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SPRÅKPROFILEN HJELPER OSS  
Å SKRIVE KLART OG KORREKT
En tekst er klar når leseren finner det han 
trenger, forstår den, og bruker den til å gjøre 
det han eller hun skal. 

Språkprofilen består av ti skriveråd som skal 
hjelpe oss å skrive klart, korrekt og enhetlig. 
Slik blir det lettere for publikum å forstå 
informasjonen de mottar fra oss, og skjønne 
hva vi ønsker at de skal gjøre for å heve 
brannsikkerheten. Godt språk er god service.  
Klart språk gjør arbeidshverdagen vår mer 
effektiv.

Språkprofilen og skriverådene gjelder for 
all tekst vi produserer i etaten, både til 
enkeltpersoner, fagfolk, kollegaer, politikere  
og samarbeidspartnere. 

Standardtekstene våre oppdateres og 
forbedres kontinuerlig, og vi skal fortsatt bruke 
dem slik de til enhver tid er. Har du forslag til 
endringer, kan du gjerne sende en melding til 
klart@bre.oslo.kommune.no

Denne språkprofilen har størst fokus på den 
skriftlige delen av språket. Det er likevel viktig 
å ha klart språk i tankene når vi snakker med 
folk – enten det er ute på tilsyn, på telefonen, 
i gata, på rådhuset, med media eller i andre 
sammenhenger. 

Når vi bruker klart språk, får vi fram våre 
livsviktige budskap som redder liv og verdier.

Klart språk gjør 
arbeidshverdagen 
vår mer effektiv.
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Jon Myroldhaug
brannsjef

VI VELGER KLART SPRÅK
Hvordan vi velger å uttrykke oss, sier noe om hvem vi er og 
hva vi vil. Er det lett å forstå hva vi mener? Hvordan oppfatter 
bygningseieren pålegget fra etaten? Hva sto det egentlig på 
den plakaten? Hver dag leser tusenvis av mennesker det vi har 
skrevet. De skal slippe å lese det to ganger.

Motiverende
Vi formidler brannvern. Vi vil at befolkningen skal følge våre råd. 
Klart språk øker sjansen for dette, og er derfor et bidrag til en 
tryggere by. 

Faglig
Vi har kunnskap om brannvern. Denne kunnskapen gir oss 
mulighet til å forenkle språket uten at det faglige i budskapet 
blir borte. Enkle råd, er gode råd. Stammespråk er ikke klart 
språk. Vi skal bruke ord som folk skjønner.

Tydelig
Vi kan bruke sterke virkemidler for å tvinge gjennom et bedre 
brannvern. Når vi bruker disse virkemidlene, skal det være 
helt tydelig hvorfor vi gjør det – og hva som skal til for å øke 
brannsikkerheten.

Med respekt
Vi skal ta folk på alvor. Det gjør vi gjennom en ryddig 
saksbehandling med klart språk.

Lykke til med skrivingen!
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Del 1:
SKRIVERÅD
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Omvendt pyramide – grunnprinsipp 
for effektiv struktur

hovedbudskap

viktig informasjon som støtter 
hovedbudskapet

bakgrunns- 
informasjon

1

2

3

1. SKRIV DET  
VIKTIGSTE FØRST
I de fleste tekstene vi skriver, bør vi bruke prinsippet om fallende 
viktighet. Dette kalles omvendt pyramide. 

Det vil si at hovedbudskapet skal komme tidlig i teksten, og ofte 
allerede i overskriften. 

Henvisninger til lover og forskrifter bør vi samle til slutt.

Ikke skriv lenger enn nødvendig, og vurder om illustrasjoner kan 
gjøre teksten kortere og klarere.  
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TIPS!
  Pass på at overskriften ikke  
       blir for generell, og at den gir  
       leseren nok informasjon. 
  Bruk gjerne hele setninger. 
  Pass på at overskriften ikke  
       blir for omfattende og teknisk. 
  Unngå innholdsløse ord som  
       i henhold til, vedrørende og  
       angående.

 

2. LAG INFORMATIVE 
OVERSKRIFTER
Tekstens hovedbudskap skal komme tydelig fram i tittelen. 
Overskrifter som framstår som stikkord, gir lite informasjon. 
Bruk gjerne en hel setning. 

Sørg for at overskriften faktisk gir leseren informasjon om hva 
saken gjelder, og unngå tomme fraser som i henhold til, vedrø-
rende og angående. I brev kan vi gjerne henvende oss direkte, 
altså skrive du, deg og dere. 

Overskrifter som inneholder pronomen som du eller dere, opp-
leves som mer konkrete og relevante for leseren, og vil lettere 
føre til den handlingen vi ønsker. Vi må også tenke på at over-
skriftene skal være søkbare og enkle å finne i arkivet.

IKKE SKRIV SKRIV HELLER

Manglende tilbakemelding 
på tilsynsrapport 

Har du glemt å sende oss 
tilbakemelding?

Mangelfull tilbakemelding Du må sende inn tilleggs- 
dokumentasjon

Svar på tilbakemelding på 
tilsynsrapport

Du må sende oss doku- 
mentasjon på arbeidet  
som er gjort
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TIPS!
 Bruk mellomtitler for å framheve  
      det du vil at leseren ikke skal gå  
      glipp av, for eksempel viktige frister  
      eller krav. 
 Bruk hele setninger og spørsmål.
 Bruk flere mellomtitler enn det du er       
      vant til. Vi kan bruke mellomtitler i    
      alle typer tekster på over en halv  
      side.

 

3. LAG MELLOMTITLER 
FOR Å FÅ FRAM VIKTIG 
INFORMASJON
Mellomtitler gir god lesehjelp til mottakeren. De framhever  
viktig informasjon, og hjelper leseren å navigere i teksten. 

En god mellomtittel peker på hovedpoenget i avsnittet den står til.  
På den måten blir det enkelt for leseren å finne fram til de mest rele-
vante delene av teksten, og å velge bort det som ikke er så interessant. 

IKKE SKRIV SKRIV HELLER

Saksbehandlingstid Du får svar på søknaden i løpet 
av to uker

Klageadgang Du kan klage på vedtaket

Forhåndsvarsel om tvangsmulkt Vi kan gi deg tvangsmulkt der-
som du ikke retter feil og mangler

Vedtak om pålegg Du må rette feil og mangler
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Klageadgang Mener du at de kan 
klage på vedtaket?
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Ta gjerne kontakt 
med oss om du 
har spørsmål.

Brann- og 
redningsetaten 
kan kontaktes 
ved behov.
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TIPS! 
 Husk hyggelig tone!
 Bruk du, deg og dere
 Unngå bestemt form: 
      en 
      man
 Unngå høflig tiltale: 
      De 
      Dere 
      Dem 
 Unngå tredjeperson: 
      eier 
      bruker 
      virksomhet
      saksbehandler 
 Varier mellom å bruke 
      Brann- og rednings- 
      etaten og vi

 

Når vi skriver brev og e-poster, skal vi bruke en hyggelig tone.  
Hvis publikum skal oppleve at vi er til stede for dem, må vi hen-
vende oss direkte når vi skriver. Bruk du og dere, og unngå tredje 
person (eier, bruker, virksomhet) eller ubestemt pronomen (man 
og en). 

Det er ikke lenger vanlig å bruke høflighetsformene De, Dem  
og Deres. Det oppleves som stivt og bidrar til å skape avstand,  
og kan i verste fall virke nedlatende. Vi skal bruke du til person  
og dere til virksomhet. 

Det skal være lett å se hvem som er avsender av teksten. Vi kan 
derfor introdusere Brann- og redningsetaten tidlig i teksten.  
For å få god flyt i teksten bør vi variere med å bruke vi. 

4. HENVEND DEG DIREKTE  
OG VÆR IMØTEKOMMENDE

IKKE SKRIV SKRIV HELLER

Dokumentasjon som viser at 
avvik er utbedret må sendes 
Brann- og redningsetaten. 

Dere må sende oss dokumenta-
sjon som viser at feil og mangler 
er rettet opp.

Eier/bruker har anledning til å ut-
tale seg i forhold til et eventuelt 
vedtak om tvangsmulkt. 

Dere kan uttale dere i saken før vi 
eventuelt gir dere tvangsmulkt.

Ved spørsmål kan saksbehandler 
kontaktes.

Ta gjerne kontakt med oss  
dersom du har spørsmål.

Vedlagt følger informasjon om 
videre saksgang dersom det ikke 
blir gitt en tilfredsstillende tilba-
kemelding innen overnevnte frist.

Vi legger også med informasjon 
om hva som skjer med saken din 
dersom du ikke gir oss god nok 
tilbakemelding innen fristen.
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Hvem skal 
foreta denne 
vurderingen?

Det må foretas 
en vurdering av 
brannsikkerheten 
i bygget.
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Ved å bruke aktive formuleringer, klargjør vi hvem som har ansvar for  
å gjøre hva. 

I passive formuleringer mangler subjektet (du eller dere), og det kan  
bli vanskelig for mottakeren å forstå hva hun eller han skal gjøre for  
at brannsikkerheten skal bli god nok. 

En tekst med mange passive formuleringer er også tyngre å lese, og  
ligner lite på hvordan vi snakker med hverandre. Et godt råd, er å tenke 
over hvordan du ville svart på samme henvendelse på telefonen.

5. BRUK AKTIVT SPRÅK

IKKE SKRIV SKRIV HELLER

Manglende materiale sendes 
elektronisk til postmottak@bre.oslo.
kommune.no.

Du må sende oss dokumentasjonen 
som mangler til postmottak@bre.oslo.
kommune.no.

Det må utarbeides en brannteknisk 
statusrapport.

Dere må lage en branntekniske status-
rapport. Denne må lages av fagfolk.

Dokumentasjonsgrunnlaget kan 
anskaffes ved å engasjere kvalifisert 
person/firma til å foreta en branntek-
nisk vurdering.

Du kan engasjere fagfolk til å gjøre den 
branntekninske vurderingen, og de må 
gi deg dokumentasjon på at dette er 
gjort.

Dersom pålegget ikke etterkommes 
innen utløp av frist vil Brann- og 
redningsetaten vurdere å fatte 
vedtak om tvangsmulkt.

Vi kan gi dere tvangsmulkt dersom feil 
og mangler ikke er rettet innen fristen.
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TIPS!
  Se etter substantiv som slutter på 
–ing eller –else, og skriv om til verb.

 

6. SKRIV KONKRET  
OG BRUK FLERE VERB
I offentlige tekster har det vært vanlig å bruke mange substantiver der 
vi egentlig burde bruke verb. Dette gjør språket tungt og lite konkret – 
og dermed vanskelig å forstå. 

Bruk verb i stedet for substantiv. Se etter ord som slutter på -ing og 
-else. Unngår du disse, blir teksten mye klarere. 

Noen eksempler på hvordan vi ofte lager substantiv der vi burde bruke 
verb er:
 opphevelse – å oppheve/opphever
 må sørges – å sørge for
 bruksnektelse – forbud mot å bruke
 retting – å rette opp

IKKE SKRIV SKRIV HELLER

Opphevelse av vedtak om bruks-
nektelse

Nå kan dere ta i bruk bygget igjen

Det må foretas en vurdering av 
brannsikkerheten i bygget.

Dere må få en fagperson til å vur-
dere brannsikkerheten i bygget.

Frist for gjennomføring av 
pålegg er tre uker. 

Du må rette opp feil og mangler 
innen tre uker.

Det må sørges for at det iverkset-
tes rutiner som sikrer at oppbeva-
ring av brannfarlig gass kategori 1 
og 2 i kjeller eller annet rom under 
terreng, ikke gjentar seg.

Du må aldri oppbevare brannfar-
lig gass i kjelleren. Det er viktig 
at du lager rutiner som sikrer at 
dette ikke skjer igjen.
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Vi koker kaffe!

Skal vi foreta 
koking av kaffe?



16

7. DROPP STAMMESPRÅKET!
Fagspråk, eller «stammespråk», kan være en 
effektiv måte å kommunisere på – hvis alle kjenner 
kodene. Språket vi bruker internt er ofte fagut-
trykk, eller hentet fra regelverk som mange uten-
for Brann- og redningsetaten ikke forstår.

Forklar begrepene
De fleste ønsker å være korrekte og presise.  
Det hjelper lite hvis mottakeren ikke forstår 
betydningen av ordene vi bruker. For oss som 
ofte forholder oss til lover og paragrafer, kan det 
være med et aldri så lite stikk av ubehag  å skrive 
noe som føles mindre korrekt. 

Likevel: Forklar begrepene! Skriv og si hva du 
mener, i stedet for hva det heter.

I møte med «mannen i gata»
Klart språk gjelder naturligvis både skriftlig og 
muntlig. Mange ansatte i Brann- og rednings- 
etaten blir intervjuet av media, og det er viktig  
at vi er tydelige og klare når vi snakker direkte  
til TV-seere eller radio-lyttere. Det er minst like 
viktig når vi møter folk på gata eller i hus og hjem. 

Journalister i både avis, TV og radio bruker også 
mye egne ord, og tolker det vi sier. Er utgangs-
punktet klart og tydelig, unngår vi misforståelser 
og feiltolkninger.

Klart og tydelig språk, med gode beskrivelser, har 
mye større gjennomslagskraft enn budskap pakket 
inn i paragrafer og fagterminologi.

TIPS!
  Forklar begrepene:
Tørrkok  mat som har stått for 
  lenge på komfyren eller  
  i stekeovnen, og ført til  
  røykutvikling eller brann

Brannsikker bygning med mange    
bygning                       branntekniske tiltak    
                                        som øker brannsikker 
                                        heten

Sotbrann brann i pipa/pipebrann

Utsatte grupper     personer som, i følge  
                                       statistikken, oftere  
                                       omkommer i brann

  Bytt gjerne faguttrykkene med  
mer dagligdagse formuleringer: 
RITS   redningsinnsats til sjøs
ABA  automatisk brannalarm
Normalutlegg  brannslanger
Slangevogn brannbil
Høydemateriell stigebil

  Ikke bruk forkortelser uten å forklare dem:
DiBK  Direktoratet for byggkvalitet
DSB   Direktoratet for sam- 
                                                  funnssikkerhet og  
                                                  beredskap
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Vi har fem brannbiler på  
stedet. Nå er vi i gang med  
å få ut brannslangene, slik  
at vi kan begynne å slokke 
brannen.

Vi har høydemateriell og  
slangevogner på stedet,  
og er nå i gang med å  
legge ut normalutlegg  
slik at vi kan gå i gang  
med slokkeinnsatsen.
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IKKE SKRIV SKRIV HELLER

Varsel vedrørende Varsel om

De er således klageberettiget Du har dermed rett til å klage

Vi ber om deres snarlige svar, senest to uker etter dette 
brevs dato.

Vi ber om at du svarer raskt, og senest to uker etter 
datoen på dette brevet.

I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 33 ber 
Brann- og redningsetaten om en skriftlig tilbakemelding 
som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet.

Vi må ha skriftlig tilbakemelding fra deg om hvordan og 
når du skal rette feil og mangler som vi har funnet hos 
deg. Dette er i tråd med brann- og eksplosjonsvernloven 
§ 33.

Brann- og redningsetaten har stort fokus på brannsik-
kerhet for utsatte grupper. 

Brann- og redningsetaten er opptatt av å styrke brann-
sikkerheten for utsatte grupper. Dette er personer som, i 
følge statistikken, oftere omkommer i brann. 

8. UNNGÅ BYRÅKRATISK 
OG STIVT SPRÅK
Tidligere var det vanlig at brev fra det offentlige hadde et høytidelig preg, og 
det var proppet fullt av byråkratiske ord og vendinger. I dag skaper byråkrat-
språk avstand – og i verste fall vil mottakeren oppleve det som en ovenfra og 
ned-holdning fra oss som sender brevet. Unngå lovspråk og småord som ska-
per avstand. Eksempler på slike ord er hvorledes, angående og vedrørende. 

Oppdatert språk
Ikke vær så formell! Det er tungt å lese formuleringer som denne bolig og 
dette brev. Enkel omskriving til denne boligen og dette brevet, gir mye bedre 
flyt. Vips, så er språket moderne og oppdatert!

Moteuttrykk
Moteuttrykk som i forhold til og fokus bidrar til å gjøre tekstene mindre klare. 
Bytt disse uttrykkene ut med mer presise formuleringer. I forhold til betyr 
egentlig sammenliknet med og skal bare brukes når det er snakk om faktiske 
sammenlikninger. 
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TIPS!
  Bytt ut moteordene med andre 
uttrykk:

I forhold til  
for, med, til, på, i, om, overfor, knyttet 
til, med tanke på, når det gjelder

I henhold til
etter, ifølge, i tråd med, i samsvar 
med

Ha/sette fokus på 
legge vekt på, arbeide med,  
prioritere

  Bruk begreper fra dagligspråket
  Bruk Språkrådets ordliste  
«Kansellisten» for å finne gode  
alternativer til byråkratordene.
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Brevet er fortsatt 
stappfullt av lover og 
paragrafer. Jeg gir opp! Vi bytter om på 

rekkefølgen og 
lager mellomtitler, 
så blir det bedre 
med en gang!
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9. LES HVERANDRES TEKSTER  
OG GI TILBAKEMELDING
Det er lett å se seg blind på egen tekst. Vi har tradisjon for å gi hverandre 
faglige tilbakemeldinger på det vi skriver, men når det gjelder språk og  
kommunikasjon, er vi ikke alltid like flinke. 

Det er viktig å ha rutiner som sikrer tydelig formidling. Spør en kollega eller 
to om de kan lese teksten din. Gjerne en kollega som ikke jobber med det 
samme som deg. Ikke vær redd for å få eller gi tilbakemeldinger på språket i 
teksten. Er teksten lett å forstå, eller ikke? 

SJEKKLISTE FOR KLARE TEKSTER
  Har du plassert hovedbudskapet tidlig i teksten?
  Har du laget en overskrift som forteller hva teksten handler om?
  Har du brukt mellomtitler og punktlister?
  Har du brukt «du» og «dere» der det passer?
  Har du formulert deg klart og tilpasset teksten til den som skal lese den?
  Har du forklart vanskelige fagbegreper?
  Har du brukt et oppdatert språk?
  Har du lest gjennom teksten og rettet feil?
  Har du fått en kollega til å lese gjennom og komme med tilbakemeldinger?
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Del 2 :
RETTSKRIVING
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10. SKRIV KORREKT OG  
BRUK GODE HJELPEMIDLER

Kommunens målform
Oslo er registrert som nøytral språkkommune. Det vil si at statlige organer  
som henvender seg skriftlig til Oslo kommune, selv kan velge språkform.  
Oslo kommune har bokmål som administrativ målform. Det betyr at alle  
våre offisielle dokumenter skal være skrevet på bokmål. Skal du derimot  
svare på et brev som er skrevet på nynorsk, kan du velge om du vil svare  
på nynorsk eller på bokmål. 

I denne delen av språkprofilen har vi samlet de viktigste tegnsettings- 
og rettskrivingsreglene. De fleste reglene er offisiell norsk rettskriving, 
og noen er spesialtilpasset for oss i Oslo kommune og Brann- og 
redningsetaten.
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STOR OG LITEN FORBOKSTAV
Reglene for når vi skal bruke stor og liten forbokstav kan være vanskelige, men 
på norsk skal vi som oftest bruke liten forbokstav. Under har vi satt opp de vik-
tigste reglene med eksempler. 

Navn med to eller flere ledd, har bare stor bokstav i første ledd. Dersom et 
egennavn har to ledd, skrives de andre leddene med liten forbokstav.
— Statens vegvesen
— Oslo kommune

Politiske utvalg og komiteer skrives med liten forbokstav. Avdelinger og sek-
sjoner skrives også med liten forbokstav.
— bystyret
— byrådet
— ledermøtet
— styringsgruppa
— brannforebyggende avdeling
— seksjon boligsikkerhet

Titler 
Titler skrives med liten forbokstav. Dette gjelder også når tittelen står under 
navnet på visittkort og som avsender i brev.
— brannsjef
— fagansvarlig
— brigadesjef
— seksjonssjef

Bygninger
Navnet på bygninger skrives med stor forbokstav når den konkrete 
bygningen omtales, for eksempel Rådhuset (men: Oslo har et rådhus) og Hoved-
brannstasjonen (men: Oslo har en hovedbrannstasjon). Når disse byggene står 
sammen med Oslo, skrives bygningsbenevnelser med liten forbokstav, for 
eksempel Oslo rådhus.
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Lover
Navn på lover og forskrifter skrives alltid med liten forbokstav. Det eneste unntaket er 
Grunnloven.
— forskrift om brannforebygging
— brann- og eksplosjonsvernloven
— forskrift om branntilsyn i eldre gårder, Oslo
—  plan- og bygningsloven 

Paragrafer
Mange lover har en korttittel i tillegg til den lange. En korttittel er offisiell bare hvis den står i 
parentes etter navnet på loven i Lovdata og Norges lover:
— Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets red-
ningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)
Når vi viser til flere paragrafer, bruker vi vanligvis to paragraftegn:
— jf. §§ 10 og 15 /se §§ 10 til 20
Når vi refererer til nummer på ledd og punktum, bruker vi bokstaver, ikke tall:
— § 21 første ledd

Gatenavn
Gatenavn er egennavn og reguleres av lov om stedsnavn. Gatenavn skrives med mellomrom 
når det består av et personnavn eller et annet ord i genitiv (med s til slutt) pluss gate, vei, allé 
eller plass i ubestemt form.
—  Arne Garborgs plass
—  Olav M. Troviks vei
—  Rolf E. Stenersens allé

Når gatenavn slutter på bestemt form -gata, -veien, -terrassen, alléen, osv., skrives det uten 
mellomrom.
—  Hospitalgata
—  Sognsveien
—  Gaustadalléen

Apostrof bruker vi bare etter gatenavn som slutter på s, x, og z:
—  Sexses’ gate
—  Rosenkrantz’ gate
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FORKORTELSER
Vi bør bruke færrest mulig forkortelser i løpende tekst. Det gir dårlig flyt  
i teksten. Vær oppmerksom på forkortelser som ofte skrives feil. 

Fagspesifikke og interne forkortelser som ABA, RITS og HOST må brukes med 
forsiktighet hvis vi ikke er sikre på at leseren forstår dem. Når vi bruker for-
kortelser, bør vi introdusere dem. Sett forkortelsen i parentes første gang du 
bruker begrepet, slik: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 

De fleste forkortelser skal ha punktum til slutt.
— bl.a.  (blant annet)
— ca.  (cirka)
— osv.  (og så videre)
— mv.  (med videre)
— pga.  (på grunn av)
— ev.  (eventuelt)
— f.eks.  (for eksempel)
— jf.  (jamfør)
— md.  (måned)

Forkortelsen for mål, vekt og myntenheter skal ikke ha punktum.
— m  (meter)
— g  (gram)
— kr  (kroner)

Eksempler på forkortelser vi bruker mye internt:
— MOS   Byrådsavdeling for miljø og samferdsel
— PBE   Plan- og bygningsetaten
— DiBK   Direktoratet for byggkvalitet
— HMS   helse, miljø og sikkerhet
— HOST  Hovedbrannstasjonen
— st.2  Smestad brannstasjon
— OBRE/BRE  Oslo brann- og redningsetat/Brann- og redningsetaten
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BINDESTREK OG TANKESTREK
Det er viktig å skille mellom bindestrek og tankestrek, siden dette er to forskjellige tegn 
med ulike bruksområder. 

For å få fram tankstreken på tastaturet, trykk enter etter bindestreken.

Bindestrek binder sammen til ett ord, eller den står i stedet for et utelatt ord. 
— 2005-årgangen
— Storo-området
— brann- og eksplosjonsvernloven

Tankestreken brukes ved innskudd (med mellomrom på hver side), og når vi angir strekning, 
tidsrom, periode eller omfang (uten mellomrom). Vi bruker tankestrek når vi gjengir direkte 
tale. 
— Dette er          – tross innvendingene over – den beste løsningen.
— Klokken 09–15 mandag–fredag
— perioden 2004–2014
— strekningen Ensjø–Majorstua
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DATOER, KLOKKESLETT OG TELEFONNUMMER

Den norske skrivemåten for datoer har rekkefølgen dag–måned–år. Klokke-
slett skriver vi med punktum mellom timer og minutter. Når det gjelder tele-
fonnummer, følger vi den offisielle skrivemåten slik den er fastsatt av Post- og 
teletilsynet.

Datoer
— 08.04.2014  (når vi daterer brev og dokumenter)
— 8. april 2014  (som del av tekst)

Klokkeslett
— 07.00
— 14.30

Telefonnummer
— 900  10  800  (mobil)
— 21  80  21  80 (fasttelefon)
— 02800  (femsifrede telefonnummer)
— 110  (nødnummer)

ORDDELING OG SÆRSKRIVING
Særskriving er å skrive sammesatte ord i to eller flere ord. Det er en vanlig skrive- 
feil i dag at ord som skal skrives i ett, deles opp.
— brannrøyk ikke brann røyk
— slokkeinnsats ikke slokke innsats
— tilsynsmyndighet ikke tilsyns myndighet
— sotluke ikke sot luke 
— alarmsentral ikke alarm sentral   

Orddeling ved linjeskift
Orddeling er tillatt i slutten av en linje. Hovedregelen er at ordet skal deles  
mellom to konsonanter (lin-je, ek-sempel), eller mellom ledd i ordene (brann-
celle, slokke-apparat, røyk-varsler).  



29

ANDRE TEGN

Prosenttegn % 
Som del av en tekst, skriver vi prosent med bokstaver. 
—  I en spørreundersøkelse gjort av Brann- og redningsetaten, svarer 62 prosent at de tror 
at et pulverapparat vil rekke mellom ett og fem minutter i bruk.

I noen sammenhenger, for eksempel i liste med statistikk, kan det likevel være hensiktsmes-
sig å bruke tegnet. Husk at det skal være mellomrom mellom tallet og tegnet. 
— 50 % av de spurte vet nødnummeret til brannvesenet
— 19 % svarer 112 
— 19 % svarer 113
— 12 % svarer 911

Skråstrek /
I sammenhengende tekst er det ofte best å la være å bruke skråstrek, særlig hvis det er 
uklart hva tegnet skal stå for. Skriv heller «eller» eller «og» dersom det er det du mener.

Den viktigste funksjonen skråstreken har, er å skille mellom alternativer. Det vil si at vi bru-
ker den når vi må gjøre et valg. Skråstreken betyr altså vanligvis «eller».

Skråstrek mellom enkeltord:
— ja/nei
— og/eller
— han/hun
— eier/bruker
— tog/buss/båt/fly
— bokmål/nynorsk/samisk

Når minst ett av alternativene består av to eller flere ord, skal det være mellomrom før og 
etter skråstreken: 
— kommer / kommer ikke 
— hjemme / på arbeid 
— mørk dress / smoking 
— britisk-engelsk / amerikansk-engelsk 
— ønskes returnert / kan beholdes / arkiveres
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Komma
Kommaregler er viktige, men feil bruk av komma fører heldigvis sjelden til 
at noen dør (Heng ham, ikke vent til jeg kommer. / Heng ham ikke, vent til jeg 
kommer.). De viktigste kommareglene er imidlertid relativt enkle å forstå. Ofte 
setter vi for få kommaer. 

Her er de viktigste kommareglene: 
Det skal være komma etter en innskutt som-setning (også når som er ute-
latt):
— Dokumentasjonen som du har sendt oss, viser at feilen er rettet.
— Frist for å gi oss tilbakemelding om at feilene er rettet, er en måned fra 
datoen på dette brevet.

Det skal stå komma mellom helsetninger som er bundet sammen av og, eller, 
men og for:
— På forrige side ser du om vi allerede har varslet at vi gir deg tvangsmulkt, og 
om det dreier seg om dagbøter eller et engangsbeløp.
— Brannsikkerheten er ikke god nok før du har rettet disse feilene, og derfor 
har du ikke lov til å bruke ildstedet ditt.

Det skal stå komma mellom sideordnede leddsetninger:
— Dersom du ikke selv har kompetanse til å rette feilene, må du ta kontakt med 
et firma som kan gjøre dette for deg.

Kolon
Kolon brukes for å peke på det som kommer etter. Hvis det som kommer etter 
kolon, er et egennavn eller en fullstendig setning, skal det være stor forbok-
stav.  
— Saken er klar: Klart språk lønner seg for Brann- og redningseaten.
— Husk riktig bekledning: langermet skjorte, feltbukse, belte og lyderhorn-
jakke.
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Punktlister
Punktlister er en god måte å få fram viktig informasjon på. Her er de viktigste reglene  
for punktlister:
Punktene i en punktliste skal ha samme språklige form. Punktene kan bestå av enten  
helsetninger, setningsdeler eller enkeltord. 
— Når punktene er fullstendige setninger, skal det være stor forbokstav og punktum  
til slutt. 
— Når punktene ikke er fullstendige setninger, eller når de er en del av innledersetningen, 
skal det være liten forbokstav, og det skal ikke stå punktum til slutt.
— Det skal bare være kolon etter innledningsordene hvis vi ville brukt kolon der i vanlig, 
løpende tekst. 
— Det skal ikke være punktum helt til slutt i punktlisten hvis ikke listen består av hele  
setninger (og da skal alle punkter ha punktum).
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GODE OPPSLAGSVERK

  Både Bokmålsordboka og Nynorskordboka er gratis og ligger ute på nettet: 
— www.ordbok.uib.no

  Nettsidene til Språkrådet, www.sprakradet.no, har mange gode språktips.  
Du kan også stille språkspørsmål direkte til Språkrådet, enten på e-post  
sporsmal@sprakradet.no eller på telefon 22 54 19 50.

  Nettsiden Korrekturavdelingen har gode tips om rettskriving og tegnsetting: 
— www.korrekturavdelingen.no 

  Lesbarhetsindeks er et nyttig verktøy for å sjekke om teksten din er lett å 
lese eller ikke:
— www.skriftlig.no/liks-kalkulator/

  Her er noen nyttige bøker:
— Tanums store rettskrivningsordbok. 2005. Kunnskapsforlaget
— Skriveregler. Vinje, Finn-Erik. 2009. Aschehoug
— Bedre norsk. Språkråd fra a til å. Vinje, Finn-Erik. 1998. Fagbokforlaget

Brann- og redningseatens språkprofil er utarbeidet med utgangspunkt i Plan- og bygningsetatens språkprofil.
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EGNE NOTATER
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EGNE NOTATER
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EGNE NOTATER
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KONTAKT OSS!
Brann- og redningsetatens klart språk-arbeid drives 
av jurist Linn-Kristin Storvik (leder) og informasjons-
rådgiver June Persdatter Bjørkli.
Ta kontakt, så hjelper vi deg!

E-post:     klart@bre.oslo.kommune.no
Telefon:   982 25 867  Linn
 982 25 874  June

BRANN- OG REDNINGSETAEN
Besøksadresse: Arne Garborgs plass 1, inngang fra Grubbegata
Postadresse: Arne Garborgs plass 1, 0179 OSLO
E-post: postmottak@bre.oslo.kommune.no
Telefon: 21 80 21 80
Nettside: www.bre.oslo.kommune.no

Følg Brann- og redningseaten i sosiale medier:
Facebook: ww.facebook.com/oslobrann
Twitter: www.twitter.com/Oslo110sentral


