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Det digitale kørekort er lige på trapperne - klar til download inden månedens
udgang
De danske bilister og motorcyklister kan inden for den nærmeste fremtid downloade det spritnye digitale kørekort, der
udvikles af Visma Consulting. Ifølge Digitaliseringsstyrelsen er kortet lige på trapperne.
Jacob Ø. Wittorff
Du kan meget snart sætte dig bag rattet uden skulle frygte en bøde, selvom du har efterladt dit fysiske kørekort
derhjemme.
For Digitaliseringsstyrelsen oplyser nu til Computerworld, at det længeventede digitale kørekort vil blive lanceret inden
for den nærmeste fremtid.
Det nye kørekort vil blive være tilgængelig som en smartphone-app til både iPhone og Android-telefoner, og ifølge
styrelsen vil kørekortet være klar til download inden udgangen af november.
Kun et supplement
Det nye kørekort bliver alene et supplement til det fysiske kørekort, og det vil fortsat være lovpligtigt at have et fysisk
kørekort. Men så længe du færdes i Danmark kan du nøjes med at fremvise din kørekorts app.
Du skal dog fortsat medbringe dit fysiske kørekort, hvis du skal til udlandet.
Digitaliseringsstyrelsen oplyser til Computerworld, at man i forbindelsen med oprettelsen af det digitale kørekort skal
verificere sig ved at skanne sit pas.
Styrelsen har desuden tidligere oplyst, at der vil blive foretaget ”et dobbeltjek” af borgerens identitet ved oprettelsen.
Udover et gyldigt dansk kørekort vil det også kræve et gyldigt NemID og et gyldigt dansk pas at oprette det digitale
kørekort.
Læs også: Nu bliver dit kørekort en app på din smartphone: Visma Consulting skal stå for udviklingen
Norge og Finland kom først
Selvom Danmark bliver blandt de første lande med et digitalt kørekort, så er vi dog blevet overhalet af vores nordiske
brødre og søstre i Norge og Finland, der inden for de seneste år har lanceret lignende løsninger.
Det digitale norske kørekort blev lanceret i 2019, mens finnerne som pioneerer på området lancerede en betaudgave af
et digitalt kørekort i 2018, men den endelige version blev frigivet i foråret.
I Finland og Norge gælder det ligesom i Danmark, at det digitale kørekort udelukkende er gyldigt inden for landets
grænser.

Sådan set det norske digitale kørekort ud. Foto: App Store

Visma vandt SKI-udbud
Det er norske Visma Consulting, der som udviklingsleverandør har skabt kørekort-appen i samarbejde med
Transportministeret, Rigspolitiet og Digitaliseringsstyrelsen.
Visma Consulting vandt i 2019 opgaven via et SKI-udbud på rammeaftalen SKI 02.17.
Læs også: Sundhedskortet bliver en app på din telefon: Forventes at være klar næste år
Udviklingen af kørekortet er et skridt på vej hen i mod udviklingen af en vifte af digitale identitetsbeviser.
Udover det digitale kørekort står Visma således også for udviklingen af en digital udgave af det gule sygesikringsbevis.
En opgave som det norske selskab ligeledes sikrede sig på rammeaftalen SKI 02.17.
Naturlig udvikling
Digitaliseringsstyrelsen har tidligere forklaret, at det er en helt naturlig tendens i en tid, hvor danskerne allerede vant til at
bruge deres smartphone som netbank samt pendlerkort når de rejser med offentlige transport og boardingkort i
lufthavnen.
”Med udviklingen af kørekort-appen lægger vi fundamentet for det videre arbejde med digitale id-beviser i Danmark. Vi
har fokus på, at løsningen skal have et højt sikkerhedsniveau, og vi glæder os til at lancere et digitalt kørekort, som gør
det nemmere for danskerne at legitimere sig i fremtiden,” sagde Adam Lebech, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen, i
fjor da styrelsen offentliggjorde valget af Visma som leverandør til det digitale kørekort.
Læs også: Samlet pris for NemID-afløser steget med 46 procent: Alle tilbud var langt dyrere end forventet

