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Extern inloggning med enbart lösenord (Webbkonto)
Inledning
Möjlighet finns för externa användare att logga in externt till BaTMan med ett Webbkonto
där endast användarnamn och lösenord anges.

Avgränsning
Via inloggningssättet ges möjlighet att läsa viss information om konstruktioner som ägs av
Trafikverket, enskilda vägföreningar med statsbidrag, Inlandsbanan samt kommuner som använder BaTMan.

Kostnad
Tillhandahållandet av Webbkonto är kostnadsfritt.

Tillgång till BaTMan
Inloggningssättet ger tillgång till att läsa information om konstruktioner i vissa delar av
BaTMan (’Fakta-fliken’). Det finns två stycken verksamhetsroller som kan kopplas till
kontot:
Verksamhetsroll ’Publik användare’
Via verksamhetsrollen kan du läsa information om konstruktion i följande delar:
Sammanställningssida
 För anläggning


För konstruktion

Sammanställningssida, Allmänna uppgifter, Tekniska uppgifter och Konstruktiv indelning

Dessutom ges åtkomst till delarna Välj konstruktion/anläggning samt BaTMan-kartan.
Verksamhetsroll ’Publik användare stor’
Via verksamhetsrollen kan du läsa information om konstruktion i de flesta delarna i
BaTMans ’Fakta-flik’. Dessutom ges åtkomst till delarna Ladda ned fakta, Välj konstruktion/anläggning samt BaTMan-kartan.
Verksamhetsrollen ger inte tillgång till information som finns om konstruktionsgrupp.
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Ansökan om konto
Ansökan om Webbkonto görs direkt från BaTMan-portalen.
1) Surfa till batman.trafikverket.se
2) Välj ’Logga in’
3) Välj flik ’WEBBKONTO’
4) Välj länken ’Jag vill registrera mig som ny användare’ och följ anvisningarna som ges.
5) Du kommer att få ett bekräftelsemail efter registreringen.
OBS! Följ anvisningarna i bekräftelsemailet (detta är själva aktiveringen av ditt konto)
6) När du aktiverat ditt användarkonto måste kontakt tas med BaTMan HelpDesk
(batman@trafikverket.se) via mail för att vi ska kunna ge dig tillgång till BaTMan, (registrera dig som användare i BaTMan).
* Om du ansöker om verksamhetsroll ’Publik användare’ mailar du själv till oss.
I mailet måste ditt namn och användarkonto framgå.
* Om du ansöker om verksamhetsroll ’Publik användare stor’ måste mail komma till
oss från någon av kontaktpersonerna som finns utsedda för respektive ägare.
BaTMans kontaktpersoner finns namngivna i BaTMan-portalen,
https://batman.trafikverket.se. Välj i övre menyn Information/BaTMan/Kontaktper
soner.

Kontakta oss
Frågor kan alltid ställas till BaTMan HelpDesk
 Mail batman@trafikverket.se
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