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Banedanmark høringssvar over udkast til standarden Person
Banedanmark – hvem er vi? Banedanmark er en statsejet virksomhed under Transportministeriet.
Banedanmarks hovedopgave er at drive statens jernbaneinfrastruktur på en effektiv, økonomisk og
sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde og dermed sikre grundlag for en effektiv togdrift. Banedanmark ejer og
forvalter det danske jernbanenet, styrer trafikken og sørger for, at jernbanenettet bliver vedligeholdt,
ombygget og udbygget. Banedanmark gennemfører årlige fornyelsesprojekter på Spor, Kørestrøm,
Stærkstrøm, Broer og Konstruktioner, Forst, Bygninger, Tele, Sikring og Informationsteknologi.
Banedanmark gennemfører indtil 2021 større investering i informationsteknologi i jernbaneinfrastruktur
(signal system).
Banedanmark har følgende bemærkning:
Banedanmark har ikke nogen konkrete anvisninger til rettelser over udkast til standarden Person.
Dokumentet ”Specifikation af serviceinterface for Person” har klare beskrivelser af nødvendige tværgående
personstamdata udveksling mellem andre applikationer i forvaltninger (kommuner, regioner og
statsinstitutioner). IT- og Telestyrelsen skriver under titel ”Formål med Serviceinterface Person” at
”Standarden definerer et serviceinterface, som kan bruges af alle applikationer i en organisation, og
serviceinterfacet kan monteres oven på eksisterende applikationer, der i dag indeholder, eller kan bringes
til at indeholde, alle de oplysninger, som specificeres i denne standard.”. IT- og Telestyrelsen bør
præcisere hvad som er et internt eller et eksternt perspektiv for aktuelt serviceinterface standard person,
dvs. system boundary mellem kommuner, regioner og statsinstitutioner, og hvordan serviceinterface
standard person, med et tydelig internt fokus eller beskrivelse, løser interoperabilitet mellem disse
forvaltninger.
IT- og Telestyrelsen bør måske, i ”Specifikation af serviceinterface for Person”, præcisere reference og link
til andre relevante OIO-dokumenter.
Banedanmark glæder sig over initiativ ”Specifikation af serviceinterface for Person” og mener, at en
yderligere tydeliggørelse er nødvendig omkring interoperabilitet spørgsmål og hvad som er eller bliver
internt/eksternt for aktuelt serviceinterface.
Med venlig hilsen

Kenneth Lau Rentius
CIO Banedanmark
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