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Retningslinjer for klart og tydelig 
språk i Statens vegvesen

vegvesen.no



EN KLAR TEKST 

Slik skriver vi klare og tydelige tekster:

1. Vi sørger for at leserne får den informasjonen de trenger – ikke mer, ikke mindre.

2. Vi starter tekstene med den informasjonen som er viktigst for leserne.

3. Vi gjør tekstene oversiktlige ved å bruke overskrifter, underoverskrifter og punktlister.

4. Vi skriver i en imøtekommende tone.

5. Vi henvender oss direkte til dem vi skriver til, ved å bruke du og dere.

6. Vi får fram hvem som har ansvar for hva, ved å bruke aktive verb.

7. Vi bruker ord som leserne forstår. Der vi må bruke faguttrykk, forklarer vi dem.

8. Vi skaper god flyt i teksten ved å variere mellom korte og litt lengre setninger.

9. Vi leser alltid gjennom teksten til slutt og får gjerne en kollega til å lese gjennom.

10. Vi slår opp i ordbøker og bruker språksidene på Vegveven.

– Brett ut og les mer!

Jegvil skrive klart
!

Vil du?

Terje Moe Gustavsen,
vegdirektør
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Slik skriver vi klare og tydelige tekster:

1. Vi sørger for at leserne får den informasjonen de trenger – ikke mer, ikke mindre.
•   Hvis vi klarer å gi leserne våre akkurat den informasjonen de trenger, unngår vi misforståelser, telefon-

henvendelser og purringer. Derfor skal målet alltid være å gi nok informasjon til at leserne får med seg 
hvorfor vi skriver til dem. Noen ganger ønsker vi at de skal gjøre noe, andre ganger orienterer vi dem 
bare. Vi må også vise til hvor de eventuelt kan finne mer informasjon. 

•   Noen ganger er det fristende å skrive for langt, og da kan den viktigste informasjonen lett forsvinne i alle 
ordene og avsnittene. Andre ganger er det lett å glemme vesentlig informasjon som leserne har bruk for.

                    Se eksempel på retningslinje 1 i bruk

2. Vi starter tekstene med den informasjonen som er viktigst for leserne.
•   Leserne skal slippe å lete etter den viktige informasjonen. Leserne er ofte mest interessert i konklusjonen 

eller konsekvensene som gjelder dem, og derfor bør det komme tidlig i teksten.

•   Starter vi teksten med den informasjonen som er mest relevant for leserne, er det større sjanse for at de 
får med seg det vi har å si.

  
                                         Se eksempel på retningslinje 2 i bruk

3. Vi gjør tekstene oversiktlige ved å bruke overskrifter, underoverskrifter og punktlister.
•   En oversiktlig struktur gjør tekstene leservennlige og øker sjansene for at kommunikasjonen blir effektiv. 

•   Uansett om leserne er vant til å lese mye eller lite, setter både kolleger og brukere pris på oversiktlige 
tekster som er enkle å orientere seg i. 

•   Alle tekster skal, så langt det er mulig, ha en tydelig overskrift. En god overskrift angir temaet eller får 
fram hovedpoenget i teksten. Det er viktigere at en overskrift inneholder nok informasjon, enn at den er 
kort.

•   Tekster på mer enn en halv side bør ha informative underoverskrifter. Som regel trenger vi flere enn  
ett stikkord for å få fram poenget vårt – flere ord, en setning eller et spørsmål er gode alternativer.  
Bruk gjerne underoverskriftene til å få fram hva leserne skal gjøre, til å få fram frister eller til å oppklare 
vanlige misforståelser.

•   Punktlister bruker vi gjerne der det passer. Punktlister er effektivt når vi skal ramse opp ulike vilkår,  
gi en veiledning eller sette opp en huskeliste. 

             
                               Se eksempel på retningslinje 3 i bruk

EN KLAR TEKST 



RetningSlinje 3:  
Vi gjør tekstene 
oversiktlige ved å 
bruke overskrifter, 
underoverskrifter og 
punktlister.

RetningSlinje 2:  
Vi starter tekstene med 
den informasjonen som 
er viktigst for leserne.

RetningSlinje 1:  
Vi sørger for at leserne får  
den informasjonen de trenger 
– ikke mer, ikke mindre.

Mange har ikke fått med  
seg at de nå må sjekke fristen 
for eU-kontrollen selv. når vi 
minner om det her, blir det 
enklere for leserne å gjøre det 
som er riktig.



4. Vi skriver i en imøtekommende tone.

Brukerne våre skal oppleve oss som en åpen og brukervennlig etat – også gjennom måten vi skriver 
på. Ulike tekster har ulike formål og ulike lesere, men vi skal uansett strekke oss for å yte god service 
gjennom det vi skriver. Noen ganger passer det med en hyggelig frase eller en lykkønskning, men  
vel så ofte handler den gode servicen om å oppgi kontaktinformasjon eller om å informere om 
klageretten på en saklig og forståelig måte.

5. Vi henvender oss direkte til dem vi skriver til, ved å bruke du og dere.

Det blir enklere for leserne våre å skjønne hva som gjelder dem, hvis vi henvender oss direkte til dem. 
Derfor skal vi ikke snakke over hodet på leserne våre ved å omtale dem i tredje person (grunneier, søker 
eller eier av kjøretøyet), men skrive du eller dere. 

6. Vi får fram hvem som har ansvar for hva, ved å bruke aktive verb.

En god tekst skal gjøre det klart hva den som skriver, forventer av den som leser. Bruker vi aktive verb, 
blir teksten klarere og enklere å lese. Et tips når vi skal skrive aktivt, er å bruke ord som du og dere, vi 
eller Statens vegvesen – da får vi tydelig fram hvem som skal gjøre hva.

eksempler på imøtekommende tone

Dersom du trenger mer informasjon, kan du ringe oss på telefon 815 48 000.

Har du spørsmål, svarer vi deg gjerne på firmapost-midt@vegvesen.no.

Vi ønsker god dialog med dere som er berørt av planprosessen. Ta derfor kontakt med oss allerede nå dersom 
dere har synspunkter eller opplysninger vi bør vite om.

Vi ønsker lykke til med driften av trafikkskolen og håper på et godt samarbeid.

Gratulerer med gjennomført trafikalt grunnkurs!

Unngå å skrive om leserne eller å bruke De Skriv til leserne – bruk du eller dere

Søker plikter å fjerne eller dekke til skiltet i de 
delene av året hvor stedet ikke er i drift.

Dere må sørge for at skiltet blir dekket til i de delene av året 
stedet er stengt.

Kjøretøyets eier må selv avtale tid for kontroll. Du må bestille time hos et godkjent kontrollorgan så snart 
som mulig. Godkjente kontrollorganer er blant annet NAFs 
teststasjoner og mange bilverksteder.

Vi anbefaler trafikkskolen å sette seg nøye inn i 
forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m.

Vi anbefaler at dere setter dere nøye inn i forskrift om 
trafikkopplæring og førerprøve m.m.

Man kan i dette tilfellet bygge ny avkjørsel dersom 
vilkårene nedenfor oppfylles. 

Du kan få bygge ny avkjørsel. Forutsetningen er at du oppfyller 
vilkårene nedenfor.

Det vises til brev datert 3. september 2011 der De 
søker om å få sette opp et privat skilt. 

Vi viser til brev datert 3. september 2011 der du søker om å få 
sette opp et privat skilt. 

Passive formuleringer som gjør ansvar og 
roller mindre tydelig

Aktive formuleringer

Det må søkes om ny tillatelse når avkjørselen 
oppfyller kravene. 

Du må søke om ny tillatelse når avkjørselen oppfyller kravene.

Det forutsettes at skiltet tas ned hvis virksomheten 
ikke er i drift deler av året.

Vi forutsetter at dere tar ned skiltet hvis virksomheten ikke er i 
drift deler av året.

Papirkopier kan sendes dersom dette ønskes. Ta kontakt på tlf. XX XX XX XX dersom du ønsker at vi skal 
sende deg papirkopier.

Vegområdet skal etter arbeidet settes i stand. Dere har ansvaret for å sette vegområdet i stand når dere er 
ferdig med arbeidet. 

Vedtaket kan påklages. Du har rett til å klage på vedtaket.



7. Vi bruker ord som leserne forstår. Der vi må bruke faguttrykk, forklarer vi dem.

Internt i Vegvesenet har vi mange formuleringer og ord som ikke er kjent for alle leserne våre. Noen av 
dem er hentet fra regelverket, andre er fagbegreper eller forkortelser. Skriver vi til en kollega innenfor 
samme fagfelt, er de presise fagbegrepene nyttige. Er vi ikke helt sikre på at leserne våre kjenner til 
definisjonen av begrepene, må vi bytte ut ordet, forklare det eller gi eksempler som kan gjøre det enklere 
å skjønne hva vi mener. Målet er alltid å skrive så klart og tydelig som mulig uten å forenkle for mye.

8. Vi skaper god flyt i teksten ved å variere mellom korte og litt lengre setninger.
Teksten blir klar og forståelig når vi presenterer innholdet i passelige porsjoner. Derfor skal vi huske på 
å sette punktum ofte. Samtidig bør ikke alle setningene være korte – språket flyter best når vi veksler 
mellom korte og litt lengre setninger. Vær spesielt på vakt mot stive formuleringer som gjør innholdet 
vanskeligere enn nødvendig. 

9. Vi leser alltid gjennom teksten til slutt og får gjerne en kollega til å lese gjennom.
Det er alltid en god idé å lese gjennom teksten til slutt for å se at språket flyter godt, og at helheten har 
blitt slik du hadde tenkt. Bruk gjerne spørsmålene under En klar tanke for å sjekke at du har tenkt på det 
viktigste. Få en kollega til å lese gjennom teksten og komme med sine innspill – ofte kan det være nyttig 
med litt hjelp til å se det som kan bli bedre. 

10. Vi slår opp i ordbøker og bruker språksidene på Vegveven.
På Vegveven > støttefunksjoner > dokumentasjon > klart språk finner du flere tips om språk og 
skriving. Her har vi også samlet ordbøker og andre oppslagsverk som kan være nyttige når du skriver. 

Formuleringer ikke alle er kjent med Formuleringer der det blir lettere for leserne å se 
hvordan informasjonen angår dem

Det skal gis økonomisk kompensasjon for permanent erverv av 
areal.

Dere skal få økonomisk kompensasjon for den delen av 
eiendommen dere må gi fra dere.

Du har nå rett til å kjøre, jf. trafikkopplæringsforskriften § 2-1, 
forutsatt at du oppfyller kravene. 

Har du fylt 15 år, kan du nå øvelseskjøre med moped, lett 
motorsykkel, traktor og snøscooter. Har du fylt 16 år, kan du 
nå øvelseskjøre med mellomtung motorsykkel og personbil.

Før utbudet av ladbare kjøretøy er tilfredsstillende, kan ladbare 
kjøretøy kjøpes inn med krav som følger nedenfor.

Før tilbudet av el-biler er tilfredsstillende, kan Statens 
vegvesen kjøpe inn el-biler som møter kravene vi lister opp 
nedenfor.

Faktura for egenandelen sendes i egen ekspedisjon fra 
regnskapsavdelingen. 

Regnskapsavdelingen vil sende dere en faktura for 
egenandelen.

Setning med for mye informasjon Formuleringer der poenget blir tydeligere

På denne bakgrunn kan kjøretøyet omregistreres 
dersom De møter opp på en trafikkstasjon med dette 
vedtaksbrevet og samtlige øvrige krav for å omregistrere 
kjøretøyet er oppfylt jf. forskrift av 25. januar 1990 nr. 92 
om bruk av kjøretøy.

Vi kan omregistrere kjøretøyet dersom du møter opp på en 
trafikkstasjon med dette vedtaksbrevet. Alle de andre kravene for å 
kunne omregistrere kjøretøyet må også være oppfylt (jf. forskrift av 
25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy).

Oppdraget med å utføre skiltingen blir bestilt så snart vi 
har mottatt din bekreftelse på vedlagte avtaledokument 
om at egenandelen vil bli betalt innen gitt tidsfrist.

Vi ber deg sende oss det vedlagte avtaledokumentet som en 
bekreftelse på at du vil betale egenandelen innen fristen. Så snart 
vi har mottatt avtalen, bestiller vi oppdraget med å sette opp skiltet 
fra en av våre leverandører.

Med grunnlag i dette og for å spare ressurser ved 
behandlingen av årlige søknader, finner vi på vilkår nevnt 
nedenfor å kunne gi flerårig tillatelse til omsøkte skilting 
gjeldende fram til og med 2016, dvs. fem år.

Vår konklusjon er at dere kan få en tillatelse som gjelder til og med 
2016. Vilkårene for avtalen finner dere nedenfor.

Lykke til med skrivingen!



Vi skriver så folk forstår

Før du begynner med selve skrivingen, kan det være lurt å tenke gjennom disse spørsmålene:

Hvem skriver du til?
Skriver du til en kollega eller til en av brukerne våre? Sett deg i lesernes sted før du begynner 
å skrive. Tenk for eksempel gjennom hvilke forutsetninger leserne har for å forstå teksten, og 
hvor godt de kjenner saken. Husk at brukerne våre som regel ikke kjenner til regelverket eller 
de fagbegrepene vi bruker. Derfor må vi i mange tilfeller forklare fagord og regelverk på en 
måte som folk flest forstår. Når vi forklarer lover og forskrifter med egne ord, må vi forsikre oss 
om at viktige nyanser ikke blir borte, samtidig som vi sørger for at innholdet er forståelig for 
leserne.

Hvorfor skriver du? 
Hvis hensikten er at leserne skal gjøre noe etter å ha lest teksten, bør det komme tydelig fram 
i overskriften, i innledningen og i underoverskriftene. Det er for eksempel lurt å utheve frister.

Hva trenger leserne å vite? 
Leserne skal få svar på det de lurer på – verken mer eller mindre. Den viktigste informasjonen 
bør stå i overskriften, i underoverskriftene og tidlig i teksten. 

Hvordan kan du hjelpe leserne til å gjøre det som er riktig? 
Få tydelig fram hva leserne skal gjøre, hvilke frister de må forholde seg til, og hvordan de kan 
få mer informasjon. Bruk gjerne punktlister hvis leserne skal huske flere ting, eller hvis de 
skal følge en gitt framgangsmåte. Husk at du må bruke aktive formuleringer og du/dere for å 
plassere ansvar på en tydelig måte.

EN KLAR TANKE 
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Sidsel Sandelien,
regionvegsjef,  

Region øst
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Hei! 
 
Jeg er spent på å se resultatet av at du bruker retningslinjene for klart og tydelig 
språk! Trenger du flere tips, eller vil du ha inspirasjon? 

•  På Vegveven > støttefunksjoner > dokumentasjon > klart språk finner 
du verktøy, ordlister, tester og kurstilbud.

•  På bloggen vår Vegvesenspråket forteller vi om arbeidet vårt til andre som 
jobber med klart og tydelig språk. Du finner den på: 
http://klarsprakvegvesen.wordpress.com/ 

•  På www.klarsprak.no kan du lese om erfaringer fra andre som har lignende 
prosjekter, og også her finner du inspirasjon til videre arbeid. 

Trenger du hjelp til klarspråksarbeidet, ta kontakt med meg eller en i 
kommunikasjonsmiljøet nær deg. Det er viktig for alle brukergruppene til 
Vegvesenet at de får klar og tydelig informasjon fra oss. Dette greier vi sammen!

Hilsen 

Sissel Faller
kommunikasjonsdirektør


