
Sprint 12 2022
17. August – 30. August

Les-API / IND
Vegkart / Eksport
Elveg



● Support for Triona Arbeidsvarsling
– Support: 6 timer + Hjelp utvikling (QA): 2 timer
– Skolestart med førsteklassing, 1 dags fravær
– 1 feriedag

Tidstyv



Under arbeid:
● NVDB-9133: "alle_versjoner" fungerer ikke
● NVDB-9429: Oppskrift for å kjøre NVDB Lese Api V3 for nye som kommer inn på Teamet

NVDB API V3



Ferdig:
● NVDB-9390: Måleredskap oppgir feil avstand
● NVDB-9326: Søk på vegsystemreferanse med kommunenummer fungerer ikke lenger
● NVDB-9325: Søk på delstrekning fungerer ikke for kommunal veg.
● NVDB-9398: Legg til kommunevelger i vegsystemreferansefilter
● NVDB-9323: Vise innhold i enkeltobjekt i listevisning
● NVDB-9104: Forbedre visning av objekter av ulike objekttyper på ett sted
● NVDB-9021: Strekning i vegreferanse går ikke å legge inn i filter.

Ikke fullført:
● NVDB-9331: Statistikkgrenser fungerer ikke ved visning av objekter i hele landet.

Vegkart



– Vise posisjon i kartet funger ikke.
• Er under utbedring

– Hva skjer med eksport?
• Medium skal bli med ut i eksport

– Må man velger en datter fra listen til mor og begge vises. Markeres denne i kartet?
• Det må undersøkes.

Spørsmål og kommentarer



Ferdig:

● NVDB-9068: Serialisering av Kristiansand kommune feiler
● NVDB-9330: Få Elveg Api til å kjøre på Tanzu
● NVDB-7863: Endre varsling etter indeksering til Elveg

Under QA:
● NVDB-7972: Elveg API – snu feltkoder på stedfestingsegenskaper for objekter

Under Arbeid:
● NVDB-8506: Feltkoder mangler for vegobjekt på detaljerte lenker

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-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-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.



● Er saker «assigned» i Jira?
– De fleste saker har «assignee», men vi kan gå over alt utestående.
– Aylin melder seg som tester på flere saker.

● Arne har testet eksport mot SFKB og det ser veldig bra ut.

Spørsmål og kommentarer
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