
Innlegging av gateregister. 
 

For å unngå at for mange turer havner i 
sone 999, med påfølgende tidlig popup på 
plukklista, kan det være fornuftig å legge 
inn gateregister for deres sentral. 
 
Da vi startet med OTT Bopel var det mye 
mer sparsomt med gatenavn rundt 
omkring utenfor 

byene, men mye har endret seg i årene 
som har gått. 
 
Derfor tar vi her en enkel gjennomgang av 
fremgangsmåten for å legge inn 
gateregister for din sentral i OTT Bopel. 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
I OTT hovedbilde, åpne "Gate – Innlegg" 
 
 
 
 
 
Du kommer da inn i innleggsbildet for 
gater (og steder). 
Om du betjener mer enn en sentral, se til 
at du har valgt rett sentral (innringet med 
rødt). 
Om du ikke står på rett sentral: trykk opp 
eller ned til du kommer til den rette, trykk 
så på sentralens navn i den nederste 
ruten slik at den også vises i øverste 
ruten. 
 
 
Det som skal fylles inn her fremgår 
egentlig av skjemaet: 
Adresse =    gatenavn/stedsnavn 
Like fra=nummerserie partall 
Ulike fra_ nummerserie oddetall 
Dersom du vet laveste og høyeste 
nummer i gata fyller du inn disse verdiene 
(se eksempel senere) 
Dersom du IKKE vet hvor langt 
nummereringen går? Legg inn så du er 
sikker, f.eks 2 - 1000 og 1 – 999. 
Kommune= kode for din sentral. 

 
 
 
  



 
 
 
(enkleste måte å finne kommunekodenpå 
er å se på en turutskrift.   
Koden for sentralen vil stå mellom 
postnummeret og sonenummeret på 
turutskriften (her innringet med rødt på 
utskrift fra en tur i en annen sentral). 
 
 
 
 
 
Postnummer= postnr. for gaten/stedet 
 
Sted= Evt annet stedsnavn for området 
 
Bemerkning= Her kan fylles inn utfyllende 
opplysninger for adressen 
 
Kartbokref= hvis dere har en kartbok for 
sentralen kan kartreferanse fylles inn her 
(blir sjeldent brukt i dag). 
 
Sone= Sonen gaten befinner seg i. I OTT 
Bopel er sonen alltid 3 siste siffer i 
postnummeret..  
 
 
 
 
 
Her ser du et eksempel på ferdig utfylt 
oppføring i gateregisteret. 
 
Husnumrene føres inn som før nevnt. 
"Ulike fra" kan lønne seg å sette åpen, dette 
muliggjør å legge inn gaten uten husnummer.  
Dersom det er et stedsnavn og ikke gatenavn 
som ligger inne, MÅ "Ulike fra" være åpen. 
Du kan også legge inn bokstaver for de 
numrene som har det (a, b, c  osv), men dette 
er bare aktuelt på de siste numrene (like og 
ulike TIL).  
Dette kan også løses ved å legge inn ett eller 
to nummer høyrere enn det du vet er siste 
nummeret (i eksempelet går gaten egentlig til 
7 og 12, men vi har lagt inn 9 og 14…). 
 
Når du er fornøyd med dataene du har lagt 
inn, trykker du "Lagre", og gaten/stedet er 
lagret i gateregisteret. 

Neste gang en nissy-tur kommer med denne 
adressen, får den rett sone i stedet for 
999, og på riktig tid.



Noen ekstra poeng ved innleggingen: 
 
Husnummer: 
Som nevnt kan man også legge inn bokstaver (18A, 18B osv). Dette har bare 
innvirkning på siste nummer i serien vi legger inn, men dersom siste huset er f.eks 12 
C, må det stå slik:  
 
 

 

 

 

 

 

 

Blankt i feltet "Ulike fra": 

 

Dersom man ønsker at gatenavnet skal kunne brukes uten husnummer, bør feltet "Ulike fra" 

være tomt. Da kan man legge inn gatenavnet uten nummer, f.eks i tilfeller hvor gatenavnet er 

regulert inn men husnummer ikke tildelt enda. 

Dersom det er et stedsnavn man ønsker å legge inn, MÅ det være tomt i dette feltet. 

 

Sonenummer er alltid siste 3 siffer i postnummeret. 

 

Redigere en gateoppføring: 
 

Dersom du vil endre en oppføring i 

gateregisteret, gjør du det samme som 

ved innlegg, men velger "rediger". 

Man kan da skrive inn begynnelsen på 

gatenavnet, og trykke "oppslag" (F9). 

når du har funnet gatenavnet (enten 

popper det opp direkte eller så må du 

bla til du har markert rett gate i listen 

nedenfor), og deretter kan du rette de 

opplysningene som skal rettes og 

deretter trykke "Lagre" (F1).   



Hvor finner jeg alle gatenavnene? 

 

Du kan finne alle gatenavnene i 

kommunen/området ditt på posten.no 

 

Bruk det feltet som passer, og skriv inn 

kommunenavnet.  

Du får da opp en liste over alle 

gatenavnene i kommunen: 

 


