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The 2022 Estonia Investigation Initiative   
   
I sökandet efter ökad klarhet kring Estonias förlisning genomförs, efter den prisbelönta journalisten 

Henrik Evertssons dokumentär, nya undersökningar. Avslöjandet av flera större hål i Estonias 

styrbordssida, just på de ställen som internationell sjöfartsteknisk expertis pekade ut på 90-talet som 

en förutsättning för det snabba sjunkförloppet, omkullkastar flera av de slutsatser som framförts av 

JAIC. De svenska och estniska regeringarna har beslutat om såväl lagändringar, för att göra nya 

dykningar möjliga, som budget för dessa. Vidare har även flera privata utredningsinitiativ startats.    

   

Ett av dessa är den förre estniska statsåklagaren Margus Kurms utredning hösten 2021 som försett 

oss med såväl en fotogrammetrisk 3 D scanning av skrovet som stora mängder filmmaterial, vilka 

bland annat belyser den omfattande skadebilden i Estonias frontskott. Bilderna reser flera 

frågetecken kring skador som inte redovisats av haverikommissionen JAIC.    
   

        

Den övre delen av rännan i styrbords frontskott som enligt JAIC ska ha slitits upp av cylindern. Foto: Kurm 2021  

Fokus Estonia publicerade inför de 2021 återupptagna undersökningarna ”The 2021 Estonia Investigation 

Initiative” som ett stöd för nytt utredningsförfarande.    

   

Initiativet utgick ifrån de olika områden där det inom sjösäkerhetsvärlden råder delade meningar om 

vad som skett, samt utifrån de områden som i olika omgångar behandlats av Sveriges Riksdag. Vi 

noterade att flera av våra förslag antogs av haverikommissionen, SHK, för prioriterad undersökning.   

   

I denna ”The 2022 Estonia Investigation Initiative” utgår vi ifrån dagens kunskapsläge eftersom både 

SHK:s arbete tillsammans med den estniska haverikommissionen sommaren 2021 och Kurms 

utredning hösten 2021 givit oss stora mängder nytt material.    

   

Vi presenterar här förslag på de viktigaste områdena och prioriteringarna som måste göras för att nå 

klarhet kring såväl de oförklarade skadorna, och hålens uppkomst i Estonias frontskott och 

styrbordssida, som förlisningens orsak.   
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Bildäcksundersökning   
   
På bildäcket bör ventilationstrummorna ifrån däck noll som utmynnar utanför fartyget vid taket på 

övre bildäck, däck 3, undersökas. Vidare måste samtliga dörrars läge i centercasingen, statusen på 

taket på däck 3, samt insidan av Evertsson 1 hålet undersökas och dokumenteras.   

   

Bakgrund   

Analyser av vittnesmålen från överlevande ger vid handen att sjunkförloppet inleddes tidigare och 

var betydligt snabbare, totalt 15-20 minuter, än JAICs antagna sjunkförlopp på 35 minuter. Även ett 

35 minuter långt sjunkförlopp förutsätter emellertid ett massivt vattenintrång under bildäcket, något 

haverikommissionen JAIC inte lämnat någon förklaring till.   

   

Ventilationstrummorna   

Samtliga ritningar av Estonia uppgavs av dåvarande ansvariga minister, Mona Sahlin, ha försvunnit 

från såväl varv, klassningssällskap som Sjöfartsverket. I samband med Sjöling/Rosenius förstudie år 

2003, som i efterhand skulle förklara sjunkförloppet, presenterade den finska delen av JAIC ritningar.    

   

Med hänvisning till dessa ritningar menar Sjöling/Rosenius att ventilationstrummorna, 6 st utmed 

varje sida, från däck 0 och 1 gick upp till taket på däck 3 och direkt ut genom skrovsidan och skulle 

därför vid en slagsida på 40° ha hamnat under vatten. Det skulle då förklara hur vatten kom ner 

under bildäck.   

   

Det innebär att Estonia skulle ha byggts, och godkänts, tvärtemot internationella regler som 

stipulerar att ventilationstrummorna måste utföras vattentäta upp till skottdäck (bildäck i detta fall).     

   

Solas 1974, Regulation 16 (a) Watertight decks, trunks, tunnels, duct keels and ventilators shall be of 

the same strength as watertight bulkheads at corresponding levels. The means used for making them 

watertight, and the arrangements adopted for closing them, shall be to the satisfaction of the 

Administration. Watertight ventilators and trunks shall be carried at least up to the bulkhead deck.   

   

Naval Terms of ”trunk”: a large enclosed passage through the decks or bulkheads of a vessel, for 

cooling, ventilation, or the like.   

   

Fokus Estonia har nu fått fram samtliga i sammanhanget relevanta ritningar över Estonia.   

   

Vid granskning av ritningarna över ventilationstrummorna på bildäck visar det sig att    

a. Det inte är 6 st trummor på var sida utan 10 st på styrbords sida och 14 på babords sida.   

b. Av dessa är 2 st på vardera sida ventilation från maskinrummet och dessa går in till 

centercasingen i taket på däck 3 innan de går ner i fartyget.   

c. trummorna är försedda med vattenlås som förhindrar vatteninströmning till bildäck.   

d. Det är endast 4 ventilationsrör som går ner under bildäck på styrbords sida och som i teorin 

skulle kunna släppa ner vatten till däck 0 vid en lutning över 38 grader. Dess sammanlagda 

yta är ca. 28 dm2. Om dessa öppningar kommer under vatten rinner det ner maximalt ca. 5 – 

12 ton vatten per minut.     

   

Ritningarna (64-11) visar att 4 kanaler på SB- resp. BB-sida är ventilation från bildäcks två däck 2 och 

3. De är SB: LA 17, LA 19, LA 21 och LA 23 och på BB: LA 18, LA 20, LA 22 och LA 24. Kanalerna går ej 

ner genom bildäck/skottdäck).    

   

De är dessutom anordnade med vattenlås vilket hindrar nerströmmande vatten från bildäck. För att 

vatten ska kunna rinna förbi vattenlåsen måste fartyget redan ha fått en 38 gradig slagsida vilket även då  
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förutsätter att däcken under bildäck (däck 0 och 1) redan måste ha fyllts upp med vatten till en fjärdedel 

av sin totala volym, vilket är ca. 4500 kubikmeter (4500 ton).    

   

Övriga kanaler som mynnar strax under däck 4 är:   

SB sida:   

MZ 11, tilluft Förråd däck 0   

MZ 9, tilluft KaMeWa rum (styrmaskineri) däck 0   

MZ 13, MZ 14, tilluft separator rum däck 0   

   

Det hade tagit upp till 6 timmar att vattenfylla fartyget under bildäck via 4 st ventilationsrör på 

styrbords sida. Ett inflöde av mellan 1600 och 2000 ton vatten på bildäck hade dessutom förorsakat 

att fartyget omedelbart kapsejsat och flutit upp och ner.   

   

BB sida:   

MA 12, frånluft Förråd däck 0   

MA 10, frånluft KaMeWa rum (styrmaskineri)   

MA 15-18, frånluft separator rum   

MZ 19, tilluft avlopps rum   

MA 20, frånluft avlopps rum   

   

Samtliga dessa rum är vattentäta slutna rum akter om maskinrummet. Det bör noteras att bara 4 

ventilationstrummor som mynnar under bildäck finns på styrbords sida. Dessa trummor kan inte 

förklara hur vatten kom in i främre delen av fartyget under bildäck. Vatten kan inte heller runnit ner 

genom trummorna på bildäck.   

   

Rosenius/Sjöling har ett mycket ovanligt förbehåll utskrivet i sin rapport. De slår nämligen fast att 

deras beräkningar förutsätter att ritningsunderlaget är korrekt.   

   

En kontroll av hur ventilationstrummorna från däck 0 mynnar ut i skrovsidan är avgörande  för att 

kunna avfärda eller bekräfta påståendet att Estonia byggts tvärt emot internationella regler eller inte.   

   

Dörrarna i centercasingen   

I SSPA:s modellförsök år 2008 för att förklara sjunkförloppet, förutsätts att stora mängder vatten som 

flödar in på bildäcket efter att rampen öppnats helt medför en snabb slagsida upp till 35-40°. 

Därefter flödar vattnet ner till de undre däcken genom ventilationen och den centrala casingen. Det 

förutsätter:   

    

a) att dörrarna in den centrala casingen varit öppna, samt    

b) att det finns ventilationskanaler som tillåter vatten att rinna ner från bildäck.     

   

Det saknas emellertid diskussion och förklaring till hur det tekniskt sett skulle varit möjligt för de 

automatiskt stängande dörrarna att istället vara öppna. Man förklarar inte heller hur vatten på 

bildäcket, med kraftig slagsida som följd, skulle kunna flöda ner genom den centrala casingen som 

ligger sex meter över vattennivån på bildäck.    
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Modellstudier över Estonias sjunkförlopp har även utförts av SSPA vilka i maj 2007 utförde 

kompletterande modellprov.   
   

 För att komma förbi det faktum att modellen kapsejsar och slår runt redan vid en slagsida på 

3337 grader, försågs modellen med en ”flytväst” i form av skumplast på hela däck 4 och 5.   

   

 Därmed kunde man få modellen att inta ett stabilt flytläge med en slagsida omkring 46 – 47 

grader (3-4 minuter efter att rampen öppnats fullt) och en vattenvolym av 3000 ton på bildäck.   

  

 Genom att fartyget fick detta stabila flytläge kunde man i teorin få vatten att flöda ner under 

bildäck och därmed även bekräfta Rosenius/Sjölings förstudie.   

   

 Notera att ett fartyg aldrig kan flyta på sin otäta överbyggnad!   
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 Det är i sammanhanget även värt att notera att SSPA också föreslog följande: För att nå klarhet så nära 

som möjligt rörande slutsatser om förlustmekanismerna, skulle det starkt rekommenderas att följande 

ytterligare steg vidtas:   

   

• Hela skrovet på MV Estonia inspekteras och dokumenteras i detalj.   

• Tillståndet för rampen vid vraket inspekteras och dokumenteras i detalj, och lyfts därefter upp till ytan 

för slutlig bekräftelse av dess tillstånd.   

• Minst tre fönster tillsammans med sina ramar tas upp till ytan och provas för brott.   

   

Inget av detta gjordes.   

   

Under Margus Kurms privata utredning hösten 2021 filmades två av dörrarna i centercasingen. Båda 

var tvärt emot SSPA:s antagande stängda.   

   

Det är viktigt att kontrollera samtliga övriga dörrar i centercasingen om de är i stängt eller öppet läge 

för att kunna avfärda eller bekräfta antagandet att dörrarna är öppna.   

  

Takets status   

Analyser av filmmaterial av taket på bildäck 3, ca 70 meter in i fartyget från fören, indikerar förekomst av 

brandskador. Några vittnen, bland andra Kent Härstedt, berättade om brandlukt och ett annat vittne har 

sett skum komma från bildäck samt att brandlarmet Mr Skylight 1 o 2 hördes i högtalarna. Genom att ta 

prov på ledningar, rör eller belysning från taket, kan påståendet om att det förekommit brand på bildäcket 

avfärdas eller bekräftas.   

Evertsson 1 hålet   

Ca 60 meter in på bildäckets styrbordssida sitter Evertsson 1 hålet, som sträcker sig från bildäcket och 

ner under vattenlinjen. När man från utsidan ser in genom hålet ser man delar av lasten, ett par upp- 

och nervända lastbilar med kraftiga däck. Ingen last ligger dock blockerande mot hålet varför det bör 

vara åtkomligt för en undersökning från bildäck.    

   

För att nå klarhet i hur hålet uppstått bör det filmas också inifrån, om möjligt också med 

fotogrammetri, samt prover tas av förvridna stålbalkar från insidan i dess närområde.   
 

Rampundersökning   

Vid de statliga haverikommissionernas förberedande undersökning sommaren 2021 fann man att den 

sedan 1994 i rampkarmen fastkilade rampen nu står på havsbottnen vid sidan om fartyget. Rampen står 

på ett sådant sätt att den skymmer det större hålet i styrbordssidans frontskott. (Se Fokus Estonias 

rapport om hålet samt Paper on findings kring rampen).   

Bild: Kurm 2021   
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Eftersom hålet ej kan ha åstadkommits på det sätt JAIC föreslår i sin rapport och eftersom flera av de 

absolut främsta experterna på undervattenssprängning i Europa och Sverige hävdar att det måste 

åstadkommits genom detonation så är hålet mycket viktigt att undersöka.   

  

  

 

  

   
  

 

 

Här syns den stålplåt som 

sitter mellan den uppslitna 

rännan i fördäcket och 

hålet med utfläkta flikar i  
frontskottet på 

styrbordssidan som 

därmed inte kan ha 

orsakats av cylindern som 
JAIC föreslagit.  Foto:  
Kurms utredning 2021.  

Hålet i styrbords frontskott som 
inte utretts av JAIC, här filmat av 
Rabe/Bemis 2000. Rampen står 

nu, 2022, framför hålet och 

omöjliggör en fotogrammetrisk 3 

D scanning av skadan. Foton:  
Bemis/Rabe 2000 



   8   

En undersökning av skadan förutsätter att rampen lyfts bort. Först då kan en 
fotogrammetrisk 3 D scanning av hålet göras och prover kan hämtas från plåten runt hålet för 
metallurgisk analys. Samtidigt bör insidan av hydraulcylinderrummet filmas, vars väggar 
uppvisar en skadebild som inte förklaras av JAIC.    
Både rampen och den meterstora delen av rampens nedre styrbords hörn som sitter kvar i 
rampkarmen måste bärgas och undersökas efter att de tagits i land. Det är under 
omständigheterna av särskild vikt att undersökningarna kan utföras i jämförelse med 
skadorna på visiret. Därför bör rampen doneras till Sjöhistoriska muséet i Stockholm och 
förvaras åtkomlig tillsammans med visiret.    
   

Rampen måste efter att ha tagits i land, undersökas. Skadorna i övre delen av rampen, där 
knäckningen blivit än mer markant, de vridna fästena för indragningskrokarna på dess sida 
och de saknade räckenas fästen samt låsbultarnas fickor måste granskas med avseende på 
skador.    
   

Den vridna och mycket deformerade vertikala huvudbalken på styrbords sida, som filmats i 
detalj av bla JAIC, har inte förklarats – hur har denna skada uppkommit nere vid hörnet nära 
styrbords rampgångjärn?   
   

SKL:s undersökning av filmmaterialet från 941002 på rampens räcke som då redan låg på 
havsbottnen en bit från Estonia, slog fast att det var Estonias räcke men kunde inte förklara 
hur de avlägsnats från vraket. En analys av dess fästen är således viktig.    
   

JAIC hävdar att samtliga låssprintar för rampen var i fullt låst läge och att låsfickorna på 
rampen slitits upp. Bildmaterial på, i vart fall en av låsfickorna, visar att detta inte är riktigt. 
Den fotogrammetriska 3 D scanningen visar att även påståendet om fullt utdragna låsbultar 
är felaktigt. En noggrann analys av låsfickorna på rampen är därför nödvändig för att kunna 
avfärda eller bekräfta om slutsatserna i detta avseende är felaktiga i JAIC:s rapport.    
   
  

  

I det fotogrammetriska 3 D 
materialet syns tydligt att rampens 
övre hörn på styrbordssidan böjts 
kraftigt utåt. Omfattningen av 
denna nya skada döljs av lera. 
Upptill, på och vid sidan av bulben, 
finns numera även sand som döljer 
en del av fartygssidan. Genom att 
spola bort detta material, går det 
att i enlighet med av SHK uttalad 
intention, att göra en   
fotogrammetrisk 3 D scanning  
av denna del. Bild:  
Fotogrammetri från Kurms 

utredning 2021 
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Den fotogrammetriska 3 D scanningen av rampen visar att den är kraftigt deformerad i det övre hörnet 

på styrbordssidan. Just detta hörn döljs emellertid numera av lera. Denna omfattande skada fanns inte på 

rampen då den filmades år 2000. Preliminära analyser visar att skadan uppkommit då rampen med stor 

yttre kraft dragits loss från karmen. Rampen måste bärgas och undersökas för att få en förklaring till hur 

denna nya skada uppkommit.  

      

Undersökning av hemlighållen operation på bildäcket   
Efter det att rampen avlägsnats från Estonia har någon slags operation utförts på lastdäcket. En kabel 

(eller slang) syns liggande ovanpå och framför rampen där den inte kan ha hamnat förrän efter det 

att rampen skilts från vraket.    

  

 Våra analyser av filmerna som togs 2021 av SHK och den estniska haverikommissionen, samt filmerna från 

Kurms utredning visar entydigt samma förhållande. Det finns en kabel som inte är rampens 

preventerwire, som ligger både framför och ovanpå rampen.    

 På filmerna från Kurms utredning syns också en kabel som sedan tidigare löper in på bildäcket. Det 

förhållandet är omöjligt att förklara genom ett orsakssammanhang av förlisningen. Kabeln kan endast ha 

hamnat där genom någon form av aktivitet inne i vraket.   

  Det är viktigt att fastslå vilken sorts föremål detta är och att ta prov för att avgöra dess ändamål och 

ursprung. Genom att följa ledningen in på lastdäcket bör det gå att få en uppfattning om vilken sorts 

verksamhet som pågått på lastdäcket.    

 

 

 

Närbild på rampens 
övre, nästan 30° 
bockade del, och den 
ledning som, efter att 
rampen ställts på 
bottnen, ligger 
ovanpå dess 
framsida. Eftersom 
den tycks gå ner i 
leran kan leran ha 
lagts dit i efterhand. 
Foto: Kurms 
utredning 2021. 
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Undersökning av hålen  
I Estonias styrbordssida finns minst nio synliga hål av varierande storlek, samt en mycket omfattande 

intryckning av plåten i skrovet. Skadorna sträcker sig från bildäck och en bra bit ner under 

vattenlinjen. Intryckningsskador finns också på delar av skrovet som aldrig varit i kontakt med 

havsbotten.  

 
Längst ner i bilden syns Evertsson 1 hålet, som sträcker sig upp i bildäcket, dvs nedåt i bild. Hålet går ner under 

vattenlinjen, uppåt i bilden, och intryckningsskadorna syns hela vägen ner till fartygets undersida (uppåt i bilden) 

som aldrig varit i kontakt med botten. Bild. Fotogrammetri från Kurms utredning 2021.    

   
I analysen av såväl det omfattande filmmaterialet, som av den fotogrammetriska 3D scanningen, 

framgår det att hålen i Estonias skrov är betydligt mer omfattande än vad som hittills varit känt. Stora 

förskjutningar i fartygsplåten under vattenlinjen i närheten av FE 1 hålet, indikerar ett möjligt massivt 

vattenintag.    

   

Förlängningen av dessa skador är numera dolda av lera och sand som i efterhand har placerats där. 

Genom högtrycksspolning bör det gå lätt att frilägga skadorna så att dess fulla omfattning går att 

dokumentera.    

   

Evertsson 1 hålet   

Kring detta hål finns utåt stående stålbalkar, samt en del av en fenderlist. Innanför hålet finns 

förvridna stålbalkar. Prover bör tas av stålbalkarna för metallurgiska analyser av dessa.   

Områden nära kanterna på hålen uppvisar svartfärgade pålagringar. Det av yttersta vikt att provbitar 

av dessa plåtar skärs bort och bärgas för analys på land. Beroende på utfallet av analyser av 

pålagringarna kan det bli aktuellt att undersöka plåten där pålagringen satt.   
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En analys enbart av ”avskrapad” pålagring är tämligen ointressant då dess relevans till plåten då 

skulle saknas.   

I hålets vänstra del, inkilat mellan skott och bordläggning, finns filmmaterial som visar ett burkliknande 
föremål som synes sakna beläggning av sediment. Föremålet är oidentifierat och bör tas upp och 
undersökas för att få en förklaring till vad det är och hur det kan ha hamnat där. Det torde vara enkelt att 
lyfta upp föremålet med griparmen på en ROV.  

 

I Evertsson 1 hålet ligger ett cylinderformat föremål utan någon beläggning som inte borde vara där. Det bör tas upp 
och identifieras för att om möjligt kunna bidra till förklaring av hålets uppkomst. Foto: Kurms utredning  2021  

Evertsson 2 hålet   

Den omfattande utpressningen av stålplåten på hålets högra sida, med dess avslitna spant, bör 

undersökas och prover skäras loss från insidan för metallurgisk undersökning.   

   

Från Kurms utredning finns högupplöst filmmaterial från brottytorna kring hålet. Bilderna indikerar 

att det i detta fall handlar om ett sprödbrott. Kurms utredning använde sig av utrustning med 

upplösning 4K video och 24MP stillbildsfotografering.   

 

   
 

Vår rekommendation är att använda kamerautrustning med samma upplösning som den privata 

utredningen för att kunna fotografera fler ytor som man, i så fall, primärt inte behöver skära loss och 

ta upp för undersökning.   
 

Närbild av en brottyta vid 
Evertsson 2- hålet. Foto: 
Kurms utredning 2021.  
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Kurm 1 hålet   

Detta hål upptäcktes under den pågående privata utredningen ute på Östersjön och visar en 

uppsprucken skada ca. 80 x 40 cm stort.   

   

    
I den undre kanten av hålet har fartygsplåten tryckts ut. Foto: Kurms utredning 2021  

   
FE 1 hålet   

Ur detta hål i fartygssidan sticker bland annat ett dörrhandtag ut, sannolikt från en av hytterna eller 

bastuanläggningen längre in i fartyget. I dess närhet syns stora förskjutningar i skrovplåten, vilka 

indikerar förekomst av större hål längre in under styrbordssidan. Detta område är dock inte 

tillgängligt innan renspolning av bottensedimentet skett.   

     

      
   

I en spricka omgiven av betydande skrovskador har ett handtagsliknande föremål tryckts ut. Foto: Kurms 
utredning 2021   
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Foto från tiden då fartyget gick som Viking Sally. Foto: FE arkiv   
   
FE 6 hålet   

Ännu längre akteröver än Evertsson 2 hålet, finns ytterligare hål som sträcker sig in under 

fartygssidan. En stålplåt tycks sticka ut ur skadeområdet. Genom renspolning av havsbottnen i 

området kan skadans omfattning klargöras.   

  
fartygets inre har tryckts ut genom skrovsidan bör göras, för att förklara uppkomsten av detta hål.   

   

 

 

 

 

 

  
En fotogrammetrisk 3 D scanning av hela området, samt undersökning av om ytterligare delar från  

    

    
  

Foto :   
Kurm   
2021   

Ytterligare fyra hål har filmats, sammanlagt har nio hål identifierats i 
styrbordssidan. Analyser av filmmaterialet visar att förekomsten av såväl hål 
som intrycknings- och utfläkningsskador är mer omfattande än vad som är känt 
och att dessa ligger delvis dolda.  
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Bulben 
Delar av området på bulbens övre babordssida och upp på fartygssidan täcks fortfarande av sand 

som inte funnits där vid tidigare undersökningar. Sand och sediment kan lätt spolas bort. På så vis 

kan en komplett 3 D scanning av hela bulben göras.   

   

Bottenundersökning   
Vissa delar av havsbotten vid Estonias styrbordssida, ser ut att bestå av synligt berg och större stenar. 

Företrädare för SHK drog slutsatsen efter 2021 års undersökning av vissa skador på fartygets 

styrbordssida har orsakats genom kontakt med havsbottnen i detta område.    

   

Vid Kurms utredning undersöktes havsbottnen utmed hela skadeområdet genom att borra ner ROVs 

manipulatorarm vid 9 positioner med ca. 3 meters inbördes avstånd. Dessa dokumenterades med 

position, video och bilder från 3 olika kameror på ROV:en. Vid en position påträffades sten eller berg 

ca. 20 cm ner i leran. Vid samtliga fall visade det sig, att det som såg ut som berg och stenar på 

bilderna, i själva verket är lerbotten eller lerklumpar.   

   

    
Fotocollage från bottenundersökning. Stor sten eller bergsliknande formation visar sig vara lera. Foto: Kurms 
utredning 2021, montage FE.  
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Skärmdump från positionering vid bottenundersökningen. Bild: Kurms utredning 2021  

   

Vid nya borrningar, längs styrbordssidans skadeområde, är det viktigt att dokumentera var 
utmed fartygssidan borrningarna gjorts. Fartygets sida bör även vara synlig på kommande 
borrningar och filmupptagningar för att öka tydligheten relativt skadorna i fartygssidan.    
   

Vissa skador i skrovet synes korrelera med bottenformationer. Emellertid kan detta förklaras 
av att skadan tryckts ned mot bottnen. Efter de undersökningar som gjordes sommaren 2021 
av SHK och OJK har antytts att vraket under mer än 20 år har flyttat och vridits sig. Det som 
syns på bilderna skulle i så fall också kunna vara det rakt omvända, nämligen att skadan i 
fartygsskrovet format bottenleran.     
   

     
 

Stillbild från Fokus Estonias filmavsnitt 16 där en bucklad stålplåt, övre halvan av bilden, lyfts uppåt efter att ha 

pressats mot en platt lerbotten, nedre halvan av bilden. Foto: FE arkiv  
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Ett viktigt steg för att överhuvudtaget kunna avgöra om delar av intryckningsskadan har något 

samband med bottnen är att utreda var fyllningen av sten- och sandmassor runt fartyget skedde då 

man förberedde för betongövertäckningen och hur långt man kom med det arbetet innan det 

avbröts.    

På den fotogrammetriska 3 D scanningen som gjorts syns till exempel tydligt en stenhög alldeles invid 
Evertsson 1 hålet.  

 
 

Den utfläkta stålplåten i Evertsson 1 hålet. Det enda stället på bottnen utefter styrbordssidan där det ligger 
stenmassor är invid detta hål. Fotogrammetri från Kurms utredning 2021.  

 

Därför bör eventuella stenar som hittas nära styrbordssidans skadeområde tas upp och analyseras för 

att finna om de härrör från denna fyllning av material, eller utgör stenar av annat ursprung och som 

legat på platsen i tusentals år.   

   

Det finns dock idag ingenting som indikerar att Estonia skulle ha rört sig sedan 1994, eller kanske ens 

vridit sig. Bottenskredet sydväst om Estonia är lokalt. Diket vid Estonias norra sida har som vid alla 

vrak i Östersjön möjligen uppstått på grund av havsströmmar. En noggrann analys av filmmaterialet 

från 1994, 2000 och 2021 ger vid handen att botten ser likadan ut invid fartygssidan vid alla tre 

fototillfällena. Instrumenten för att avgöra fartygets djup och lutning 1994, hade i vissa fall en 

felmarginal på upp till 10 meter.    

   

För att kunna utesluta förflyttning och ändrad lutning på vraket bör SHK även genomföra analyser av 

tillgängligt filmmaterial, samt undersöka på vilket sätt skorstenspartiet och bryggan påverkats vid en 

eventuell förflyttning på havsbottnen, alternativt hur det har påverkats av sten- och sandfyllningen 

kring fartyget. Både bryggan SB sida och skorstenen var synliga vid videofilmningarna 1994, nu är de 

helt dolda i botten.   
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Övriga rekommendationer   
   
Vi rekommenderar SHK att använda sig av kamerautrustning som i vart fall inte har sämre 

bildupplösning, än den som användes under Kurms privata utredning. Detta för att kunna få 

detaljerade bilder på olika brottytor.    

   

Upplösningen bör således vara minst 4K video och 24MP för stillbildsfotografering. Upplösningen vid 

fotogrammetri bör vara på submilimeternivå, inte över 0,6 mm.    

   

Vi rekommenderar SHK att använda sig av små ROV enheter för den fotogrammetriska 3 D 

scanningen, för att kunna nå in till alla de idag nio kända hålen. Dessa är omöjliga att komma åt och 

filma med större traditionella kameraförsedda ROV:er. ROV:en bör i alla fall inte vara större än de 

som Kurm använde vid den privata utredningen (ca. 50 x 50 x 40 cm) men gärna ännu mindre.   

   

Vi rekommenderar att SHK, i enlighet med regeringens beslut och ändrade lagstiftning som möjliggör 

användande av dykare att parallellt med filmrobotar, faktiskt använda sig av dykare. Undersökningen 

ges då en helt annan kvalitet då en dykare inte bara kan se ett område som del av en helhet, utan 

också har möjlighet att ta sig in i till exempel hydraul utrymmena, och assistera en ROV enhet långt in 

på lastdäcket.    

   

Det vore ett misstag att inte utnyttja denna möjlighet till en marginell merkostnad när all annan 

nödvändig infrastruktur finns på plats.   

   

Fokus Estonia   

Utredningsgruppen 20220525   

 

 

 

Länk till vår rapport om det outredda hålet i frontskottet: 

https://fokusestonia.se/halet-i-frontskottet/ 

 

Länk till vårt Paper on findings rörande rampen som inte lossnade själv: 

https://fokusestonia.se/estonias-ramp-lossnade-inte-av-sig-sjalv/ 

 

 

Länk till Det här är Fokus Estonia: 

https://fokusestonia.se/det-har-ar-fokus-estonia/ 

 

 

   

   

   

https://fokusestonia.se/halet-i-frontskottet/
https://fokusestonia.se/estonias-ramp-lossnade-inte-av-sig-sjalv/
https://fokusestonia.se/det-har-ar-fokus-estonia/
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