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Færdselslære blev udgivet første gang i 1934 og udkommer ca. hvert 3. år i en ajourført udgave. I de to
mellemliggende år udsendes rettelsesblade en gang årligt, dvs. 1. og 2. supplement. Supplementerne

indeholder opdateringer til Færdselslære og leveres som løsblade med tydelig angivelse af, hvad der skal
udskiftes i Færdselslæren.

Lovgivningen på færdselsområdet bliver mere og mere omfattende og kompliceret, ligesom reglerne løbende
bliver skærpet. Alt sammen med det formål at øge færdselssikkerheden, hvilket også er lykkedes.

Færdselslære består af selve færdselsloven med omfattende kommentarer og gengivelse af alle relevante
bekendtgørelser og cirkulærer i direkte tilknytning til de enkelte bestemmelser.

Herudover indeholder Færdselslære bl.a. udstyrsbekendtgørelsen, vejafmærkningsbekendtgørelsen,
registreringsbekendtgørelsen og loven herom samt kørekortbekendtgørelsen og dimensionsbekendtgørelsen.

Færdselslære anvendes som lærebog på Politiskolen og på andre uddannelsessteder. Færdselslære er tillige
særdeles relevant for anklagere, advokater, kommuner, SKAT og andre offentlige myndigheder, der
beskæftiger sig med færdselsområdet. Ligeledes med relevant information til transportsektoren såsom

vognmænd og kørelærere.
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