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Fullførte oppgaver:
● NVDB-10206 – Innføre generering av private vegnummer
● NVDB-10082 – Validering av Z-koordinat i Geometri
● NVDB-8107 – Standardisert dokumentasjon: https://nvdb.atlas.vegvesen.no/

Fortsatt under arbeid:
● NVDB-8826 – Utfase 532-Vegreferanse
● NVDB-10210 – Sjekk for hvem som kan redigere i objekttype

Blokkert:
● NVDB-7463 – Statistikkgenerator – Oppdatere Skredpunkt

Skriv API

https://nvdb.atlas.vegvesen.no/


Fullførte oppgaver:
● NVDB-10352: Abstrahere ut testkode
● NVDB-10300: Fikse riktig navn til endepunktene i swagger
● NVDB-10216: Hente sammenhengende rute mellom to punkter
● NVDB-10204: CI/CD Pipeline for stedfesting
● NVDB-10215: Fra koordinat til veglenkesekvens
● NVDB-10196: Endre begrep fra assosiasjon til foreldre
● NVDB-10197: Utøve enkel stedfesting av objekt med linjegeoemtri
● NVDB-10292: Resultat skal levere flere veger
● NVDB-10349: Fikse RuteOutputMapper til å hente ut kjørefelt fra les
● NVDB-10168: Punktstedfesting ved relasjoner med strekningsobjekter
● NVDB-10282: Mappe informasjon om kjørefelt fra les til videre bruk. Beregne sideposisjon.
● NVDB-10354: Ta ut beregning av sideposisjon til egen service.
● NVDB-10353: Validere at "mor" kun kan inneholde enten tempID eller nvdbID når ny stedfesting blir sendt inn

Fortsatt under arbeid:
● NVDB-10025: Fjern overlapp og duplikater i stedfestingsresultatet
● NVDB-10358: Forenkling av hjelpefunksjoner
● NVDB-10372: Funksjon for at datterobjekt arver riktig veg fra mor

Stedfesting



Fullførte oppgaver:
● NVDB-10055: Bedre håndtering av liste og struktattributtyper
● NVDB-10058: Kontrollere hvordan multilocation håndteres under generering av update queries.
● NVDB-10285: Behandle FeatureTypeRule riktig under oppdatering
● NVDB-10295: TillattVerdi får feil sosi-navn

Fortsatt under arbeid:
● NVDB-9020: Utføre oppdaterings SQL mot NVDB

Datakatalog



Fullførte oppgaver:
● NVDB-10371: Lukke 532-Vegreferanse

Fortsatt under arbeid:
● NVDB-10207: Oppdatere dato for skred
● NVDB-10205: Fjerne bruk av «gamle» Vegreferanser i script

Database / Datakontroll



Fullførte oppgaver:
● NVDB-10203: S3 i alle miljø
● NVDB-10247: Filtrering på kategori
● NVDB-10202: Etablerer ny status: I arbeid
● NVDB-10220: Håndtere kommunenummer for Oslo kommune
● NVDB-10257: Mine saker klikkbare
● NVDB-10258: Sletting av feilmelding

Fortsatt under arbeid:
● NVDB-10194: Håndtere at svv-roles kan være en string

Fiksvegdata



Spørsmål / Tilbakemelding
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