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Fotodokumentation av ESTONIA

Den 14 mars 2022 hölls ett informationsmöte om de kommande 
undersökningar som planeras av Estonia. Haverikommissionen har 
genomfört en upphandling och träffat avtal med Ocean Discovery 
AB som tillsammans med JD-Contractors A/S ska genomföra en 
fotogrammetri av Estonia. Det fartyg som ska användas för 
genomförande av uppdraget är Polarxplorer som är registrerat i 
Norge.

Tidplanen för arbetet är att Polarxplorer avgår från Danmark 
omkring den 10 juni och att ett stopp görs i en svensk hamn på 
östkusten eller på Gotland för att ta ombord 
haverikommissionernas utredare och observatörer. Arbetet på 
platsen bedöms ske från den 13 juni till ungefär den 29 juni. 
Tidplanen är preliminär och kan komma att tidigare- eller 
senareläggas några dagar.

Som tidigare nämnts erbjuds ni som är överlevande eller anhöriga 
att bland er utse en representant som deltar ombord. Lennart 
Berglund, SEA, har vid det informationsmöte som hållits erbjudit 
sig att samordna att en sådan representant utses. Den som vill 
nominera någon eller delta i omröstningsförfarandet kan därför 
kontakta honom på e-postadress: lennart.berglund@seainfo.se.

-----------

Har du frågor, så kontakta gärna någon av oss

Jonas Bäckstrand, ordförande, jonas.backstrand@havkom.se,  tel: 
08-508 862 82

Jörgen Zachau, utredningsledare, jorgen.zachau@havkom.se, tel: 
08-508 862 13

Daniel Söderman, utredare, daniel.soderman@havkom.se, tel: 
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08-508 862 34

Björn Ramstedt, utredare, bjorn.ramstedt@havkom.se, tel: 
08-508 862 14

Per Jakobsson, utredare, per.jakobsson@havkom.se, tel: 
08-508 862 37

Eva-Maria Olsson, administratör, eva-maria.olsson@havkom.se, 
tel: 08 508 862 20

 

Vänligen

Jonas Bäckstrand

 
 
Jonas Bäckstrand | Stf. Generaldirektör, Utredningsordförande | 
Deputy Director General, Chair of Safety Investigations
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