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Branninstruks ved utleie
Riggerloftet er ett av Tønsbergs mest verdifulle byggverk, restauret med flere tusen
dugnadstimer. Der er investert store midler i sikring av bygningen for på best mulig måte å
kunne ta vare på denne kulturskatten. Det er viktig at punktene nedenfor gjøres kjent for de
som oppholder seg i bygget, og at instruksen følges.
Generelle regler :
• Røyking er strengt forbudt inne i lokalene. Røyking kan foregå utenfor
hovedinnganger hvor der er satt opp brannsikre askebøtter. Ikke kast papir og annet
søppel i disse. Sjekk bøttene før området forlates.
• Det er kun tillatt å bruke telys som levende lys. Disse skal plasseres i egne
lysholdere som finnes i skap hvor glassene oppbevares. Telys skal tennes med
lighter, ikke fyrstikker.
• Parkering langs ytterveggene er forbudt.
• Bruk av fakkelbokser ute (og inne) er forbudt
• Gjør dere kjent med rømningsveier. Plansje er plassert ved hovedinngangen.
• Påse at levende lys er slukket når rom forlates
Ved brannalarm :
• Evakuer rolig alle i bygningen gjennom anviste rømningsveier. I tillegg til
hovedtrapp finnes nødtrapp syd i bygningen. Gå til oppsamlingspunktet som er
parkeringsplassen bak Riggerloftet og bli der til nærmere beskjed gis.

Alle rømningsveier er tydelig merket med opplyste skilt.
Rømningsveiene må ikke blokkeres med stoler / bord
etc
• Hvis mulig, sørg for at alle vinduer og dører lukkes.
• Brannmelding går automatisk til brannvesenet.
• Alle rom er sprinklet med tåkeanlegg som utløses på de steder hvor temperaturen
blir for høy.
• Vifte i hovedtrapp vil starte og skape overtrykk. Denne vil støye noe.
• Hvis mulig, forsøk å stanse/ begrense brannen. Slukkeapparat befinner seg i begge
trappeløp, alle etasjer. Brannteppe henger på vegg på venstre side innenfor døren til
kjøkkenet.
Ved påvist falsk alarm, se neste side.
Hjelp oss å ta vare på verdiene!
Med vennlig hilsen
Stiftelsen Tønsberg Kystkultursenter
Brannvernleder
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Ved brannalarm : Ring umiddelbart brannvesenet tlf. 110
• Oppgi ditt navn og at du ringer fra Tønsberg Kystkultursenter, Riggerloftet. Gi
beskjed om at der er registrert alarm og at dere er i ferd med å sjekke bygget.
• Sjekk sentralen for om mulig å identifisere årsaken til alarmen. Alarmen er plassert i
1. etasje i branntrapp. Ankomst via rømningsvei syd i bygget. Trappen har tilgang fra
alle etasjer unntatt 1. etasje.
Er der mistanke om falsk alarm er det viktig at det konstateres at det virkelig er falsk alarm. Viser
sentralen at der er en brannalarm, gå til etasjen alarmen kommer fra og sjekk om det er noen
røykutvikling. Hold kontakt med brannvesenet under sjekken. Lampe på detektoren som har løst
ut vil lyse.
Ved problemer, ring en på varslingsliste nedenfor. Er sentralen koblet ut er det viktig at en av
personene på listen kontaktes. Vedkommende sørger for grundig sjekk og evt. innkobling. NB !
Overtrykksvifte i garderobe 2.etg : Slås av ved falsk alarm ved å vri nøkkelbryter
til AV. Luken lukkes, og etter noen minutter, vris nøkkelbryteren tilbake til ”Auto”.
Varslingsliste :
Varslingsrekkefølge
Navn
1
Bjørnar Sæther
2
Paul Fredriksen
3
Petter Christian Gran

Telefon
905 49 404
932 15 620
908 66 336

NB ! Husk at leietaker er ansvarlig for at rutinene overholdes. Er leietaker usikker på
prosedyrene, kontaktes utleieansvarlig som vil sørge for ny gjennomgang. Utrykningsgebyr
ved falsk alarm hvor prosedyrene ikke er fulgt, vil bli belastet leietaker.
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