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Ferdig:
● NVDB-9099: Fikse Artrepo PM3 / installere artefakter til STM 

(Når man forsøker å installere RPM-er bygget for IND, så lar de se ikke installere med yum install nvdbind lenger.)

Under arbeid:
● NVDB-9232: Meterberegning feiler etter at cacheupdater ble skrevet om (Som en følgesak av NVDB-8850: Gate blir ikke

segmentert på veglenkesekvenser)
● NVDB-8645: Novapoint endringssett gjør at ndbind må startes på nytt, noen ganger også Solr.

NVDB IND



Ferdig:
● NVDB-8533: Gate med feil navn i segmentert vegnett (Ny versjon i prod 12. Juli) -

"Stjerneveien øvre" ble feilaktig skrevet om til "Stjerneveien svingen"
(En ekstra oppdatering av NVDB-8611: Sikkerhetssjekk av bibliotek som brukes i Lese Api V3)

● NVDB-9088: Testadministrasjon og vedlikehold

Til akseptansetest:
● NVDB-9302: Tillat If-None-Match og ETag headers over CORS

Under arbeid:
● NVDB-9133: "alle_versjoner" fungerer ikke

NVDB API V3



Ferdig:
● NVDB-5715: Kategorisering av egenskap med intervall burde også vise objekter uten verdi
● NVDB-7064: Info om ikke tilgjengelig i valgt objekttype
● NVDB-8147: Knapp for å eksportere vegnett
● NVDB-8064: Måleverktøy i kart
● NVDB-8494: behov for å søke/vise koordinat
● NVDB-9154: Lik farge i kategorisering
● NVDB-9100: Summere barn
● NVDB-9103: Visning av veglengder feiler i grove målestokker
● NVDB-9105: Alfabetisk visning av datterobjekter
● NVDB-9223: Ved feil i Url spammes feilmeldinger
● NVDB-9257: Kopiere og lagre bilde i høyreklikkmeny
● NVDB-8495: Søke opp en koordinat ved å skrive den inni i søkefeltet
● NVDB-8496: Vise koordinaten til et aktuelt punkt i kartet

Vegkart



Under testing:
● NVDB-9226: Cache datakatalog i vegkart
● NVDB-8828: Vegobjekt-klynger plasseres i fylke ved søk med kommunefilter
● NVDB-9315: Lukking av stedsnavnboble kræsjer siden

Vegkart



Fullført:
* Vise kategori I webutgave

Datakatalogen på Web



● Kan vi få dato i endringslogg?
– Dette er noe vi jobber med, men har en utfordring med å få riktig dato for faktisk releas i loggen.

● Ønske om å kunne måle areal i tillegg til lengde.
– Det legges i køen som en videreutvikling av linjalen.

● Enklere navigering mellom barn i liste.
Til eksempel Tunnelløp – Belysningsstrekning: det er ofte ønskelig å kunne gå til neste belysningsstrekning som er en 
datter av det aktuelle tunnelløpet uten å måtte gå tilbake til Tunnelløp og velge neste datterobjekt.
– Det legges inn i køen over nye funksjoner.

● Er det mulig å ta med medium i vegnett-eksport? Om vegen er på, over eller under?
– Det burde være enkelt å få med og legges inn i køen.

Spørsmål og kommentarer



Ferdig:

● NVDB-8512: Elveg mangler fartsgrensestrekninger i Elvegkart/Elveg Api
● NVDB-8533: Gate med feil navn i segmentert vegnett
● NVDB-9107: Referanseretning for Kryssystem og sideanlegg
● NVDB-7649: Sende feilmeldinger

Blokkert:
● NVDB-8500: Serialisering av svingerestriksjon

Under Arbeid:
● NVDB-8506: Feltkoder mangler for vegobjekt på detaljerte lenker
● NVDB-7972: Elveg API – snu feltkoder på stedfestingsegenskaper for objekter

Elveg



Til akseptansetest:

● NVDB-9046: Elveg IND lagrer duplikater av transaksjoner til Elveg export service (Forbedring i Elveg export service 
gjorde logikk i Elveg IND overflødig)

● NVDB-9068: Serialisering av Kristiansand kommune feiler
● NVDB-9171: Mangler fartsgrensestrekninger i ATM (Akseptanse test miljø)
● NVDB-8573: Svingerestriksjon- geometri
● NVDB-8510: Klippe projiserte vegobjektsegmenter ved overlapp
● NVDB-8221: Inkrementell: Projisere vegobjekter ned på kjørebane og kjørefelt
● NVDB-8508: Serialisere segmenterte vegobjekter
● NVDB-7863: Endre varsling etter indeksering til Elveg
● NVDB-9113: Elveg frontend henter kommuner fra API

Elveg



Gjenstående oppgaver for 1. release Elveg - ikke påbegynte oppgaver



Gjenstående oppgaver for 1. release Elveg - under arbeid



Gjenstående oppgaver for 1. release Elveg - under arbeid



Elveg - Release 2022.1.0 Burndown graf

Vi er noe usikre på denne grafen. Vi tror den er litt optimistisk.
Den viser igjenværende tid basert på igjenværende storypoints.



● Beskjed til temledelse om  fremgang på testing.
– Skal sørge for å oppdatere teamledesle om status etter hvert for å kunne oppdatere restestimater.
– Skal også oppdatere involverte interessenter og tester om etter beste evne så det ikke sår på enkeltpersoner for å 

komme videre.
● Det er gjort mye i løpet av sommeren. Er risikoen i prosjektet redusert?

– De fleste store saker er ferdige, og det som står igjen er mindre komplisert. Dette fører til at risikoen er redusert nå i 
forhold til hva den var før ferien.

Spørsmål og kommentarer
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