
 

 

Digitalt kontrolapparat og køre-/hviletider 

Kurset afholdes på ZBC, Dalsvinget 18, 4200 Slagelse 

 

 

Mandag den 25. oktober 2021 

9.30 – 10.00 Kaffe og rundstykker i lokalet 

10.00 - 10.15 Velkomst, praktiske oplysninger og kort om program og baggrund for kurset. 

10.15 - 12.00 Køre- hviletidsreglerne, herunder fortolkninger og politiets kontrol. 

  - Undtagelser, med fokus på de steder, hvor der erfaringsmæssigt opstår tvivl 

  - Regelsættet 

  - Almindelige overtrædelser og snyd 

12.00 - 12.30 Frokost 

12.30 - 13.45 Køre- hviletidsreglerne, fortsat 

  - Vej- og firmakontrol 

  - Konsekvenser af overtrædelserne, herunder de seneste sanktioner 

13.45 - 14.00 Kaffepause 

14.00 - 15.30 Videre med køre-/hviletidsreglerne, herunder fx. 

  - De nye regler august 2020 

  - Praksis i forhold til de nye bestemmelser 

15.30 - 16.30 Arbejdstidsregler.  

  - Hvordan kontrollen af arbejdstidsreglerne bliver implementeret 

  - Spørgsmål og opsamling 

16.30  På gensyn i morgen  

 

Tirsdag den 26. oktober 2021 

08:30 - 09.45 En kort gennemgang af det Digitale kontrolapparat, herunder: 

  - Erfaringer med apparaterne 

  - Betjening, udskrifter mv.  

09.45 – 11.30 De forskellige generationer af kontrolapparater 

  - Gennemgang af de forskellige versioner af VDO og Stoneridge apparaterne 

 - Manuel indtastning og betjening 

 - Apps.  

 - Fremtiden, tendenser, udvikling og nye apparater 

 



 

 

 

Tirsdag den 26. oktober 2021 fortsat 

11.30 - 12.00 Frokost 

12.00 - 14.00 Opgaver og praktiske øvelser – og gennemgang af disse 

14.00 - 14.15 Kaffepause 

14.15 - 14.30  Spørgsmål og opsamling 

14:30 – 14:45 Evaluering og afslutning 

 

Praktiske oplysninger 

Velkommen til kurset ”Digitalt kontrolapparat og køre- hviletider”. På dette kursus bliver du klædt 
godt på til undervisning på efteruddannelserne inden for digitalt kontrolapparat og køre-/hviletider. 
Undervisningen byder bl.a. på oplæg om køre-hviletiderne – og som noget nyt en gennemgang af, 
hvordan kontrollen af arbejdstidsreglerne bliver implementeret fra en af de mest erfarne eksperter 
på området 
 
 
På kurset får du også en gennemgang af de forskellige generationer af digitale kontrolapparater. 
Der bliver især lagt vægt på de forskelle, der er apparaterne i mellem, med hensyn til visning på 
display og betjening. De seneste erfaringer på området bliver formidlet og diskuteret. Desuden er 
der nogle praktiske opgaver i, hvordan man bruger det digitale kontrolapparat.  
 
Efter evaluering på kurset vi afholdte i sommer foreslog flere deltagere, at vi byttede rundt på 
programmet så Peter Steen Clausen fra Rigspolitiet underviser på dag 1. Han giver en grundig 
indføring i reglerne og hvordan politiet kontrollerer på området. Ligeledes vil undtagelserne blive 
taget op, set fra kontrolmyndighedernes synspunkt. Alle spørgsmål og problemstillinger om 
regelsættet er velkomne.  
 
Har du selv lavet undervisningsmateriale eller opgaver til emnerne på kurset, må du meget gerne 
tage dem med. Der bliver (forhåbentlig) mulighed for at udveksle dem med de andre 
kursusdeltagere. 
 
 
Hvis du har spørgsmål om indhold og program, er du velkommen til at kontakte undertegnede.  
Har du spørgsmål om det administrative, bedes du kontakte Jane Ellingsen. 
 

Jane Ellingsen,  tlf. direkte 35 87 87 15 E-mail: je@tur.dk 
Jes-Peter Nielsen  tlf. direkte 29 65 74 92  E-mail: jpn@turforlag.dk 

 
 
Med venlig hilsen 
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