Fylkeskommunenes landssamarbeid

Eksamen
01.06.2018
ADI2002 Drift og vedlikehald / Drift og vedlikehold

Programområde: Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag

Nynorsk/Bokmål

Nynorsk
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timar.

Hjelpemiddel

Alle hjelpemiddel er tillatne, unntatt ope Internett, samskriving,
chat og andre moglegheiter for å kunne utveksle informasjon
med andre.

Bruk av kjelder

Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på
ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei.
Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker
og annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå
Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og
nedlastingsdato.

Informasjon om
vurderinga

Eksamen

Eksamenssvaret skal vise i kva grad kandidaten har kompetanse
i faget, evne til planlegging, gjennomføring og vurdering av ei
typisk anleggsgartnaroppgåve.
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Oppgåve 1
Situasjonsbeskriving
I ei etablert gågate i nærområdet ditt, er det forretningsbygg/butikkar på sidene i
gateplan. I etasjar over bakkeplan er det leilegheiter. Bygningane er av eldre dato.
Gatelekamen består av fast dekke av granittplater i sideareal, "fortausareal", med
smågatestein inn mot bygga. Det er storgatestein i midtarealet, «køyrearealet», der
vareleveranse er mogleg.
Gata er beplanta med tre, Tilia cordata, i området mellom «køyrearealet» og
«fortausarealet». Gågata er ein naturleg samlingsstad, også utanom butikkane sine
åpningstider, fordi det er etablert hyggelege sitteplassar med tilhøyrande plantefelt.
Plantefelta består av stauder som undervegetasjon og busker. Plantefelta er på ca.
150m2, fordelt på tre stader. I sesongen vert det sett ut planteurner og plantetårn for
utplantingsplantar. Gata er også godt opplyst.
Det foregår ofte både organiserte og uorganiserte kulturarrangement. Gata er ca.
600 meter lang, med ei gjennomsnittsbreidde på ca. 20 meter.
Dersom du meiner oppgåva manglar opplysningar, står du fritt til å velje eigne
løysingar.
Bruk gjerne skisser for å vise kva du vil gjere.

Oppgåve
Du har fått i oppdrag å gjere skjøtsel og vedlikehalde gågata, som skal halde ein
gjennomgåande god standard gjennom heile året.
Forklar korleis du vil planlegge og gjennomføre arbeida.
 Lag ein overordna skjøtsels- og vedlikehaldsplan for gågata for heile året
 Lag ein detaljert skjøtsels- og vedlikehaldsplan for veke 29, som er ei typisk
sommarferieveke
 Lag forslag til tiltak for å ha ei rasjonell drift av gågata

Eksamen

Side 3 av 6

Bokmål
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timer.

Hjelpemidler

Alle hjelpemiddel er tillatt, unntatt åpent Internett, samskriving,
chat og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med
andre.

Bruk av kilder

Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på
en slik måte at leseren kan finne fram til dem.
Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og
annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett,
skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.

Informasjon om
vurderingen

Eksamen

Besvarelsen skal vise i hvilken grad kandidaten har kompetanse
i faget, evne til planlegging, gjennomføring og vurdering, av en
typisk anleggsgartneroppgave.
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Oppgave 1
Situasjonsbeskrivelse
I en etablert gågate i ditt nærområde, er det forretningsbygg/ butikker på sidene i
gateplan. I etasjer over bakkeplan er det leiligheter. Bygningene er av eldre dato.
Gatelegemet består av fast dekke av granittplater i sidearealer, "fortausareal", med
smågatestein inn mot byggene. Det er storgatestein i midtarealet, «kjørearealet»,
hvor vareleveranse er mulig.
Gaten er beplantet med trær, Tilia cordata, i området mellom «kjørearealet» og
«fortausarealet». Gågata er et naturlig samlingssted, også utenom butikkenes
åpningstider, fordi det er etablerte hyggelige sitteplasser med tilhørende plantefelt.
Plantefeltene består av stauder som undervegetasjon og busker. Plantefeltene er på
ca. 150m2, fordelt på tre steder. I sesongen settes det ut planteurner og plantetårn
for utplantingsplanter. Gata er også godt opplyst.
Det foregår ofte, både organiserte og uorganiserte, kulturarrangementer. Gata er ca.
600 meter lang, med en gjennomsnittsbredde på ca. 20 meter.
Dersom du mener oppgaven mangler opplysninger, står du fritt til å velge egne
løsninger.
Bruk gjerne skisser for å vise hva du vil gjøre.

Oppgave
Du har fått i oppdrag å gjøre skjøtsel og vedlikeholde gågata, som skal holde en
gjennomgående god standard gjennom hele året.
Forklar hvordan du vil planlegge og gjennomføre arbeidene.
 Lag en overordnet skjøtsels- og vedlikeholdsplan for gågata, for hele året
 Lag en detaljert skjøtsels- og vedlikeholdsplan for uke 29, som er en typisk
sommerferieuke
 Lag forslag til tiltak for å ha en rasjonell drift av gågata

Eksamen
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