelpDesk.

2.7

Förvaltare stor_extern

Beskrivning
En användare med roll Förvaltare stor_extern kan arbeta med nästan samtliga delar i
BaTMan.
Undantag
En användare med roll Förvaltare stor_extern kan inte
* uppdatera systemuppgifter som t ex koder i BaTMan. Detta utförs av Systemförvaltare för
BaTMan
* utföra kontrollberäkningar avseende dispenser för tunga transporter. För detta krävs
rollen Brokontrollen_användare
* registrera och/eller fastställa militära bärighetsuppgifter. För detta krävs rollen
Bärighetsklassare stor
Rollen Förvaltare stor_extern kan inte tillämpas på användare som arbetar med Trafikverkets eller enskilda vägars konstruktioner. Den är inte heller utdelningsbar via konstruktionsgrupp.

2.8

Infosökare

Beskrivning
Infosökare är en användare som enbart läser och söker information om konstruktioner och
anläggningar i BaTMan. Rollen ger ingen uppdateringsmöjlighet.
På Trafikverket behövs ingen behörighet för denna roll tack vare att BaTMan är allmänt tillgängligt via Trafikverkets Intranät.

2.9

Infosökare stor

Beskrivning
Rollen som Infosökare stor tilldelas en användare som i sitt arbete har behov av att ta del av
registrerade bärighetsuppgifter för konstruktion i BaTMan. Rollen ger ingen uppdateringsmöjlighet.
En användare med rollen Infosökare stor är automatiskt även Infosökare.
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2.10 Inspektör
Beskrivning
En användare som innehar rollen Inspektör är en användare som ska registrera inspektionsuppgifter i BaTMan. Denne kan även i sin roll ha till uppgift att registrera uppföljningar av underhållsentreprenader. Dessutom kan Inspektör registrera konstruktiv indelning, tekniska
uppgifter, bärighet, passager och utförd åtgärd.
En Inspektör kan även registrera dokumentuppgifter samt koppla digitala handlingar i BaTMan.
En användare med rollen Inspektör är automatiskt även Dokumentregistrerare, Infosökare
och Infosökare stor.
Undantag
Med rollen Inspektör kan en användare inte fastställa bärighet, passager, tekniska uppgifter
samt konstruktiv indelning. För detta krävs en användare med rollen Förvaltare stor, Förvaltare stor_extern, Bärighetsklassare eller Bärighetsklassare stor.
En användare med rollen Inspektör får oftast sin tidsbestämda behörighet i BaTMan via konstruktionsgrupp alternativt via att konstruktioner för en hel förvaltare delas ut till honom/henne.

2.11 Konstruktör
Beskrivning
Konstruktör kan registrera konstruktiv indelning, tekniska uppgifter, bärighet samt passage.
Konstruktör kan även registrera dokumentuppgifter samt koppla digitala handlingar i BaTMan. Dessutom kan en Konstruktör registrera utförd åtgärd.
En användare med rollen Konstruktör är automatiskt även Dokumentregistrerare, Infosökare
och Infosökare stor.
Undantag
Med rollen Konstruktör kan en användare inte fastställa bärighet, passager, tekniska uppgifter samt konstruktiv indelning. För detta krävs en användare med rollen Bärighetsklassare,
Bärighetsklassare stor, Förvaltare stor eller Förvaltare stor_extern.
En användare med rollen Konstruktör får oftast sin tidsbestämda behörighet i BaTMan via
konstruktionsgrupp alternativt via att konstruktioner för en hel förvaltare delas ut till honom/henne.
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2.12 Publik användare
Beskrivning
En användare med roll Publik användare kan läsa begränsad information för konstruktioner
som ägs av Trafikverket, Inlandsbanan, enskild vägsamfällighet samt till BaTMan anslutna
kommuner.
Användare med denna roll har ett ’Läskonto’ för BaTMan.
Undantag
Rollen är inte utdelningsbar via konstruktionsgrupp.

2.13 Publik användare stor
Beskrivning
En användare som har rollen Publik användare stor har möjlighet att läsa mer information än
en användare med rollen Publik användare. Information kan läsas om konstruktioner som
ägs av Trafikverket, Inlandsbanan, enskild vägsamfällighet samt till BaTMan anslutna kommuner.
Användare med denna roll har ett ’Läskonto’ för BaTMan.
Undantag
Rollen Publik användare stor är inte utdelningsbar via konstruktionsgrupp.

2.14 Systemförvaltare
Beskrivning
En Systemförvaltare kan i sin roll arbeta med samtliga uppgifter som finns i BaTMan. Rollen
kan endast innehas av användare som ingår i BaTMans förvaltningsgrupp.
Undantag
Rollen Systemförvaltare är inte utdelningsbar via konstruktionsgrupp.

2.15 Verksamhetsplanerare
Beskrivning
En användare med rollen Verksamhetsplanerare ges möjlighet att fastställa (besluta) det utspel från priounderlag som föreslagits till ett beslut (verksamhetsplan).
Undantag
Rollen Verksamhetsplanerare ger bara tillgång till aktiviteter inom kortsiktig planering (KP) i
BaTMan. Rollen Verksamhetsplanerare ger därmed inte automatiskt rollen som Infosökare.
Rollen Verksamhetsplanerare är inte utdelningsbar via konstruktionsgrupp.
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