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Dieseltekniker 
 



  

Hvad er en dieseltekniker? 

Dieselteknikeruddannelsen er en uddannelse med et 

fagligt teknisk indhold, der kvalificerer mekanikeren til at 

udføre service og fejlfinding på højt niveau på alle typer 

dieselbiler. Uddannelsen strækker sig over 1 år med 4 

skoleophold af 4 dages varighed. Heraf gennemføres 3-

4 dage på hvert modul under lov for arbejdsmarkeds-

uddannelser, i alt 13 dage. Disse dage kvalificerer 

mekanikeren til at supplere op med de videregående 

emner på dieselteknikeruddannelsen.  

Der er desuden opgaver, der skal løses hjemme på 

værkstedet imellem skoleopholdene. Skolen stiller 

vejledning til rådighed til den enkelte deltager til løsning 

af opgaverne og til betjening af værkstedets eget 

testudstyr m.v. Hvis det ønskes, er der mulighed for 

besøg af underviser efter modul 3. 

 

Hvorfor er uddannelsen blevet aktuel? 

I takt med, at der stilles større og større krav til diesel-

biler, blandt andet i form af partikelfiltre, vokser kravene 

til kvalifikationerne hos de mekanikere, der skal servicere 

bilerne. Cirka halvdelen af den danske bilpark består af 

dieselbiler, derfor er det vigtigt, at mekanikerne 

uddannes, så de er i stand til at reparere bilerne hurtigt 

og sikkert. 

 

 

Adgangsbetingelser til dieselteknikeruddannelsen 

Deltageren skal være faglært automekaniker eller have 

tilsvarende kvalifikationer. Det forudsættes, at del- 

tageren har grundigt kendskab til generel måleteknik 

samt erfaring med motorstyring. Endvidere er det et krav, 

at deltageren er i arbejde, da en del af uddannelsen 

foregår på værkstedet. 

 

Uddannelsesbevis 

Når deltageren har gennemført hver enkelt AMU-

/enkeltfagskursus, vil der være en prøve inden der 

udstedes bevis herfor. Når deltageren har gennemført 

hele uddannelsen med et tilfredsstillende resultat og har 

bestået den afsluttende prøve, udstedes der et samlet 

bevis for dieselteknikeruddannelsen. 

 

Efteruddannelsen 

Efter afsluttet uddannelse vil der efter behov blive tilbudt 

ajourføringskursus. 

 

 

 

Dieselteknikeruddannelsen 

 



  

Moduloversigt 

 
Modul 1 
 

AMU-uddannelse 48537 Commonrail motorstyring: 

• Dieselmotoren generelt 

- Mekanisk kontrol og funktion 

- Forvarmningssystemer 

- Udstødningsanalyse 

- Vurdering af røggasser 

 

• Dieselsystemer 

- Commonrail generelt 

• Partikelfilter 

• Fejlfinding på diesel (Fejlfindings teknik) 

• Praktisk prøve 

 

Dieseltekniker (IV): 

• Krav og specifikationer til dieselbrændstof og motorolie 

til moderne dieselbiler 

• Oplæg til opgaver på eget værksted 

Opgaver på værksted 

  

Modul 3 
 

AMU-uddannelse 40674 Funktionskontrol af 

avancerede motorstyringer: 

• Styresystemer for commonrail 

• Identifikation og funktion af sensorer og aktuatorer 

• Komplet test af højtrykskredsens komponenter 

• Fejlfindingsteknik 

• Praktisk prøve 

 

EUD-enkeltfag 3368 Helhedsafprøvning af bil: 

• Afprøvning på rullefelt 

 

Dieseltekniker (IV): 

• Forskellige typer partikelfiltre og deres opbygning og 

virkemåde 

• Regenerering af partikelfilter 

• Gennemgang og opsamling på hjemmeopgaver 

• Oplæg til opgaver på eget værksted 

Opgaver på værksted 

Mulighed for besøg af underviser 

 

Modul 2 
 

AMU-uddannelse 48536 Commonrail motorstyring, 

emission: 

• Commonrail dieselsystemer 

• Funktion og opbygning af systemerne 

• Vurdering af forskellige commonrail systemer 

• Tryk- og mængderegulerende systemer 

• Praktisk prøve 

 

Dieseltekniker (IV): 

• Fejlfinding ud over egendiagnosen 

• Gennemgang og opsamling på hjemmeopgaver 

• Oplæg til opgaver på eget værksted 

Opgaver på værksted 

  

Modul 4 
 

AMU-uddannelse 40673 Funktionskontrol af 

emissionssystemer og motorstyring: 

• Ladetrykssystemer 

• EGR-systemer 

• Avanceret fejlfindingsteknik 

• Diagnosestrategi 

• Vurdering af egendiagnosens parametre 

• Praktisk prøve 

 

Dieseltekniker (IV): 

• Repetition 

• Gennemgang og opsamling på hjemmeopgaver 

• Afsluttende teoretisk og praktisk prøve 

Ajourføringskurser efter behov 
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Varighed 

Uddannelsen består af 4 moduler, der gennemføres over 

en periode på ca. 1 år. Hvert modul varer 4 dage og 

består af 3-4 dages AMU/EUD-fag, suppleret med 

specialudviklede emner til dieselteknikeruddannelsen 

samt øvelser/opgaver på eget værksted. AMU/EUD-

fagene kan vælges alene, men udløser ikke bevis som 

dieseltekniker. 

 

Tilmelding 

Tilmelding til uddannelsen foretages ved at tilmelde sig 

AMU-kursusforløbet på www.efteruddannelse.dk, hvor-

efter skolen "genbruger" dataene på dieseltekniker-

uddannelsen. Kontakt skolen for oplysning af kviknr. til 

fremsøgning af kurset. 

 

Afbud 

Der kan vederlagsfrit meldes afbud til uddannelsen indtil 

2 uger før start. Der foretages ikke reduktion i prisen ved 

afbud til de enkelte moduler. 

 

Pris 

Pris for AMU/EUD-fagene i 2022: 

• Kr. 128,00 pr. dag (momsfrit). 

Beløbet dækker den lovpligtige deltagerbetaling. 

Der betales for 3-4 dage pr. modul, i alt 13 dage. 

Pris for dieselteknikeruddannelsen i 2022: 

• Kr. 4.850,00 ekskl. moms pr. modul. 

Beløbet dækker kursusgebyr, forplejning, kursus-

udvikling, materialer, support til værkstedsopgaver 

samt eventuelle værkstedsbesøg. 

 

Der foretages prisjustering en gang årligt for et kalender-

år ad gangen. 

Godtgørelse 

Der kan søges VEU-godtgørelse under deltagelse i 

AMU/EUD-fagene for 3-4 dage på hvert modul. Satsen 

er p.t kr. 893,00 pr. dag. Hele uddannelsesforløbet 

indeholder 13 dage med godtgørelse, hvilket giver i alt 

kr. 11.609,00. Selvstændige modtager godtgørelse efter 

samme regler som lønmodtagere. 

 

Befordring 

Der kan søges tilskud til befordring for maksimalt 13 

dage gennem hele forløbet. Satsen er p.t. kr. 0,99 pr. km. 

Der ydes kun tilskud til deltagere, der har over 24 km i 

daglig transport. 

 

Indlogering 

Deltagere, der bor i en afstand af mindst 60 km fra 

skolen, kan tilbydes indlogering inkl. morgen- og 

aftensmad. Prisen uden tilskud er kr. 760,00 pr. dag 

ekskl. moms. Undervisningsministeriet yder tilskud for i 

alt 13 dage, således at prisen pr. dag kun bliver kr. 

350,00 ekskl. moms. 

  

Forplejning 

Forplejningen består af formiddagskaffe, frokostbuffet 

samt eftermiddagskaffe. Fri adgang til frugt, vand og 

kaffe. 

 

Yderligere oplysninger 

Yderligere oplysninger kan fås hos: 

Tanja Pilgaard, tlf. 7224 6414, tpi@eucnord.dk 

 

Der tages forbehold for eventuelle ændringer i gældende 

love og bekendtgørelser. 

 

 

 

 

Praktiske oplysninger 
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