
FARLEDSKORT 13.2.2023
JAKOBSTAD FARLED N2000 (BSCD2000)

FARLEDSDATA

Farledsdragning och utmärkning: Farleden till Jakobstads hamn börjar från lotsplatsen ca 2,7 km V om
randmärket Jakobstad. Längd ca 13 km / 7 M. Farleden har tre linjer, utmärkningen med ensmärken,
randmärke, bojar och prickar i en gemensam kombination. Lateralmärkning. Belyst.

Dimensionering: Dimensionerande fartyg: torrlastfartyg, l = 200 m, b = 35 m, t = 11,0 m.
Dimensionerat djupgående 11,0 m. Ramat djup: i den yttre delen -12,9 m, i den inre delen -12,6 m, i
hamnområdet -12,1 m, och vid kaj -11,5 m. Minimibredd 120 m. Rekommenderad fart i den yttre delen 11
knop, i den inre delen 9 knop, i hamnen 6 knop.
Hamnbassängens sydligaste farledsområde med rd -8,0 m leder till kajerna BQ, SQ och PK.

Obs. Referensnivå för djupuppgifter är N2000 (Baltic Sea Chart Datum 2000 / BSCD 2000).
https://www.traficom.fi/sv/transport/sjofart/farleds-och-sjokortsreformen-n2000
Områden med mötes- och omkörningsförbud: Farleden har ett permanent område med mötes- och
omkörningsförbud, se noggrannare Bothnia VTS Masters´Guide. https://tmfg.fi/sv/vts/masters-guide

Ankringsområden etc.: I farledens yttre del, 2,8 km V om randmärket Jakobstad finns en ankringsplats
(djup ca 20 m) lämplig för stora fartyg.

NAVIGERBARHET

Navigationsförhållanden: Den yttre delen av farleden från Kallan till Mässkär är öppen och oskyddad för
N - V - O vindar. Den inre delen av farleden, 3 km lång, är muddrad så att den påminner om en 120 m
bred kanal. Sjögång förekommer inte i denna del men genom att farleden är smal kan vinden och squat-
effekten försvåra fartygets navigering.

Isförhållanden: Is förekommer vanligen i området från december till april. Under isbildningen kan vindar
och havsströmmar skapa ett svårforcerat bälte av issörja mellan randmärket Jakobstad och Mässkär.
Vintertid kan det också förekomma isvallar utanför randmärket Jakobstad. När isen är i rörelse kan bojar
och prickar vara tryckta under isen utmed hela farledens sträckning.

REKOMMENDATIONER

Vindförhållanden: Rekommendation för fartyg med en längd över 150 m är max. vindhastigheten för
inkommande <10 m/s och för utgående <15 m/s.

Vindmätare: Vädret vid kuststationerna: Jakobstad Kallan.
Vattenståndet: Jakobstad mareograf.

TRAFIKSERVICE

Lotsbeställning: E-post pilotdispatch.bothnia@finnpilot.fi Beställ lotsning: www.pilotonline
Tel+358 29 5253 440 Fax +358 (0) 29 52 53012. Lotsplats Jakobstad: 63°44,51'N, 22°28,49' O.
Lotsled 7 M. Anm. Vintertid och i dåligt väder bör plats där lots möter överenskommas separat.
VTS: Bothnia VTS, VHF kanal 67. Tel. +358 20 448 7356. E-post: bothnia.vts@fintraffic.fi

Bogserhjälp: Oy Kraftline Ab / www.kraftline.fi : bogseraren M/S Simson 1235 kW, M/S Bock 1560 kW,
tel.+358 40 557 5692 / 24h

HAMNEN

Kajer: Laukkokajen L1, L2 och L3: ro/ro kaj, olje- och styckegodskaj, längd 502 m, ramningsdjup -12,1 m
och vid kaj -11,5 m. BQ Buskökajen: ro/ro-kaj, längd 160 m, ramningsdjup -8,0 m; SQ Södra kajen: längd
180 m, ramningsdjup -8,0 m; PK Cementkajen: ramningsdjup -8,0 m.
Hamnbassäng: Svängbassängen 350 m x 750 m

Kontakt: Jakobstad Hamn Ab tel.  +358 6 723 6128
office@portofpietarsaari.fi

hamnövervakarna tel. +358 6 723 1388
VHF 16 & 13
satamavalvojat@portofpietarsaari.fi

VD Juha Hakala
teknisk chef / säkerhetschef
Johanna Heinoja

tel. +358 40 585 2332

tel. +358 40 508 1906
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