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Atlas konfigurasjon
● NVDB-8992: Fjerne bruk av cookies for Lese Api

Nye versjoner deployet:

NVDB Api Les V3 v 2022.1.12 (16. September)
● NVDB-9106: Manglende vegnettshistorikk
● NVDB-8888: Legg til trafikangruppefilter på /posisjon

NVDB Api Les V3 v 2022.1.11 (13. September)
● NVDB 9133: "alle_versjoner" fungerer ikke (historiske objekt ble ikke med I resultatlisten)

NVDB API V3



Akseptansetest:
● NVDB-9425: Grense for maks antall desimaler i UTM-koordinater (WGS84: 8 desimaler, UTM 33: 3 desimaler)
● NVDB-9114: UTM33 som default (lagt til UTM32-35)

Under arbeid:
● NVDB-9443: Testadministrasjon og vedlikehold

Under QA:
● NVDB-9232: Meterberegning feiler etter cacheupdater ble skrevet om
● NVDB-8850: Gate blir ikke segmentert på veglenkesekvenser

Blokkert:
● NVDB-7943: Dataformat på egenskap "Kortdato" er feil

(Her må det bestemmes hvordan man informerer og legger ut denne rettingen med ny responsrevisjon)

NVDB API V3



Ferdig:
● NVDB-9353: Slå av Vegkart-2019 og erstatt med en statisk melding
● NVDB-9937: Fjerne lenke til Vegkart-2019

● NVDB-9446: Vise i søk hva som skrives inn først av nord/øst i koordinat
● NVDB-10017: Lagre instillinger i localstorage
● NVDB-10054: Valg for å vise fullstendig geometri for små strekninger
● NVDB-9355: Vegsystem til utklippstavle – behov for å skille på med og uten trafikantgruppe i kopieringen

● NVDB-9393: "Min posisjon" fungerer ikke
● NVDB-10061: Skru av "min posisjon"
● NVDB-9440: Vegkart krasjer når man endrer "Kategorivisning" til "Ingen kategori"
● NVDB-9331: Statistikkgrenser fungerer ikke ved visning av objekter i hele landet
● NVDB-9325: Søk på delstrekning fungerer ikke for kommunal veg.

Vegkart



Ferdig:
● NVDB-9427: Ta med medium I eksport

Under arbeid:
● NVDB-9996: SOSI-eksport gir feil data når egenskap inneholder "."

Eksport

Datakatalogen på Web

Ferdig:
● NVDB-9445: Håndtere vegobjekttyper med '/' i navn



Ferdig:
● NVDB-9992: Sette seg inn i aktuelle teknologier og domene
● NVDB-9994: Lese dokumentasjon
● NVDB-9948: Pipeline for yarn-prosjekter
● NVDB-9988: Fiksvegdata på Jenkins

DevOps

Fiksvegdata.backend:

Fiksvegdata.frontend:



vegdata.no

Utfasing av Vegreferanse og API-v2



Spørsmål og kommentarer



Utført:
● NVDB-9113: Elveg frontend henter kommuner fra API
● NVDB-9171: Mangler fartsgrensestrekninger i ATM
● NVDB-10027: Merge inn tasker fra LES-Api del ½ ( NVDB-9133, NVDB-9106, NVDB-4213, NVDB-8888, NVDB 9425)

Klar for QA:
● NVDB-9152: Transaksjoner på detaljerte lenker medfører ikke oppdatering

Under utvikling:
● NVDB-10012: Doble punkt i Elveg20 eksport

Elveg



Akseptansetesting:

● NVDB-8510: Klippe projiserte vegobjektsegmenter ved overlapp
● NVDB-8508: Serialisere segmenterte vegobjekter
● NVDB-8221: Inkrementell: Projisere vegobjekter ned på kjørebane og kjørefelt
● NVDB-7972: Elveg API - snu feltkoder på stedfestingsegenskaper for objekter
● NVDB-8506: Feltkoder mangler for begobjekt på detaljerte lenker
● NVDB-9046: Elveg IND lagrer duplikater av transaksjoner til Elveg export service (Forbedring 

i Elveg export service gjorde logikk i Elveg IND overflødig)
● NVDB-8573: Svingerestriksjon- geometri

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



Spørsmål og kommentarer
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