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Er det lov å sykle på et fortau?

A Nei, det er ikke lov

B Ja, men ikke i byer

C Ja, men du som syklist må ta hensyn til 

fotgjengere



Gang- og sykkelveien krysser en annen 
vei. Hvem har vikeplikt?

A Begge har vikeplikt

B Syklister på gang- og sykkelvei har

vikeplikt for kjørende på kryssende vei

C Bilene har vikeplikt



Har du lov til å sykle over et 
gangfelt?

A Nei, det er ikke lov
B Det er lovlig, men man bør sykle fort over for ikke

å bli påkjørt
C Det er lovlig, men du må da stoppe for biler. Det er 

lurere å gå av sykkelen og gå over gangfeltet, for 
da må bilene stoppe



Hva gjør denne syklisten?

A Hun vinker til mamma

B Hun gir tegn med armen om at hun skal 
svinge til høyre

C Hun viser til biler som kommer ut fra 
sideveien at de skal stoppe



Hva betyr skiltet?

A Slutt på sykkelsti
B Parkering forbudt for sykler
C Forbudt for syklister



Hva er det viktigst å bruke hvis du 
skal sykle om vinteren?

A Vinterdekk, lys og refleksvest
B Vinterdekk, lys og varm drikke
C Lys, refleksvest og sykkrlbriller



Fasit
1. Er det lov å sykle på et fortau?

a.

b.

c. Ja, men du som syklist må ta hensyn til  fotgjengere

2. Gang- og sykkelveien krysser en annen vei. Hvem har vikeplikt?

a.

b. Syklister på gang- og sykkelvei har vikeplikt for kjørende på kryssende vei

c.

3. Har du lov til  å sykle over et gangfelt?

a.

b.

c. Der er lovlig, men du må da stoppe for biler. Det er lurere å gå av sykkelen og gå over gangfeltet, for da må bilene stoppe

4. Hva gjør denne syklisten?

a.

b. Hun gir tegn med armen om at hun skal svinge ti l  høyre

c.

5. Hva betyr skiltet?

a.

b.

c. Forbudt for syklister

6. Hva er det viktigste å bruke hvis du skal sykle om vinteren?

a. Vinterdekk, lys og refleksvest

b.

c.


