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Undersökningar av M/S Estonia inleds i juli 2021 

Arbetet med den preliminära bedömningen av nya uppgifter om M/S Estonia: 

Undersökningar kommer att ske i flera steg med början sommaren 2021 

Den preliminära bedömningen genomförs gemensamt av utredningsmyndigheterna 

i Estland, Finland och Sverige. De tre myndigheterna enades i december 2020 om 

att nya undervattensundersökningar behöver genomföras.  

Efter begäran från utredningsmyndigheterna har regeringarna i Sverige och Finland 

inlett en lagstiftningsprocess för att ändra sina respektive lagstiftningar så att det 

inte finns rättsliga hinder för att genomföra de undersökningar som utrednings-

myndigheterna anser behövs. Avsikten är att de föreslagna lagändringarna ska träda 

i kraft den 1 juli 2021.  

Den estniska utredningsmyndigheten och Statens haverikommission i Sverige avser 

att genomföra en förstudie på olycksplatsen under sommaren 2021. Den kommer 

främst att inriktas på att undersöka bottenförhållandena och vara en förberedelse för 

ytterligare undersökningar. De övertäckningsarbeten som påbörjades på 1990-talet 

medförde att stora mängder sand spreds ut runt fartyget. Vidare användes geotextil 

för att förstärka sjöbotten. Dessutom är det känt att det har förekommit skred på 

botten som har flyttat på en del bottenmaterial. För att kunna bedöma hur dessa 

förutsättningar påverkar t.ex. kommande fotograferingar av fartyget behöver därför 

fartygets läge och bottenförhållandena först undersökas.  

I denna del av undersökningen samarbetar haverikommissionen med experter på 

mark- och bottenförhållanden från Sveriges geologiska undersökning, Statens 

geotekniska institut och Stockholms universitet. Ett forskningsfartyg från 

Stockholms universitet och ett estniskt isbrytande kombinationsfartyg kommer att 

användas vid förstudien.  

Med utgångspunkt i de resultat som förstudien ger kommer en upphandling att 

genomföras av en större undervattensoperation som bl.a. innefattar att kameror ska 

användas för att med fotogrammetri dokumentera fartyget på ett sådant sätt att en 

tredimensionell bild med hög upplösning skapas. Det är just nu sannolikt att denna 

större undersökning kan ske under våren 2022. 

Ytterligare information: 

Estland (OJK): Executive Director Rene Arikas, +372 6256314, rene.arikas@ojk.ee 

Sverige (SHK): Stf generaldirektör Jonas Bäckstrand, +46 8 508 862 82, jb@havkom.se 

 

 


