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Det är bara genom att skaffa sig fullständig och entydig kunskap om  
orsaken till en katastrof som man kan vidta rätt åtgärder för att  
förhindra att det händer igen.

Vi tillägnar denna rapport till de som förlorade sina liv i  
Estoniakatastrofen den 28de september 1994.

Framsida visar skador på Estonias förliga skott. 

     

Svensk översättning: Olle Hammarström, Tom Heyman och Bertil Calamnius
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Moderna analysmetoder för undersökning av  
Estonia 

-Viktiga områden att analysera

Inledning

I denna rapport har vi listat fem olika undersökningar som kan bringa klarhet i Estoniakatastro-
fen. Vi är övertygade om att modern teknik kan klargöra alla aspekter av denna katastrof. 
Fotogrammetri är ett exempel på ny teknik som kan ge oss detaljrik information. Flera exter-
na experter på olika områden har rådfrågats vid flera tillfällen under utarbetandet av denna 
rapport.

Exempel på fotogrammetri med ett skadat skrov i millimeterupplösning (ej Estonia):  
Linus Andersson LA Survey
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Rapporten utarbetad av:

Lars Ångström          F d riksdagsledamot och ledamot av försvarsutskottet

Björn Arvidsson       Utvecklingsingenjör och teknisk konsult

Förord 

Denna rapport kommer att överlämnas till estniska regeringen och den estniska haverikom-
missionen. Den kommer också att överlämnas till den svenska Riksåklagarmyndigheten, till 
Statens Haverikommission och till OTKES, den Finska Haverikommissionen. 

ITSA (The International Transport Safety Association) och IMO (The International Maritime 
Organization) kommer att erhålla kopior av denna rapport vilket också är en fråga till dessa 
organisationer om kommande utredning – baserad på aktuell svensk lagstiftning och direktiv 
– kan anses vara oberoende i enlighet med de regler som föreskrivs av dessa organisationer.

Vi utgår från att dessa instanser kommer att behandla denna information med den uppmärk-
samhet den kräver och att det är deras skyldighet att söka sanningen bakom Estoniakatastro-
fen. Det kan bara åstadkommas genom en ny offentlig undersökning som förklarar omstän-
digheterna kring Estonias sista resa.

Den svenska SHK och OTKES från Finland måste, som medlemmar av ITSA, följa deras regler 
och genomföra en helt oberoende undersökning av olyckor, utan begränsning av statli-
ga bestämmelser när ny viktig information har kommit fram. Så är fallet med det nyligen 
upptäckta skadan på Estonia som åsamkats av främmande objekt.

Det finns två Estoniautredningar som vardera kom fram till helt olika slutsatser, den ena var 
JAIC (Joint Accident Investigation Commission) en internationell undersökningsgrupp med 
medlemmar från Sverige, Finland och Estland. 

Den andra utredningen gjordes av GGE, The German Group of Experts, en grupp av forsk-
ningsinstitut och fristående experter från Tyskland, Finland, Sverige, Schweiz och Storbritan-
nien. Deras arbete organiserades av advokatfirman Ahlers & Vogel på uppdrag från Meyer 
Werft, varvet som byggde Estonia. Det finns också en brist på ordentligt grundmaterial till 
undersökningen i kombination med de nyligen upptäckta hålen i skrovet som inte fanns med 
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alls i någon av undersökningarna. Slutligen fanns det inte med några uppgifter om leveranser 
av rysk militär materiel veckorna före förlisningen i någon av dessa utredningar. Vittnesmål 
från passagerare om militära lastbilar som körde ombord på olyckskvällen kommenterades 
aldrig av JAIC utredningen.

En ny utredning bör drivas såsom ITSA och IMO finner lämpligt med tanke på denna historik. 
Vi konstaterar att en utredningsmyndighet eller SIA (Safety Investigation Authority) från ett 
oberoende tredjepartsland som exempelvis Japan eller Nederländerna skulle kunna genom-
föra en utredning. De skulle åtminstone kunna leda en ny utredning med tanke på de sub-
stantiella fel som begicks med den förra utredningen och de starka indikationer som finns 
att det kan ha förekommit transport av militär utrustning som härstammande från Ryssland. 
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1 Nya fakta rörande Estoniakatastrofen

1.1 De upptäckta skadorna på styrbordssidan 

Den nya filmsekvenserna av Estoniavraket har gett oss nya fakta som visar ett större hål på 
styrbordssidan och även ett mindre hål. Bilderna av det större hålet tyder på en direkt kolli-
sionsskada1 enligt den norske explosionsexperten Frank Børressen och andra marina expert-
er som intervjuas i den nya dokumentären Estonia – fyndet som förändrar allt från Monster 
Media. Denna nya information i dokumentären av Henrik Evertsson måste undersökas noga. 
En kombination av en kraftig kollisionsskada på styrbordssidan och en nästan samtidig för-
lust av bogvisiret i hårt väder kan och bör inte accepteras som en tillfällighet. 

1.2 Möjligheten att skadorna har uppkommit genom kollision med havsbotten

Det har förts fram förslag att den stora skadan på styrbordssidan kan förklaras med att farty-
get slog2 i havsbotten när Estonia sjönk. En detalj som talar mot denna teori är att skadade 
delar av skrovet sticker ut från skadeområdet. Det kan vara en del av fenderbalken som är 
en kraftig stålbalk längs med skeppssidan. Alla andra plåtdelar i skadeområdet är intryckta i 
skrovet.

Det finns inte heller några större klipp- eller bergsformationer på botten vad vi har kunnat se 
och en stenformation skulle ha trängt in ca 1 meter i skeppssidan över ett stort område med 
flera meters längd och bredd. En sådan stenformation borde kunna observeras då fartyget 
endast har rört sig från 120° slagsida vid förlisningen till det nuvarande 132° slagsida. Denna 
förändring i fartygets slagsida under åren efter förlisningen motsvarar en rörelse av fartyget 
på ungefär 3 meter. Den förmodade bergsformationen borde då vara synbar ca 2 meter från 
vraket och sticka upp från den omgivande havsbotten. Någon sådan bergsformation syns 
inte i dokumentären och tidigare undersökningar visar på att havsbotten består av lera.

Svenska Sjöfartsverket genomförde en kartläggning av havsbotten runt Estonia efter beslu-
tet att täcka vraket med en betongkonstruktion. De kom fram till slutsatsen att havsbotten 
vid förlisningsplatsen består av 10 – 20 meter mjuk lera och bottenslam. Havsbotten doku-
menterades även i en video av Sjöfartsverket. Den videofilmen bekräftar att det saknas sten-
formationer vid förlisningsplatsen. 

Undersökningsrapporten från Rockwater visar också att det saknas berg eller stenforma-
tioner på havsbotten. De gjorde en undersökning genom att borra upp till 15 meters djup i 
havsbotten. Vid oklarheter i frågan kan nya undersökningar genomföras igen.  
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1.3 Möjligheten att skadorna kan ha orsakats av kollision med visiret

En hypotes är att den stora skadan i sidan av fartyget kan ha orsakats av kollision med visiret. 
En sådan kollision skulle innebära sammanstötning vid låg fart. Om visiret hade tillräcklig fly-
tförmåga skulle visiret ha flutit i vattnet under 6 – 8 sekunder medan Estonia passerar med en 
fart på 7 meter per sekund. Någon spetsig del av visiret skulle därefter ha trängt igenom un-
gefär 10 mm stål i skrovet och på något sätt hakat fast i fartyget. En tillräckligt stark fasthak-
ning skulle ha accelererat upp det 55 ton tunga visiret till samma hastighet som fartyget trots 
vattenmotståndet från omgivande vatten och visiret skulle därefter ha åstadkommit en kraft 
på 500 ton i riktning in mot fartygsskrovet. Visiret skulle ha gjort en roterande rörelse och 
tryckt in skrovet 1 meter inåt och därefter ha dragit med sig en fartygsplåt som är en del av 
skrovet ut från fartyget när visiret föll av. Denna fartygsplåt är närmast fören vilket gör denna 
förklaring problematisk och svårförklarlig. Det vore lättare att föreställa sig detta händelseför-
lopp om den utfläkta plåtdelar var i den del av skadan som är närmare aktern. Visiret skulle då 
böja dessa delar av skadan när visiret släpper och roterar bort från fartyget. 

Detta förlopp sker vid låg hastighet vilket även gör det svårt att förklara varför utfläkta plåt-
delar i skadeområdet är så kraftigt demolerade. Dokumentären visar att dessa delar av skrovet 
har svärtats, böjts och brutits. Det är emellertid viktigt att undersöka möjligheten vidare att 
det kan ha skett en kollision mellan visiret och fartygsidan genom 3D-simulering och FEM-
analys. Professor emeritus Anders Ulvarsson har simulerat detta scenario3 och konstaterar att 
det kan vara teoretiskt möjligt.         

1.4 Möjligheten att skadan har orsakats av kollision med främmande objekt

En ny utredning bör genomföra en FEM-analys (Finita elementmetoden) för att simulera mö-
jligheten till andra förklaringar till de utfläkta fartygsplåtarna. En 3D-simulering kan försöka 
åstadkomma samma skada i fartygssidan. Den simuleringen kan åstadkommas genom att 
träffa detta område på fartyget med objekt av olika hastighet, vikt och totalt energiinnehåll 
från 1 – 4 megajoule4.  Den rörelseenergi som den norske professorn Jörgen Amdahl har 
beräknat fram och som redovisas i Estoniadokumentären är på 2 megajoule. Det träffande 
objektet bör också simuleras med olika diameter och utformning av fronten. Även olika träff-
punkter och träffvinklar mot skrovet behöver simuleras.  Det främmande objektets träffvinkel 
mot skrovet skulle kunna vara ungefär 45° vilket estniska utredare5 kommer fram till i sin pre-
liminära undersökning efter att ha sett dokumentären, även om de finner att någon kollision 
och särskilt från den vinkeln snett bakifrån får betraktas som högst osannolik.
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Estonia film av Monster: Fyndet som ändrade allt, del 5: Skadad fenderbalk i skadeområdet på styrbords sida med 
vit oskadad yta till höger på bilden och svärtad yta till vänster på bilden. 

Det är viktigt för utredare att simulera en direkt träff på fenderbalken alldeles bakom den 
ursprungliga positionen för de utfläkta ståldelarna som möjligen kan vara del av fenderbalk-
en. Det kan vara så att främmande objekt har träffat Estonia snett bakifrån i det intryckta 
området på fenderbalken. Objektet kan ha tryckt ståldelar (en sektion av fenderbalken) utåt 
från fartyget. Objektet kan samtidigt genom kollisionen ha tryckt resterande delar av fend-
erbalken och skrovsidan ca 1,2 meter in i fartyget. 

Ett sådant händelseförlopp skulle kunna förklara förvridningen av plåtdelarna och den svär-
tade ytan. Fenderbalken på fartygssidan är krossad och avsliten vid kollisionspunkten. En ny 
undersökning behöver förklara dessa skadade detaljer och varför ytan har svärtats. 

1.5 Uttalanden av ROV-operatören under filmningen

I dokumentären kommenterar ROV-operatören och specialisten Linus Andersson fendern6: 
“Här är fendern helt ihopmosad”.

Han kommenterar också de utfläkta ståldelarna så här: ”Skrovet är helt utfläkt här – pekar utåt 
en stor metallbit här” .



11

Modern analysis methods for Estonia investigations 

The 2021 Estonia investigation initiative

Estonia film av Monster: Fyndet som ändrade allt, del 5: Demolerade stålplåtar som är riktade utåt i skadeområdet 
på styrbords sida. Nästan all färg saknas utom på en liten sektion i mitten.

1.6 Förhållandena under filmningen

Det är viktigt att notera att filmningen försvårades av starka strömmar och begränsat utrym-
me mellan skrovet och havsbotten, enligt ROV-operatören Linus Andersson, LA Survey. Det 
fanns också ståldelarna som pekade utåt från fartyget. Därför saknas det tydliga detaljbilder 
från skadeområdet. Det behövs en fotogrammetrisk undersökning för att dra riktiga slutsats-
er om skadans orsaker, de utstickande delarna av skadan och av skadeområdet i allmänhet. 
Det är uppenbart att någon kraft har demolerat och/eller tryckt delar ut från skrovet och i en 
framåtriktad rörelse i riktning mot fören. Det kan också finnas andra delar, utöver den ovan 
visade, som står ut från skrovet.  

1.7 Möjliga konsekvenser av skadorna  

Det är viktigt för utredarna att analysera om stora skadan på styrbordssidan skapade en mö-
jlighet för eventuellt vatten på bildäck att tränga ner till däck 1. Det skulle kunna vara det 
vatten som överlevande passagerare såg på däck 1 i början av sjunkförloppet. Detta kan ha 
öka slagsidan i början av sjunkförloppet. Senare under sjunkförloppet ökade slagsidan och 
havsvattnet kunde tränga in genom skadan när vågorna slog mot fartygssidan. Några vittnen 
har rapporterat ljud av forsande vatten fram och tillbaka efter en metallisk smäll i inledningen 
av sjunkförloppet. Slutligen blev slagsidan så stor att vattnet konstant kunde fylla fartyget 
genom det stora hålet på styrbordssidan om skadan inträffade i början av sjunkförloppet. 
Skadan är en bit över vattenlinjen och kan ha fått en större betydelse när slagsidan ökade. 
Man bör också undersöka om hålet kan ha bidragit med att släppa ut instängd luft under 
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bildäck i slutskedet av sjunkförloppet. 

1.8 Omberäkning av sjunkförloppet med adderad lutning orsakad av vindkrafter

Skadorna på styrbords sida av fartyget kan också ha spelat en betydande roll redan från bör-
jan av sjunkförloppet. 

För det första hade Estonia 1° lutningsvinkel åt styrbord när fartyget lämnade Tallin enligt 
JAIC. Detta sänker styrbordssidan mot vattenytan med ca 0,2 meter. Trimtanken på babords-
sidan med en kapacitet på 183 m3 var helt fylld med vatten för att räta upp fartyget men 
detta var inte tillräckligt. Eventuellt vatten som läckte in på bildäck från det otäta visiret och 
bogrampen hade samlats på styrbordssidan. Detta vatten kan ha ökat lutningsvinkeln ytter-
ligare om stora volymer vatten kom in som inte hann rinna ut genom spygatterna. 

För det andra kan vinden som kom från sydväst med en styrka om 20 m/s ha utökat lutnings-
vinkeln med 7° åt styrbord. Denna lutningsvinkel har beräknats av professor emeritus Anders 
Ulvarsson7. Kraften från vinden och den lutningsvinkel som Estonia hade redan från start kan 
sammantaget ha skapat 8° lutning. Detta medför att mittpunkten på skadan på styrbordssi-
dan sänktes ned med 1,7 meter vilket är något under vattenlinjen. Varje vågtopp kan ha täckt 
i stort sett hela den skadade ytan under dessa förhållanden. JAIC sammanfattade att den sig-
nifikanta våghöjden var 4 meter. Den skadade ytan är 4 meter hög och 1,5 meter bred enligt 
dokumentären och kan ha bidragit med betydande vatteninträngning på däck 1. Fartyget 
rullade också i vågorna vilket kan ha adderat ytterligare till lutningsvinkeln i det ögonblick då 
skadan uppstod, om skadan uppstod i början av förlisningen. 

Det är inte möjligt att exakt beräkna lutningsvinkeln, genomsnittlig vindstyrka och kraften 
från vinden i början av sjunkförloppet men skadan eller skadorna på styrbordssidan kan ha 
spelat en mycket viktig roll i sjunkförloppet och detta scenario behöver undersökas vidare.
Alla försök att motverka den ständigt ökande slagsidan med trimtankarna var hopplösa då 
trimtanken på babordssidan var full redan från avgång. Det fanns ingen outnyttjad volym i 
trimtanken på babordssidan som kunde fyllas med vatten för att motverka slagsidan. Den 
enda återstående möjligheten var att ändra kursen i tid så att vinden träffade styrbordssidan 
på Estonia innan slagsidan blev omöjlig att hantera.

1.9 Konsekvenserna av förligt trim

Det förliga trimmet behöver också analyseras ytterligare. Ett vittne påpekar att det kunde 
varit en förlig trim då vatten på golvet i hytten rann mot fören. Vatten i visiret och eventuellt 
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sent anlända militära fordonen kan ha medverkat till ett förligt trim på fartyget. Detta kan 
ha medfört nästan 1 meter lägre position för fören om visiret var fullt med vatten enligt en 
simulering gjord av professor emeritus Anders Ulfvarson. I ett scenario som startar med det 
nyligen upptäckta hålet på fartygets styrbordssida kan detta trim ha ökat till 1,3 meter efter 
15 minuters inflöde av vatten som även når till däck 0, enligt Ulfvarson. Det skulle medföra 
ökad belastning på visiret och ökad mängd vatten på bildäck genom de läckor som fanns vid 
visiret och rampen. Det betyder också att fören kan ha legat lägre i vattnet när krafter som 
åstadkom metalliska slag träffade visiret.   

Utredare bör åter analysera fartygets kursändringar före förlisningen och sjunkförloppet. Man 
bör simulera hur detta kan ha påverkat lutningsvinkeln och möjlig tidig vatteninträngning 
på styrbordssidan. Det innefattar även undersökning av de vattentäta dörrarna på de lägre 
däcken och vid vilken tidpunkt de stängdes. 

Rampen i aktern på styrbordssidan bör också undersökas. Den är också något öppen på vra-
ket och kan ha använts för att släppa ut vatten från bildäck. När slagsidan ökade och den 
förliga trimningen ökade kan den något öppnade rampen i aktern fått en omvänd funktion 
och bidragit till mer vatteninträngning i fartyget vilket kan ha påskyndat förlisningen.   

1.10 Vittnesmålen från överlevande passagerare

Det är viktigt att erkänna och undersöka uttalanden från de överlevande passagerarna som 
bekräftar att det var en allvarlig slagsida åt styrbord redan från början av sjunkförloppet. Slag-
sidan kom hastigt och upphörde aldrig. Den tilltog efter hand. 

Sjunkförloppet förefaller ha startat med några metalliska smällar. Vittnen från passagera-
re och besättning beskriver att Estonia förefaller ha stannat upp efter ett av slagen och det 
kändes inte som en stor våg. Överlevaren Carl Eric Reintamm uppehöll sig i sin hytt som låg 
nära den nyligen upptäckta skadan i skrovet på styrbordssidan. Han upplevde en mycket hög 
och kraftig smäll som gjorde att han omedelbart lämnade sin hytt. Ute i korridoren ser han 
vatten som rusar fram och når 0,3 meter upp längs en vägg. Han rusar upp för trapporna från 
däck 1 som är däcket under bildäck och vidare upp till däck 7 där livbåtarna finns. Därefter 
kommer en dramatisk ökning av slagsidan enligt Reintamm. 

Överlevaren Carl Övberg upplevde en kraftig smäll och sedan 30 till 40 sekunder senare ytter-
ligare en smäll. Den sista smällen medförde att han kastades mot väggen i sin hytt på däck 1 
som om något slog emot fören på fartyget. Han springer ut ur sin hytt och ser vatten komma 
upp från en svanhals som är förbunden med däck 0 där under. Detta vatten kom upp innan 
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den kraftiga kantringen mot styrbord. Övberg springer upp för trapporna och når bildäck när 
den första stora slagsidan kommer med minst 45° lutning. Nu står han på väggen och håller 
fast sig i trappräcket. Reintamm är redan uppe på däck 7 i detta ögonblick. Sedan rätar Esto-
nia upp sig till nästan upprätt position och han fortsätter att springa uppför trapporna. När 
han når däck 6 är det bara möjligt att ta sig vidare uppåt i stunder när fartyget rätar upp sig. 
I stunder när fartyget lägger sig ner är han tvungen att stanna upp och bara hålla i sig fast i 
trappräcket.  Dessa vittnesmål återfinns inte i JAIC-rapporten.  

Den tyska expertgruppen GGE, The German Group of Experts kommer fram till slutsatsen8 att 
det fanns omfattande skador på fartygets bottenplåtar. De försöker bevisa detta med flera 
bilder i deras rapport kapitel 29 som visar skador och hål skapade av korrosion. De visar också 
bilder på skarpare hål som ej ska vara orsakade av korrosion. Fartyget måste ha haft 200 ton 
extra vikt på styrbordssidan enligt GGE. Detta kan ha berott på felaktig lastning av tunga 
lastbilar men den tyska expertgruppen är av uppfattningen att Estonia lämnade Tallinn med 
en eller flera ballasttankar, färskvattentankar och eventuellt trimtanken på styrbordssidan 
trasiga och öppna mot havet. De konstaterar att vatten tränger in på däck 0 i början av förl-
isningen vilket leder fram till vittnesmålet från Övberg som ser samma vatten därefter tränga 
upp ur svanhalsarna i korridoren på däck 1. Detta sker innan den kraftiga slagsidan uppstår 
enligt herr Övberg. Möjliga anledningar till vatteninträngning på däck 0 behöver utredas och 
det kan vara ett resultat av hål i skrovet som uppstår i början av förlisningen då de metallis-
ka smällarna kommer. Anledningen till korrosion och den förlorade möjligheten att motver-
ka fartygets lutning kan bero på brister i det förebyggande arbetet med målning och/eller 
skyddsåtgärder med offeranoder enligt GGE.            

Slutsatsen är att en ny undersökning måste lyssna noggrant på alla passagerare denna gång 
för att kunna analysera inledningen av sjunkförloppet mer i detalj hela vägen från avgån-
gen på fartygets sista resa. Om slagsidan kom så snabbt som många passagerare uppger 
och skadan eller skadorna fanns på styrbordssidan redan från början, kan hålet eller hålen i 
skadeområdet snabbt ha kommit helt under vattenytan vilket hade medfört att stora mäng-
der vatten kom in i fartyget. Det kan också finnas andra hål i bottenplåtarna och hela fartyget 
behöver bli noggrant undersökt. En ny utredning behöver också undersöka om det finns hål 
i däck 0 och däck 1 som kan förklara varför fartyget inte vände runt 180° och kapsejsade. Det 
finns sand som täcker delar av skrovet på styrbordssidan nära fören. Denna sand behöver 
avlägsnas enligt ROV operatören Linus Andersson, LA Survey och även denna yta behöver 
undersökas.
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2 Nödvändiga undersökningar

2.1 Allmänna kommentarer

Vi har analyserat det nya filmmaterialet, tidigare rapporter och inhämtad information från 
experter. Vi föreslår fem separata utredningar för att bättre kunna analysera Estonias sjunk-
förlopp. De tre första utredningarna kräver inga dykoperationer eller förändringar av lagstift-
ningen kring gravfrid och kan påbörjas utan dröjsmål. De föreslagna utredningarna framgår 
nedan:

•   Oberoende analys av filmer och bildmaterial

•   Oberoende analys av rapporter utarbetade av externa experter

•   Oberoende analys av bogvisiret på Muskö örlogsbas

•   Fotogrammetrisk undervattensundersökning av Estonia

•   Undersökning av havsbotten runt Estonia och andra områden

3 Oberoende analys av filmer och bilder

3.1 Uttalanden från experter och utredare

En oberoende analys av filmer och bilder kan bekräfta eller avvisa förekomsten av explosion-
er i fören på Estonia. Enligt undersökningar som gjordes av den tyska expertgruppen och 
analyser av IFG, The Independent Fact Group liksom av internationellt erkänd militär expertis 
på undervattensexplosioner, finns det flera explosionsskador i fören av Estonia.

Dessa skador återfinns i skotten runt lyftcylindrarna, runt visirlåsen och vid bilrampen. Dessa 
skador är dokumenterade i det officiella svenska filmmaterialet från 1994 och i filmmaterialet 
från Bemis/Rabes dykexpedition år 2000. Följande material behöver undersökas: 
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Fotografier: Svenskt filmmaterial presenterat i GGE-rapporten 32.2 Findings9 

3.2 Svenskt filmmaterial

Det svenska filmmaterialet visar flera kronbladsformade hål i styrbords- och babords frontskott 
samt på bildäck nära lyftcylindrarna till visiret utöver flera andra skador. Dessa skador har inte 
kommenterats i JAIC-rapporten. (JAIC förnekar att de gjort någon undersökning på bildäck-
et.)

Filmmaterialet visar också gula rektangulära paket10 i fören som den engelska undervattens-
explosionsexperten Brian Braidwood bestämt identifierar som explosiva föremål. Dessa ob-
servationer undersöktes eller kommenterades aldrig av JAIC.  

Filmmaterialet visar skador på förens bulb. Det finns flera synliga skador i filmmaterialet. Des-
sa antyder kollision med ett objekt som kan ha varit mycket stort med tanke på den starka 
konstruktionen av bulben enligt GGE-rapporten. Man bör jämföra dessa iakttagelser med ti-
digare händelser som kan ha förorsakat skador på förens bulb. Dessa skador undersöktes eller 
kommenterades aldrig av JAIC.

Det är också viktigt för en ny utredning att analysera videoupptagningar av fören, midskepps 
och aktern för att bekräfta eller avvisa om skrovet upp till 1 meter under fenderbalken var 
synlig innan man täckte över med stenmassor i detta område. Då bör det ha varit möjligt att 
observera de stora skadorna på styrbords sida om dykare eller ROV-kameror filmade detta 
område. 
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Bilderna nedan från en filmsekvens visar räckena till bilrampen som har avlägsnats från den 
stängda rampen någon gång mellan 28 september och den 2 oktober. Som tydligt framgår 
av filmen står räckena på havsbotten nära Estonia vilket har bekräftats av analyser av filmen 
vid svenska SKL, Statens kriminaltekniska laboratorium. 

De var bara svenska militära och finska myndigheter som kände till Estoniavrakets position 
fram till den 4 oktober och den svenska försvarsmakten var ansvarig för övervakningen av 
området. Hur, när och varför togs dessa räcken bort? JAIC undersökte eller kommenterade 
aldrig dessa fakta.

Bildtext: Foton: Räckena från den stängda bogrampen står på botten bredvid vraket. Filmat med ROV den 2 okto-
ber. Bildmontage från Independent Fack Group11

3.3 Tyskt filmmaterial

Filmer från Bemis/Rabes expedition visar frontskottet i fören med stora hål. Uppbrutna eller 
sprängda plåtar i kronbladsform visas 13 minuter in i filmen. Kvaliteten på denna film är my-
cket bra jämfört med tidigare svenska filmer. Filmen togs år 2000. 
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Filmsekvens12 vid 13 minuter och 29 sekunder av vad den Tyska expertgruppen säger är ett stort hål förorsakat av 
en explosion i frontskottet. Från dokumentärfilmen: Estonia Jutta Rabe. 

https://www.youtube.com/watch?v=4oLYxqjokSs

3.4 Sonarbilder 

Analys av sonarbilder tagna vid vraket. Bilden visar ett stort objekt13 med samma storlek och 
form som visiret som är fäst vid fartyget, placerat nära fartyget eller på placerat ovanpå fören 
på fartyget. 

AgnEf-organisationen erhöll en ritning från Sjöfartsverket där en sonarbild av vraket hade 
kopierats in på en karta av havsbotten (avsett som arbetsmaterial inför övertäckning av vra-
ket). Detta förklarar varför nivåkurvorna från havsbotten är synliga genom fartyget och visiret. 
Nivåkurvorna (1 meter) på objektet korrelerar med storleken på visiret. Vinkeln på objektet i 
relation till havsbotten är densamma som vinkeln mellan vrak och havsbotten. Till och med 
skadan på visiret kan ses på sonarbilden. 

Denna bild har gett upphov till en hel del diskussioner. GGE, den tyska expertgruppen och 
IFG The Independent Fact Group påstår båda att bogvisiret satt fast på fartyget när det sjönk. 
Till stöd för sina påståenden hänvisar de till vittnesmål från överlevande. Det finns även ett 
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faxmeddelande14 mellan Sverige och Finland som visar att visiret hittades och filmades myck-
et tidigt och inte först den 18 oktober som JAIC påstår.  

Enligt IFG togs visiret upp från sin position intill vraket och inte 1 nautisk mil längre bort 
som JAIC påstår. Bilderna måste analyseras och för att bekräfta eller avvisa beskrivningen i  
JAIC-rapporten, som inte nämner denna sonarbild och som inte har gjort någon undersökning 
av saken.

Originalbilden behöver återfinnas om man skall kunna bekräfta, eller förkasta, de framförda 
alternativa teorierna om var visiret fanns och varifrån det bärgades. Enligt Sjöfartsverket bör 
originalbilden finnas hos den finska delen av JAIC.

Om visiret fanns vid Estonias stäv under de första dagarna efter förlisningen, varför rapport-
erades det då senare som återfunnet 1 nautisk mil ifrån Estonia?

Om visiret fanns vid fören, som framgår av sonarbilden, måste utredningen kunna förklara 
hur, och varför, det har hamnat i denna position?

Satt visiret på något sätt fast vid skrovet när Estonia sjönk och hur avlägsnades visiret senare 
från fartyget?

Grafik: Independent Fact Group
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Grafik: Independent Fact Group
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Sonarbilden ovan visar även skadan på styrbords sida på visiret, en kraftig intryckning som 
uppstått genom kollisionen med bulben eller finns det en annan förklaring? Bilden visar även 
en skada på styrbordssidan som inte återges på sonarbilden. En stor del av skrovsidan har 
böjts ut från visiret. Denna skada behöver också analyseras och även vilken kraft som krävs 
för att skapa denna skada med FEM analys. En ny utredning behöver även klargöra när denna 
skada uppstod.  

4 Oberoende analys av rapporter skapade av extern expertis

4.1 Allmänt

De nya fynden på vraket, särskilt hålet midskepps, och en förnyad haveriundersökning, kan 
resultera i ett krav på att klargöra om någon del av vraket har utsatts för en explosion. I de 
prover som togs år 2000 från en del av skottet i fören med kronbladsliknande skador, finns 
spår av sprängning.   

Hole in front bulkhead

Graphics: Rabe
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Ett antal experter och provningsinstitut konsulterades då och deras utlåtanden om proverna 
bör kontrolleras, och bedömas, av nya oberoende experter på undervattenssprängning för 
att få en uppdaterad bedömning i denna fråga.

4.2 Brian Braidwoods rapport

Brian Braidwood var en av experterna; han hade 25 års erfarenhet som sprängämnesexpert 
i Brittiska flottan. Han författade åtskilliga rapporter15 för den tyska expertgruppen och han 
presenterade förklaringar till förekomsten av de olika skador som finns dokumenterade, både 
i filmmaterial och på det bärgade visiret. 

Brian lånades ut Brittiska försvarsdepartementet till den Nya Zeeländska regeringen för att 
vara behjälplig vid utredningen av attacken mot Green Peace fartyget “Rainbow Warrior” 
1985. Denna sänkning genomfördes med två sprängladdningar, varav den andra, fördröjda, 
explosionen dödade fotografen Fernando Pereira i Auklands hamn. Braidwoods rapporter 
om Estonia förtjänar en respektfull analys av nya, oberoende experter.

4.3 Rapporter från internationella forskningsinstitut

Flera materialforskningsinstitut analyserade stålplåtsprover från det skadade skottet i fören. 
Dessa prover kapades bort av dykare från Bemis/Rabes expedition år 2000. Eftersom JAIC, i 
sin rapport, överhuvudtaget inte nämner något om någon explosion på Estonia, måste dessa 
forskningsrapporter nu åter studeras och noggrant analyseras. 

Det finns total sex rapporter:

•   Materialprüfungsanstalt Brandenburg undersökte proverna och konstaterade att de 
blivit utsatta för en explosion. Den plastiska deformationen i vissa områden av prover-
na indikerar en mycket kraftig chockverkan. Det är ett typiskt exempel på ett resultat 
som erhålls efter en explosion.

•   The American Southwest Research Institute genomförde en liknande undersökning 
och kom till samma slutsats.     
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•   BAM, Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung intygar i sin rapport att det inte 
fanns några spår av någon explosion. Rapporten kritiserades eftersom man inte hade 
undersökt de ändar på provbitarna som vette mot explosionen. BAM framhöll att ytornas 
förändring berodde på att materialet hade blästrats med stålkulor. Detta trots tidigare in-
formation från Meyer varvet som intygat att alla plåtar på båten hade blivit sandblästrade. 

•   Cranfield Military University i Storbritannien genomförde en undersökning av prover-
na och fann spår av en explosion.   

•   Institute für Materialprufung und Werkstofftechnik fastslår att förändringarna i mate-
rialet I proverna har uppstått genom explosion eller genom träff av en projektil. 

•   RCMS Royal Military College of Science in England fastslog att stålproverna från Esto-
nia hade spår av explosioner.

Om de slutsatser som fastslår att det varit en explosion (eller explosionsliknande kraft) är 
korrekta måste undersökningen fastslå ändamålet för en sådan åtgärd, vid vilken tid den har 
inträffat och vem som varit ansvarig för åtgärden. 

5 Oberoende undersökning av visiret vid Muskö örlogsbas

5.1 Behovet av en undersökning av visiret

Baserat på intervjuer med passagerare så är det viktigt att visiret undersöks mer noggrant. 
Enligt vissa vittnen verkar det som om Estonia kolliderar med något och det känns närmast 
som om skeppet “stannar” i vattnet. Det plötsliga stoppet, och de metalliska smällarna16 som 
beskrivs, var annorlunda mot de övriga ljuden och rörelserna som skapades av den grova 
sjögången. De beskriver ljud som om Estonia gick genom is, eller som om Estonia hade kollid-
erat med något som sedan passerade utmed, eller under, fartygsskrovet. Dessa ljud kan även 
delvis ha berott på kavitation och/eller vibration från ståldelar som stack ut från fartygssidan 
under vattenlinjen i ungefär 14 knops fart.

Denna undersökning kan utföras på land till en mycket låg kostnad. Den är lätt att genomföra 
eftersom visiret finns på Muskö örlogsbas nära Stockholm. 
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Denna utredning bör innefatta inspektion av såväl utsidan som insidan av visiret. Följande 
åtgärder bör genomföras:

5.2 3D Skanning av visiret

Utvändig 3D skanning av skador på såväl styrbords som babords övre utsida av visiret.

5.3 3D analys av visiret och bulben

Analys av de skadade delarna av visiret och utformningen av bulben i en 3D simulering för 
att bekräfta eller avvisa idén om att skadan uppstått genom en kollision mellan visiret och 
bulben. Detta kan genomföras med en portabel 3D skanner och resultatet kan importeras till 
en 3D-modell som visar både det skadade visiret och bulben. 

Photo: Knut Carlqvist
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5.4 Analys av visirets skador före sista resan

Analys av kända skador på visiret före den sista resan. Fanns det omfattande skador på visiret 
inför den sista resan och i vilken kondition var låsanordningarna? 

5.5 Kraftsimulering av skadorna

Simulering med FEM analys i 3D-modell, för att utröna vilka krafter som skapade skadorna 
på visiret. Denna analys kan visa vilken energi som krävs, genom träff med ett främmande 
objekt, för att skapa skadorna på styrbord och babords sida av visiret. En liknande analys 
genomförs för det stora hålet på styrbords sida, som visas i den nya Discoverydokumentären.

5.6 Analys av ytorna på visiret

Ytorna på visiret behöver undersökas för att söka förekomsten av spår efter kollision med 
främmande objekt. Material som titanium, aluminium eller små ståldelar kan återfinnas på 
ytorna. Ett flertal ytor på styrbordssida och babords sida behöver undersökas. 

På styrbordssidan finns ett område som har en mycket skarp kant mellan en yta helt utan 
färg och en yta därunder med helt intakt färg. Denna skarpa kant behöver analyseras. Fär-
gens beskaffenhet runt detta område kan indikera om ytan och har blivit bränd när skadan 
uppstod eller om färgen har lossnat på grund av mekanisk deformation efter kollision med 
främmande objekt eller kollision med bulben. 

5.7 Skador på nedre insidan av visiret

Undersökning av den nedre delen av visirets insida för att avgöra om skadorna förorsakats 
av explosion eller av någon annan kraft. Specifikt bör området kring sidolåset och skottet på 
styrbords sida undersökas.

5.8 Analys av den tyska GGE rapporten avseende visiret och bogen

Undersökning av skadorna på styrbords och babords hydrauliska lyftcylindrar för visiret. Det 
inkluderar cylinderns ytor, infästningar och hydrauliska kopplingar.
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5.9 Analys av den tyska GGE rapporten avseende visiret och bogen

I GGE rapporten gjordes en omfattande analys av de olika skadorna: på visiret, på skotten 
och på låsmekanismerna på bildäck. Varje nedanstående bild har en kort text som förklarar 
de explosionsskador som finns på fem olika platser enligt GGEs undersökning. Numren på 
bilderna stämmer inte med de nummer som anges i detta kapitel, de refererar till rapporten. 

Det är området i bild 1a nedan som behöver undersökas på Muskö. En ny 3D modell bör tas 
fram med hjälp av en 3D scanner. Är det möjligt att förklara skadorna på visirets insida genom 
en mekanisk kontakt med delar av fören i en digital 3D modell eller är dessa skador resultatet 
av en explosion?

Grafisk presentation av dokumenterade explosionsskador från GGE rapporten 

Dessa grafiska bilder visar även de platser i fören och på bildäck som behöver skannas med 
fotogrammetri för att skapa en 3D modell med minst 3 mm upplösning. Moderna analysverk-
tyg som kan kalkylera de exakta krafter, som krävs för att åstadkomma dessa deformationer, 
kommer att behöva användas för att utreda dessa skador. Det finns slutsatser i GGE rap-
porten17 och i JAIC rapporten18 som bör bekräftas eller avslås genom en noggrann 3D-analys. 
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6 Fotogrammetrisk undervattensundersökning av Estonia

6.1 Modern teknik för 3D skanning 

Ett flertal nya tekniska metoder har utvecklats under de senaste 26 åren efter olyckan. De 
kan tillföra många välbehövliga förklaringar till Estoniaundersökningen. Denna del av en ny 
utredning, med 3D-modeller som har millimeternoggrannhet, kan bidra till att motverka alla 
tänkbara former av konspirationsteorier. 

Linus Andersson, från LA Survey19, har försett oss med fotogrammetriska bilder från andra 
undersökningar (ej Estonia) och han förklarar att det finns flera olika metoder från texturerat 
punktmoln med 3 mm upplösning till 2D komposition av stillbilder med 1 mm upplösning.

Fotogrammetri av det röda området på bilden nedan är en enkel åtgärd att genomföra med 
mest jämna ytor. Fotogrammetri av det gröna området är svårare att genomföra men det kan 
ändå vara bra för att skapa en bild av alla övre delar av fartyget som inte är täckta av havsbot-
ten.

Grafik Linus Andersson LA Survey 
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Hela fartyget kan alltså skannas i detalj. Rekommendationen från Linus Andersson är att an-
vända fotogrammetri och börja täcka ett område som sträcker sig några meter ut från vraket 
på havsbotten och att sen åtminstone täcka hela skrovet upp till några meter ovan fendern 
på fartygssidan som visas med röd färg på bilden ovan. Det kan finnas fler skador i detta om-
råde som inte har upptäckts ännu.

Det är också möjligt att använda sidskannande sonar och täcka 500 x 500 m runt fartyget för 
att hitta detaljer på havsbotten som därefter kan analyseras med fotogrammetri. Man kan 
också använda en penetrerande sidskannande sonar för att se vad som finns under havsbot-
ten. Detta kan vara mycket viktiga verktyg för att hitta objekt som gömts under havsbotten 
och som kan vara viktiga delar av fartyget. 

Nedan beskrivs de centrala delarna av en undersökning; 

6.2  Fotogrammetrisk undersökning av bulben och fartygets undersida

Denna information kan användas för att analysera skador på fartygets bulb. Detta kan över-
föras till en FEM-analys för att utesluta om något främmande objekt har träffat denna del av 
fartyget. Den kommer också att klargöra vilken kraft och energiinnehåll som erfordras för att 
åstadkomma eventuella skador.

Fotogrammetrisk undersökning av sidoplåtar och plåtar på undersidan kan besvara frågan 
om det finns ytterligare skador samt om några av vattentankarna var öppna mot havet vilket 
kan ha påverkat sjunkförloppet. 

6.3 Fotogrammetrisk undersökning av skotten till rummen för lyftcylindrar

Fotogrammetrisk undersökning med ROV av samtliga skott till rummen för lyftcylindrar på 
styrbord och babords sida. Detaljerade 3D-bilder kan klargöra om skadorna på skotten or-
sakades av explosioner eller ej. Marina experter kan avgöra detta genom analys av hålens 
form i en 3D-modell. Det blir möjligt att se om skadorna har den kronbladslika utformning 
som endast kan skapas genom en explosion. Varje misstanke om att det fotogrammetriska 
materialet indikerar en explosion bör leda till ytterligare metallurgiska undersökningar.  

6.4 Fotogrammetrisk undersökning av flaps på bildäck

Fotogrammetrisk undersökning med ROV av den flaps20 mellan bildäcket och rampen som 
sitter längst ut på styrbords sida.  Denna flaps verkar ha fastnat i ett läge mellan två utsk-
jutande stålplåtar på ett sätt som är svårt att förklara. Det verkar som om denna flaps låg i 
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120° vinkel när denna händelse inträffade. Denna flaps visas på en bild i GGE utredningen och 
bilden har analyserats av Independent Fact Grop. 

Analysen tyder på att en explosion inträffat när Estonia låg på botten med 120° slagsida. I 
annat fall skulle denna flaps inte ha fastnat mellan de utskjutande plåtarna i denna position. 
Klaffen skulle legat jäms med bildäcket i 0° vinkel om det har skett en explosion som slet ut 
plåtarna på havsytan. Då skulle klaffen inte ha fastnat i 120° vinkel. 

6.5 Fotogrammetrisk undersökning av räcken på bilrampen               

Fotogrammetrisk undersökning med ROV av alla räcken som fanns på bilrampen. Detta inne-
fattar alla räcken som finns kvar på rampen och de som avlägsnats. Detta inkluderar även en 
metallurgisk undersökning av de delar som togs bort från rampen, för att klargöra med vilken 
metod de avlägsnats. Nya delar kan behöva avlägsnas för att fullgöra denna undersökning 

6.6  Fotogrammetrisk undersökning av den stora skadan på styrbords sida

Fotogrammetrisk undersökning med ROV som täcker den stora skadan på styrbords sida. 
Denna undersökning kan ge en mycket mer detaljerad 3D bild av skadan. Datormodellen 
som skapas kan ge svar på den viktiga frågan om varför delar av skrovet pekar ut från fartygs-
sidan i det skadade området. Vissa delar är böjda, förvridna och svårt skadade av någon ex-
trem kraft och dessa delar kan vara delar av fendern. 

Den fotogrammetriska undersökningen bör även dokumentera de omgivande hytterna i an-
slutning till den hytt som träffades nära taket. Ytterligare skador på insidan av dessa hytter, 
och möjliga hål i väggarna mellan hytterna, kan indikera att skadan orsakades av ett mindre 
objekt i högre fart. 

En skada förorsakad av ett större objekt, eller ett mindre fartyg i låg fart, ger inte större skada 
än den 1,2 meters intryckning som redan upptäckts på Estonias skrov. Delar av ett objekt med 
hög hastighet kan däremot studsa mot det starka tvärsgående skottet som angränsar mot 
dessa hytter. Detta skott går genom fartyget och fungerar som en vattentät skiljevägg mel-
lan olika avdelningar. Den vertikala, 4 meter höga sprickan med trasig svetsfog, har uppstått 
längs med detta kraftiga skott. 

Denna del av undersökningen bör också innefatta bildäcket, vilket förefaller vara centrum för 
skadan. Den totalt sönderslagna fendern, vilken kan vara kontaktytan för kollisionsskadan, är 
belägen nära golvnivå på bildäcket. Delar av ett inträngande objekt kan därför återfinnas på 
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bildäcket. Skador kan finnas på fordon, parkerade på bildäcket i skadeområdet. Det kan också 
finnas delar av främmande objekt på och även inuti fordon efter en kollision.

ROV:en bör också undersöka den 4 meter höga sprickan vidare ner mot kölen och bekräfta 
om den eventuellt tomma trimtanken under det stora skadeområdet kan ha skadats så att 
havsvatten kan ha fyllt upp tanken. En plötslig fyllning av trimtanken skulle ha ökat på slagsi-
dan. ROV:en bör också undersöka om det finns en möjlighet för havsvatten att nå andra delar 
av däck 0 via sprickan. 

6.7  Fotogrammetrisk undersökning av den mindre skadan på styrbordssidan

Fotogrammetrisk undersökning med ROV av den mindre skadan på styrbordssidan som be-
finner sig närmare fartygets akter. Denna skada har ännu inte visats upp offentligt och sägs 
vara av ett annat slag. Formen på denna skada bör analyseras förutsättningslöst. 

Brottytorna på stålplåtarna och riktningen på böjda plåtar bör kunna klargöra hur skadan 
har uppkommit. Det är också viktigt att fastställa om alla delar av skrovet fortfarande finns på 
plats i skadeområdet eller om någon del saknas. Inåtböjda stålplåtar kan vara en indikation 
på ytterligare kollision från utsidan. 

Detta måste undersökas och bör leda till en invändig undersökning av fartygets maskinrum 
och bildäck med ROV för att konfirmera eller avfärda en sådan teori. Delar av främmande ob-
jekt kan fortfarande finnas inne i dessa utrymmen. Det är också möjligt att något slags objekt 
har studsat mot skrovet i detta skadeområde.

Denna mindre skada kan också ha påverkat förloppet när fartyget sjönk med aktern först. 
Detta är möjligt om denna skada existerade redan under sjunkförloppet. Skadan kan också 
ha uppkommit som en konsekvens av påfrestningar när fartyget träffade havsbotten.

6.8 Fotogrammetrisk undersökning av bildäck

Fotogrammetrisk undersökning med ROV av bildäck. Den primära anledningen till denna un-
dersökning är att fastställa om det fanns militära lastbilar ombord som flera vittnen uppgivit. 
Dessa bilar var bland de sista som körde ombord. De välte åt sidan när fartyget fick slagsida 
åt styrbord och välte senare ytterligare när fartyget sjönk, liggande närmast uppochner. De 
militärt lastade bilarna kan återfinnas ovanpå andra lastbilar och personbilar, när alla icke 
surrade fordon trycktes ner mot fartygets akter. 
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Det är också viktigt att undersöka om dessa lastbilar fortfarande har kvar sin last om de åter-
finns. Linus Andersson, LA Survey rekommenderar att varje undersökning bör inledas med 
videofilmning för att klargöra vilka delar av bildäcket som skall undersökas med fotogramme-
tri. Detta på grund av riskerna det medför om man använder en ROV med fotoutrustning för 
att senare kunna utföra fotogrammetri i dessa delar av fartyget med högar av skadade fordon 
och annat skräp. 

6.9 Borttagande av sand och fotogrammetrisk undersökning av bogområdet

Delar av bogen täcks av sand enligt bild nedan från Linus Andersson, LA Survey. Denna sand 
måste spolas bort för att man ska kunna täcka hela fartyget med fotogrammetri.

Grafisk animation av Linus Andersson, LA Survey som visar området nära bogen som är täckt av sand.

6.10 Fotogrammetrisk undersökning av däcksbalken

Denna undersökning kan klargöra om de fästöron, som ansluter hydraulcylindern till visirets 
lyftarm har kapat sönder däcksbalken på bägge sidor genom visirets rörelser. Detta scenario 
har presenterats, men inte verifierats, av JAIC och det behöver därför verifieras om det över-
huvudtaget är möjligt och om det i så fall är vad som har hänt. Den vita färgen på undersidan 
av dessa fästöron finns fortfarande kvar, vilket indikerar att denna förklaring kanske inte är 
korrekt. Det finns andra alternativ som kan förklara förlusten av visiret än att visirets fästöron 
skar genom den tvärgående däcksbalken. 
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En modern FEM simulation, eller ett praktiskt experiment med en hydraulcylinder kan klargöra 
hur många vågrörelser som det krävs för att skära igenom en liknande balk med denna typ av 
fästöron. Detta skulle ge utredare en grov uppskattning av hur lång tid som det skulle tagit 
för Estonia att utsättas för tillräckligt många vågrörelser. Den erforderliga tiden kan beräknas 
utifrån vågperioden vid 4 meters signifikant våghöjd och Estonias fart och kurs. Indikationer 
att det förekommit explosioner nära lyftcylindrarna kan vara ett annat sätt att förklara varför 
visiret har lossnat, enligt undersökningar av GGE och IFG.   

Foton: Independent Fact Group, Rapport om den omöjliga visirteorin21

Ovanstående foton visar de bärgade fästöron på babords och styrbords sida med kvarsittande 
färg på de ytor som förutsätts ha skurit av en grov däcksbalk enligt JAIC utredningen. Detta 
scenario behöver bekräftas eller förkastas genom en ny utredning.

Ett område som måste undersökas med fotogrammetri är den övre delen av Estonias bog. En 
ny utredning bör undersöka om hålet som visas på nedanstående skärmdump. Detta film-
material är från Bemis/Rabes dykning den 19-31 augusti och är inlagd på Youtube av Slawek 
Packo. Kvaliteten på denna film är mycket bra jämförd med det tidigare publicerade materi-
alet från svenska myndigheter.   
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Stålplåten nedan har “rullats” upp och detta bör undersökas av experter på undervattens-
sprängning för att fastställa om plåten har slitits upp genom en explosion längs svetsfogar-
na eller om andra krafter kan skapa den form av “upprullning”. Denna plåtdel av fartyget bör 
också avlägsnas och undersökas av sprängämnesexperter.

Bild från Youtubevideo: Slawek Paco vraket efter färjan Estonia – You Tube

6.11 Fotogrammetrisk undersökning av skyddsvajrar med öglor som säkrar rampen

Enligt JAIC utredningen ramlade visiret av och bilrampen tvingades till en fullt öppen posi-
tion. Skyddsvajrarna för rampen slets av under denna inledande sekvens. En ny utredning 
behöver fastslå konditionen på dessa vajrar. JAIC påstår att de slets av. Filmmaterial från den 
officiella undersökningen visar att åtminstone styrbords skyddsvajer och båda lyftöglorna 
är intakta. Videon RW/SEMI1EST/D/014, inspelningstid 01.13, visar att styrbords skyddsvajer 
är helt komplett med schackel och bult på plats. Video SHK B 40c tid 0,59,35 visar styrbords 
lyftögla och tid 1,30,40 visar babords lyftögla. Båda lyftöglorna är intakta.
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6.12 Fotogrammetrisk undersökning av slangar och rördragning för lyftcylindrar 

IFG har nyligen publicerat en rapport22 om visirets slangar och rördragningar, genom att anal-
ysera tillståndet för dessa delar när visiret lyftes upp från havsbotten. De drar slutsatsen att 
det finns slutligt bevis för att visiret avlägsnades efter att fartyget hade sjunkit. Man bör kon-
trollera om dessa delar fortfarande finns på plats inuti fartyget och man bör undersöka deras 
kondition.

7 Undersökning av havsbotten runt Estonia och andra områden

7.1 Modern teknik för skanning av havsbotten 

Havsbotten runt om Estonias vrak behöver undersökas liksom även andra bottenområden 
som Estonia har passerat över, under tiden närmast före katastrofen. Linus Andersson, LA Sur-
vey, rekommenderar en sökteknik med en gradiometer för undervattensbruk. Denna teknik 
används för att undersöka havsbotten före utläggning av elektriska kablar och för att un-
dersöka tilltänkta platser för vindkraftsetablering till havs. Dessa undersökningar kartlägger 
havsbotten med en serie av skanningoperationer. Delar som lossnat från Estonia, men även 
andra delar, t.ex den saknade låsbulten till Atlantlåset, som ligger begravt under havsbotten 
idag, kan återfinnas med denna teknik.

7.2 Skanning av havsbotten runt Estonia och bärgning av föremål

En ny undersökning krävs för att finna och bärga viktiga föremål som ligger på havsbotten. 
Flera delar av visirets låsanordningar, vilka kan bekräfta eller avvisa teorierna om att en ex-
plosion inträffat, bärgades ursprungligen, men kastades därefter tillbaka i havet. Delar av 
atlantlåset bärgades men kastades också tillbaka i havet. Sådana delar kan lämna ny viktig 
information till undersökningen. Platsen där rampens räcken återfanns behöver också un-
dersökas. De stod på botten nära Estonia, vilket visas på filmer från den 2 oktober 1994.

I händelse av att en explosion inträffade när båten låg på botten, vilket hävdas av the Inde-
pendent Fact Group, kan spår, splitter, mm från en sådan explosion återfinnas med penetre-
rande sidskannande sonar. Det är också viktigt att avlägsna och undersöka alla kvarvarande 
delar av rör, anslutningar och slangar från lyftcylindrarna, efter att en fotogrammetrisk un-
dersökning har genomförts.

Havsbotten, i det område där de första metalliska smällarna hördes, behöver också skannas 
av. Det kan vara möjligt att finna främmande objekt, eller delar av objekt, som kan ha kollid-
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erat med Estonia. Det finns flera olika uppgifter om Estonias position strax efter kl 24.00, när 
vittnen rapporterat de första metalliska smällarna. Detta innebär att flera områden behöver 
skannas, inklusive den position23 kl 24.00 som Independent Fact Group uppgivit, efter att 
man gjort en detaljerad undersökning av positionsuppgifter från den sista resan. Man kom 
till en helt annan slutsats än den som uppgivits av JAIC.

8 Sammanfattning och slutsats

8.1 En ny undersökning bör använda bästa tillgängliga teknik

En ny utredning, som nyttjar modern skanningsteknologi, krävs för utökad kunskap som 
bättre kan förklara denna katastrof. Möjligheterna att skapa en digital 3D kopia av Esto-
nia har aldrig varit bättre. Denna utredning kan fastställa vad som hände med Estonia på 
hennes sista resa och kanske även förklara varför det hände   

8.2 En ny undersökning behöver följa internationella regelverk

Varken den svenska allmänheten, anhöriga till olycksoffren eller svenska myndigheter, kan 
åsidosätta internationell lagstiftning rörande regler för oberoende undersökning av en 
katastrof med mänskliga offer, för fartyg på internationella vatten. Detta är en katastrof med 
ett fartyg för publik transport och de erfarenheter som denna olycka ger skall kunna använ-
das för att förbättra säkerheten för allmänna transportmedel och minska risken för framtida 
sjöresor i liknande typer av fartyg.

Arbetet med en ny undersökning måste skötas av ett nytt oberoende team, denna gång i 
enlighet med IMOs (The International Maritime Organization) och ITSAs (The International 
Transport Safety Association) regelverk. 

IMO Casualty Investigation Code, Resolution MSC.255(84) Article 26.1: „Marine safety investi-
gating State(s) which have completed a marine safety investigation, should reconsider their 
findings and consider re-opening the investigation when new evidence is presented which 
may materially alter the analysis and conclusions reached.“

ITSA har regler för dess medlemmar även kallade SIA (Safety Investigation Authorities). Re-
gelverket som tagits fram av ITSA ska skydda haverikommissioner från otillbörlig påverkan 
i utredningar av regeringar eller andra instanser. Några av de viktigaste reglerna som berör 
nuvarande situation med Estoniautredningen är listade nedan:
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The SIA is empowered to decide at its own discretion what occurrences to investigate, unless 
statutory law specifies such criteria.

The SIA shall have the powers necessary to initiate and fully carry out a safety investigation 
independently and separately from any other form of investigation into the same occurrence.

The SIA shall have the right to freely publish investigation reports, including any conclusions 
and safety recommendations it deems relevant, without the need for consent from any other 
body, including any branch of government.

The SIA is recognized by its peers as a world leader in its field as demonstrated through the 
successful completion of major investigations involving multiple countries, the implementa-
tion of recommendations that result in major safety improvements in multiple countries, and/
or the development of new investigation tools and techniques adopted by other countries.

8.3 Transparens

Det är viktigt att en ny undersökning är transparent och att varje åtgärd redovisas offentligt. 
Detta kan åstadkommas med öppen redovisning av filmupptagningar, analyser och informa-
tionsinsamling. Det innefattar även planeringen och innebär att internationella observatörer, 
tillika representanter från lokala organisationer som SEA och Estoniagruppen i den svenska 
Riksdagen ges tillträde till utredningen. Detta är nödvändigt för att skapa förtroende för den 
nya utredningen. Endast på detta sätt kan vi lägga de beklagliga konsekvenserna från tidig-
are misstag bakom oss.

En svensk polisman stoppade den estniska representanten ombord på undersökningsfarty-
get 1994 när han försökte komma in i det utrymme där man styrde ROV:en och där filmnin-
gen av Estonia visades på videomonitorer. Den här typen av händelser får aldrig hända igen.     

Den tidigare JAIC utredningen fick omfattande kritik av den tyska expertgruppen i nästan alla 
avseenden i deras slutrapport: Saknade videoinspelningar, systematiska klipp i inspelningar-
na av styrbordssidan, handhavandet av uppgifter från överlevande, utredningens slutsatser 
och bevis som raderades eller aldrig redovisades. Den tyska expertgruppen höll inte med om 
slutsatserna kring bilrampen. Det fanns inga vittnesmål från besättningsmännen som tittade 
på videomonitorn där man skulle ha sett att rampen befann sig i sitt fullt öppna läge. Detta 
läge på rampen skulle enligt JAIC ha intagits när visiret lossnade.
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Ett flertal andra internationella organisationer och experter kritiserade också slutsatserna 
som JAIC kom fram till och konstaterade att Estonia skulle ha vänt uppochned och kapsejsat 
omedelbart under dessa omständigheter med enorma mängder havsvatten som forsade in 
på ett helt öppet bildäck och med för små kvantiteter vatten under bildäck som hade kunnat 
balansera upp fartyget. 

8.4 Undersökning inne i Estonia

För att säkerställa kvalitéten på en fullständig undersökning blir det nödvändigt att skan-
na vissa delar av inre utrymmen både med fotogrammetri och med dykoperationer. Bildäck, 
maskinrum, bogen och en del hytter i närheten av de skadade områdena behöver dokumen-
teras om undersökningen skall kunna nå fullständig klarhet i vad som hände med MS Estonia. 

8.5 Förväntat beteende av den svenska Regeringen

Den svenska Regeringen kan inte fortsätta att försöka kontrollera vilka delar av Estonia som 
skall undersökas efter tillkomsten av de nya, omfattande skador som upptäckts på fartyget. 
Detta är ett brott mot internationell lagstiftning. Gravfridslagen kan inte utnyttjas för att hin-
dra oberoende undersökningar, när nya viktiga fakta har framkommit. Eventuella instruktion-
er från Regeringen till SHK måste offentliggöras och det skall inte förekomma några fler åter-
kommande kontakter mellan Regeringen och SHK i detta ärende. 

SHK måste inse betydelsen av ordet “oberoende” och agera därefter utan begränsningar. 
SHK borde förklara för den svenska regeringen att en ny utredning bör kompletteras med 
ytterligare en haverikommission (SIA) från ett oberoende tredjepartsland som bör leda en 
ny utredning. Den svenska Regeringen kan inte inskränka undersökningen till att bara avse 
inspektion av den stora skadan på styrbordssidan, medan man bibehåller fullt förtroende för 
den gamla JAIC utredningen som man gör nu. En ny utredning behövs för att till fullo fastslå 
vad som orsakade denna olycka där minst 852 människor dog.

Vi avslutar denna rapport genom att fråga Regeringen och myndigheter vilka marginaler som 
finns på en modern färja idag, med RORO kapacitet, om motsvarande impact skador, med 
samma energiinnehåll, skulle inträffa i en storm och med en besättning som reagerar lång-
samt på grund av bristande medvetenhet.  Vad har vi lärt oss av denna katastrof?

Lars Ångström Fd MP ledamot i riksdagen och medlem av försvarsutskottet

Björn Arvidsson Utvecklingsingenjör och teknisk konsult
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Slutnoter

1Estonia film av Monster: Fyndet som ändrar allt, 5 Part, Intervju med marin expert Frank 
Børressen angående sannolikhet för explosion vid 37 minuter

2Estniska utredare observation av ROV video av MS Estonia sidan 4 https://www.valitsus.ee/
sites/default/files/2020-09-19_observations_from_the_rov_video_to_ms_estonia_18th_sep-
tember_2020.pdf

3TV intervju med Anders Ulfvarson på Swebbtv  
https://www.youtube.com/watch?v=OdP4bkacbyo

4Estonia film av Monster: Fyndet som ändrar allt, 5 Part, Intervju med professor Jørgen 
Amdahl angående energiinnehåll vid 45 minuter med exempel på möjliga vikter och has-
tigheter.

5Estniska utredare observation av ROV video av MS Estonia sidan 4  
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/2020-09-19_observations_from_the_rov_video_to_
ms_estonia_18th_september_2020.pdf

6Estonia film by Monster: Fyndet som ändrar allt, 5 Part, ROV filmning efter 20 minuter.

7TV intervju med Anders Ulfvarson på Swebbtv  
https://www.youtube.com/watch?v=OdP4bkacbyo

8GGE rapport med bilder på skador i kapitel 29 The shell Plating and Bottom Plating 29.5 the 
shell plating and bottom plating (estoniaferrydisaster.net)

9GGE rapport med bilder på explosion skador 32.2 Findings  
https://www.estoniaferrydisaster.net/estonia%20final%20report/32.2.htm

10Bild på paket som kan vara icke detonerat explosivt material  
https://www.estoniaferrydisaster.net/estonia%20final%20report/chapter32.htm

11ROV kamera collage av Independent Fact Group

12Film sekvens Dokumentär: Estonia Jutta Rabe 1994. Efter 13 minuter 29 sekunder med 
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troligt spränghål i ett frontskott   
https://www.youtube.com/watch?v=4oLYxqjokSs

13The Independent Fact Group presentation med manipulerade sonarbilder  
http://privat.bahnhof.se/wb576311/factgroup/est/riddlese.html

14Fax kommunikation 19941010 från Tuomo Karppinen till Börje Stenström på SHK.  
Document ES-NR:SE/SPF/1/ES/2/F1HA/256/1

15Brian Braidwood Supplementary Investigation report  
https://www.estoniaferrydisaster.net/estonia%20final%20report/enclosures%20HTM/enc%20
4/34.7.435.1.htm

16Metalliska smällar enligt senare vittnesmål av ingenjör Henrik Sillaste från huvudmaskiner-
nas kontrollrum https://www.estoniaferrydisaster.net/estonia%20final%20report/21.2.4.htm

17The German Group of Experts, Rapport  
https://www.estoniaferrydisaster.net/estonia%20final%20report/Contents.htm

18JAIC rapporten  
http://www.estoniasamlingen.se/textfiles/JAIC-haverirapport.pdf

19LA Survey och Linus Andersson angående fotogrammetri  
http://www.la-survey.se/fotogrammetri

20The Independent Fact Group, Rapport om fastkilad flap  
http://privat.bahnhof.se/wb576311/factgroup/est/cardeck.html

21The Independent Fact Group, Rapport Det omöjliga visirscenariot  
http://privat.bahnhof.se/wb576311/factgroup/est/visor.pdf

22The Independent Fact Group, Rapport rörande slutgiltiga bevis för att visiret avlägsnades 
från fartyget efter sänkningen av Estonia Final Visor.pdf (factgroup.uk)

23The Independent Fact Group, Rapport rörande navigation och rutten på den sista resan  
http://privat.bahnhof.se/wb576311/factgroup/est/route.html


