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Utført:
● NVDB-9114: UTM33 som default
● NVDB-9425: Grense for maks antall desimaler (WGS84 = 8 desimaler, UTM = 3 desimaler)
● NVDB-10046: Legg til trafikantgruppefilter for /posisjon i API-dokumentasjon
● NVDB-9459: Nytt endepunkt for oppslag på egenskapsID
● NVDB-10080: Feil gatenavn

NVDB API Les V3



Under arbeid:
● NVDB-9939: Endepunkt for å finne posisjon til vegreferanse (gammel 532 oversettes til ny vegsystemreferanse)
● NVDB-8850: Gate blir ikke segmentert på veglenkesekvenser - Under testing
● NVDB-10085: Testadministrasjon og vedlikehold
● NVDB-10030: Vegsystemfilter fungerer ikke i vegobekter-endepunkt

Blokkert / Ikke utført:
● NVDB-7943: Datoformat på egenskap "Kortdato" er feil

NVDB API Les V3



Utført:
● NVDB-8918: Migrere fra OpenShift til Tanzu – NVDB Vegkart
● NVDB-10221: Vegkart tømmer cache ved feil
● NVDB-10095: Vegkart krasjer ved kategorisering av objekter
● NVDB-10146: Eksport fra Vegkart fungerer ikke I ATM
● NVDB-9927: Bytte ut bilde på feilmelding
● NVDB-8316: Dato i versjonslogg

Vegkart



Utført:
● NVDB-8919: Migrere fra Openshift til Tanzu – NVDB Eksport
● NVDB-9996: SOSI-eksport gir feil data når egenskap inneholder "."
● NVDB-9390: Kan ikke laste ned 922-csv

Eksport



Utført:
● NVDB-10179: Automatisere Eksport på Jenkins
● NVDB-7778: Import av Datakatalogen
● NVDB-9949: Oppdater 'nvdb-endringslogg' vha Jira-webhook
● NVDB-10157: Jira sak for å teste webhook
● NVDB-10186: Fiks problemer med test-branches i pipelines – Jenkins
● NVDB-10204: CI/CD pipeline for stedfesting
● NVDB-9414: Brukket release pipeline (skriv)
● NVDB-10052: Prosjekter må ta i bruk nye yarn- og maven pipelines

Under arbeid:
● NVDB-10208: Opprette ikke-eksisterende deploy fra pipeline

– Mangler frontend-prosjekter

DevOps



• Gråtonekart er borte – er det med hensikt eller feil?
• Det er en feilsom har sneket seg med i PROD. Det er rettet og på veg ut igjen.

• Vil SOSI-eksport vegnett bli tilgjengelig i nye løsninger?
• Det er jobbet med, men satt på vent på grunn av ubesvarte avklaringer og omprioritering.
• Tar det inn igjen i arbeid som nødvendig for å stenge v2/Klassisk.

Spørsmål og kommentarer



Utført:
● NVDB-10012: Doble punkt i Elveg 2.0 eksport
● NVDB-10011: Innkjøring forbudt kommer ut feil i Elveg 2.0
● NVDB-9026: Elveg IND lagrer duplikater til Elveg export service
● NVDB-10028: Merge inn tasker fra Les-Api del 2/2
● NVDB-9956: BuildTopologyMapTask må kjøre på nytt hvis den feiler

Elveg



Til akseptansetesting:
● NVDB-8508: Serialisere segmentere vegobjekt
● NVDB-9152: Transaksjoner på detaljerte lenker medfører ikke oppdatering
● NVDB-9432: Lineare objekter kommer ut som punkt i Elveg 2.0 eksport
● NVDB-10136: Filtrer vekk duplikatpunkter i Elveg Serialisering av vegobjekter

Klar for STM:
● NVDB-10090: Serialisering mislykkes grunnet ugyldig geometri

Under utvikling:
● NVDB-7972: Elveg API – snu feltkoder på stedfestingsegenskaper for objekter
● NVDB-10190: Ved feltinformasjon på objektstedfesting skal det bare projiseres til etaljert lenke med overlappende 

feiltinformasjon

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



● Kartverket poengterer kritikaliteten med fileksport før Vegreferanse og v2 stenges 1. oktober.
● GML er ikke med i versjon 1?

– Nei, den kommer i versjon 2.

Spørsmål og kommentarer


	Sprint 14 2022�21. september – 11. oktober
	NVDB API Les V3
	NVDB API Les V3
	Vegkart
	Eksport
	DevOps
	Spørsmål og kommentarer
	Elveg
	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

