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Beliggenhed
Østersøen, Bornholm W-kyst
55°05,9'N 014°41,8'E - kort 189

fotograferet august 2018

Anmærkning
Indtil videre er en gul pæl med krydstopbetegnelse etableret S for havnen.

Havnen
ejes af Rønne Havn A/S.
Sejladsen til Rønne Havn foregår ad det uddybede løb mellem ydre
og indre dækmoler og herfra gennem det uddybede areal i
Forhavnen og Forhavnsbassinet til henholdsvis Vesthavnen,
Nordhavnen og Sydhavnen.
Havnen er beskyttet af bølgebrydere og består af Yderbassinet,
Forhavnen, Forhavnsbassinet, Vesthavnen, Nordhavnen, der ved
en pier er delt i et W- og et E-bassin, og Sydhavnen, der ved to
smalle pierer er delt i et ydre bassin for fragtskibe og et indre
bassin for fiskefartøjer.
En duc d'albe af beton på E-siden af indsejlingen til Vesthavnen,
og to duc d'alber i Forhavnsbassinets N-side. Se plan.
Der er til brug for udvidelsen af havnen etableret interimkajer på
W- og E-siden af den S-lige mole i mellem Yderbassinet og
Forhavnen.
N for havnen ligger Rønne Lystbådehavn - Nørrekås, se denne
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Dybder
Se plan.
Anm. Skibsfarten advares mod at komme uden for de uddybede
områder, da der uden for disse, samt i området N for en linie
mellem N-lige indermoles hoved og kaj nr. 30, findes flere sten med
mindre vanddybde end angivet i søkortet.

Største skibe
der kan besejle havnen: Længde 240 m og dybgang 8,0 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m.
E-lige og N-lige vinde kan i sjældne tilfælde give indtil 1,2 m
højvande og W-lige vinde indtil 1,0 m lavvande.

Strøm
N- eller S-gående strøm kan forventes ud for indsejlingen.

Besejling
Skibsfarten advares mod at komme uden for de uddybede områder,
da der uden for disse, samt i området N for en linje mellem N-lige
indermoles hoved og kaj nr. 30, findes flere sten med mindre
vanddybde end angivet i søkortet. Ved besejling af interimkajerne,
skal man være opmærksom på, at disse kajer befinder sig uden for
de uddybede områder. Dybden langs den W-lige interimkaj er 6 m
og dybden langs den E-lige interimkaj er 6,5 m

Fartbegrænsning
Max. 5 knob, se i øvrigt Særlige bestemmelser.

Afmærkning
Ca. 1,4 sm SW for fyrene på dækmolerne er udlagt en
anduvningstønde.
I Forhavnsbassinet er der på E-grænsen af det til 7,0 m uddybede
område udlagt en gul tønde. Desuden er der udlagt to grønne
spidstønder, der afmærker renden til Søndre Bådehavn.

Fyr
Rønne Havn Bag- og Forfyr viser hvidt lys med isofase. Fyrene
leder holdt overet (064,5°) fra anduvningstønden ind gennem
molerne til havnen. Brændetid: Hele døgnet.
Fyrene på dæk- og indermolerne holdes tændt om dagen i usigtbart
vejr. Molehovederne er facadebelyste. Desuden fyr på N-havnens
W-mole (Dampskibskajen).
Se i øvrigt plan.
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Tågesignal
Tågelys kan af havnens brugere aktiveres telefonisk, som følger:
Tågelys på molehovederne:
Telefonnummer 56 91 11 44 (klartone med et sekunds mellemrum).
Tast * 22 # (2 toner som kvittering). Tast 1 * 1 (i drift 1 time).

Ankerplads
uden for fyrlinien N eller S for indsejlingen.

Ankringsforbud
Der er forbud mod ankring i Nordhavnen på grund af risiko for
skader på bundsikringen i bassinerne.

Lods
DanPilot.
Telefon 63 25 66 66)
E-post: danpilot@danpilot.dk
Lodsmødestedet ved anduvningstønden SW for havnen er vist i søkortene.
Lods kan fås hele døgnet, når DanPilot kontaktes i god tid.
I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse
af lods".

Bugsering
En slæbebåd på 12 tons pæletræk. Bugserassistance er ikke
nødvendig under normale forhold.

Redningsstation
findes ved havnen.

Ressourcer
El og vand ved næsten alle kajer.
Rønne Havn henviser til Nexø havn eller Tejn havn hvis der er brug
for beddings kapacitet. Maskinværksteder for alle slags
reparationer. Dykkerassistance kan fås. Kraner: 2 mobilkraner med
løfteevne op til 40 tons. To Ro-Ro-lejer med hydraulisk broklap. I
forbindelse med kaj 31/32 S er der placeret en fast rampe uden
klap. Flere lastetransportbånd og lasteramper. Proviantering
indenfor 2 km. Campingplads 2 km.
I sommersæsonen anvendes erhvervshavnen til gæstende
fritidsbåde i det omfang godstrafikken tillader det.

Havnekontor
Telefon 56 95 06 78 (kontor døgnbemandet)
Telefon 51 36 37 47 (havnevagt døgnbemandet)
Telefax 56 95 06 31
VHF kanal 16 og 12 (Døgnbemandet)
Rønne Havn kaldes 1 time før ankomst på VHF (Døgnbemandet)
Åbningstider: mandag-torsdag 0800-1600, fredag 0800-1330
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E-post: roennehavn@roennehavn.dk
Hjemmeside: www.roennehavn.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.toldst.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og
kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Havneområde
Det til havnen hørende søområde er begrænset af de dækkende
værker samt en linie mellem de to molefyr (Fl.R.3s og Fl.G.3s) på
ydermolernes hoveder.

Særlige bestemmelser
(Uddrag af Reglement for overholdelse af orden i Rønne Havn af 7.
maj 2009)
Regler for sejlads.
For sejlads inden for havnens område gælder Søfartsstyrelsens
"Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande"
med følgende tilføjelser:
Der kan under særlige vejrforhold være behov for, at hurtigfærgen
sejler de første meter ind i havnen med høj fart, dette kan
accepteres af havnen, såfremt det kan foregå uden risiko for
mennesker, værdier eller miljø.
For sejlads i Yderbassin afpasses farten efter forholdene, dog max
15 knob og i de øvrige bassiner er højest tilladte fart 5 knob.
Færger i fast rutefart kan under særlige vejrmæssige forhold
manøvrere med højere fart end 5 knob, dog stadig med så lav fart
som muligt og således, at der ikke voldes ulempe for andre og at
der manøvreres således, at der ikke er risiko for beskadigelse af
havneanlæg, skibe eller deres fortøjninger.
Egentlig lystsejlads er forbudt inden for havnens område, dog er
sejlads til og fra anløbsplads tilladt med en fart af højst 5 knob.
Ordensbestemmelser
For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i
danske erhvervshavne" med følgende tilføjelse:
Forbud mod ankring i havnen, jfr. § 4 stk. 1 i "Standardreglement
for overholdelse af orden i danske erhvervshavne", skal i
særdeleshed overholdes i Nordhavnen på grund af udlagt
bundsikring bestående af gabioner og sten. Der er anbragt ankring
forbudt-skilte ved indsejlingen til Nordhavnen. Se i øvrigt plan.
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Faciliteter

Service

Proviantering

Transport og Kommunikation
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Vesthavnen og Nordhavnen - fotograferet august 2018

Nordhavnen og Forhavnsbassinet - fotograferet august 2018

Søndre Bådehavn - fotograferet august 2018
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Sydhavnen - fotograferet august 2018

Forhavnen og Krydstogtskajen - fotograferet august 2018
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