
 

Sådan bestiller du et Ungdomskort 
 
Det er kun kursister, som er SU berettiget, der kan få et ungdomskort. 
 

For at bestille et ungdomskort skal du bruge 

 Dit nem-id 

 Et digitalt foto 

 Hvis muligt, et betalingskort (Dankort, Visa, Masterkort, osv.) 

 

Bestilling af ungdomskort 

 Gå ind på www.ungdomskort.dk 

 Gå til trin 1 (login med nem-id) 

 
 

 Her skal du godkende den periode, du er til meldt VUC Roskilde, og du skal være 
SU berettiget. 
 (Hvis perioden er godkendt i forvejen, gå direkte videre til trin 2 for at bestille dit kort) 

 

 

http://www.ungdomskort.dk/


 

      Trin 2 - Bestilling og betaling af ungdomskort 
 
 
Du skal nu bestille et ungdomskort hos trafikselskabet. Hvis du har problemer eller 

spørgsmål vedr. bestilling eller betaling, skal du henvende dig til dit trafikselskab. 

DSB kan kontaktes på: 70 13 14 15 
 

Trin 2 – Bestilling 
 

o Gå til trin 2 www.mitungdomskort.dk (login med nem-id), hvor du kan bestille dit 
ungdomskort.  

 
o Vigtigt!        Vælg det kort der hedder Ungdomskort til Ungdomsuddannelser.  

 
Ændre perioden. 
 

o Som udgangspunkt er der valgt perioder for 3 mdr. Hvis du vil ændre perioderne, så 
klik på ”Ændre perioder” og derefter den lille blyant til højre ud for datoerne, her kan 
du ændre datoerne/længden – Du skal vælge minimum 30 dage. 
 

o Når du har valgt den/de perioder, du vil have ungdomskort til, trykker du på ”Gem 
ændringer” nederst på siden. 

 
Ungdomskort på App eller Plastikkort samt Leveringstid. 
 

o Du skal vælge, om du vil have dit ungdomskort på App eller som plastikkort tilsendt 
din adresse.  
Hvis du vælger ungdomskort på App - Husk at downloade App’en, som der bliver 

henvist til ved din bestilling.(Ung-           eller DSB appen        )  
 

o Det tager DSB ca. 13 dage at lave og sende ungdomskortet, hvis man ønsker det 

som plastikkort. Hvis man vælger ungdomskort via en App, tager det ca. 4 dage. DSB 

fastsætter automatisk den først mulige dato, man kan få kortet fra. 

 
Upload billede af dig selv 
 

o Du skal uploade er digitalt billede af dig selv – Følg anvisningerne på 
ungdomskort.dk, når du bestiller. 

 
Betaling 
 

o Du kan vælge at betale med Dankort/Visa/MasterCard mv. 

o Faktura: Du får tilsendt en mail fra DSB med en faktura (Se også i dit spamfilter). Den 

skal du betale hurtigst muligt, og derefter får du tilsendt dit ungdomskort. 

o Man får først sit ungdomskort, når at man har betalt. 

 

Har du ikke modtaget dit ungdomskort? 
 

o Se om du har modtaget nogle mails fra DSB (Tjek også spamfilter/uønsket mail) 

o Check at du har betalt din regning  

o Ring til DSB på: 70 13 14 15 

 

For at se status osv. på dit ungdomskort 
 

o Gå ind på http://www.ungdomskort.dk/ - Trin 2, Log på med nem id 

o Her kan du se dine bestillinger, perioder mv. 

 

http://www.mitungdomskort.dk/
http://www.ungdomskort.dk/

