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Metodbeskrivning 
 
I vårt arbete utgår vi från att ett problems lösning aldrig blir bättre än validiteten i de gjorda 
grundantagandena. Vi har därför stipulerat några metodregler för vårt arbete varav de nedan 
beskrivna utgör vår metodiks fundament: 
 
1. Alla scenarier måste anses vara sanna till dess att motsatsen är bevisad. 
 
2. Alla observationer, antaganden eller påståenden, som ett scenario grundar sig på, måste 
anses vara falska till dess att motsatsen är bevisad. 
 
Vi har definierat ett antal kriterier för när en observation, ett antagande eller påstående kan 
anses vara sann eller falsk samt processer och rutiner för en observations, ett antagandes eller 
påståendes väg från oklarhet till klarhet. Dessa kriterier rör teknisk, empirisk, statistisk 
och/eller semantisk bevisning som om de är relevanta, alla måste vara uppfyllda för att en 
observation, ett antagande eller påstående skall kunna klassas som fakta. 
 
Materialet vi har arbetat med i den här rapporten är främst information och resultat från den 
Estniska olycksutredningsmyndigheten och den Svenska Haverikommissionens preliminära 
bedömning 2021. Övriga dokument, ljudinspelningar och filmer i Statens haverikommissions 
arkiv, kompletterande information från andra offentliga källor och dessutom dokumentation 
från Meyer-varvet och dess oberoende uppdrag. 
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Sammanfattning 
 
I denna rapport presenterar den Oberoende Faktagruppen de olika resultaten som 
dokumenterats av ROV-kameror 1994, 1996, 2000 och 2021. 
 

1. Resultaten visar allvarliga och ej förklarade förändringar, rampen har utsatts för 
krafter som medfört sprickor och förskjutningar på ett antal platser på rampen. 
 

2. Under åren 1994 till 2019 var rampen ”på plats”. Till följd av de primära skadorna den 
fått var den fastkilad i öppningen mot bildäcket. 

 
3. År 2021 gjorde Estlands olycksutredningsmyndighet och den Svenska Haveri-

kommissionen en preliminär bedömning för att överväga huruvida, mot bakgrund av 
den nya informationen som framkommit, resultaten av den gemensamma Haveri-
kommissionen JAIC’s slutrapport från 1997 om orsaken till olyckan rörande MV 
Estonia skall omvärderas och vidare utredning skall genomförs. 

 
4. Under utredningen på platsen upptäckte utredningsgruppen allvarliga skador och nya 

hål i styrbords sida av skrovet och överraskandes av att den förliga rampen hade 
”lossnat” och hittades stående vid sidan av bogen. 

 
5. Detta faktum förklaras inte. De preliminära förklaringarna från både svenska och 

estniska myndigheter bygger på felaktig information och gissningar varför inget 
förtroende för dessa uppgifter ges. 

 
Bakgrund 
 
Det finns tusentals minor i Östersjön och Nordsjön idag. Under de två världskrigen lades 
uppskattningsvis 180 000 minor ut av de stridande länderna. Många är oskadda och det finns 
fortfarande många potentiellt farliga minor kvar. 
 
I stora delar av Östersjöns djupvatten finns inget syre och ingen vegetation. Östersjön är till 
stor del ett dött hav där det inte finns något som bryter ner metaller. Minorna rostar inte och 
kan därför vara aktiva i flera decennier längre än den beräknade livslängden. 
 
Länk: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/minorna-i-
ostersjon_GW111009 
 
Under den preliminära bedömningen undersöktes riktningen och hastigheten på strömmar, 
sensorer för salthalt, syre och sikt och uppmätta värden redovisades. Syrehalten på botten 
befanns vara på nollnivå. 
 
Det är ett faktum att korrosion inte sker utan syre! 
  
På webbplatsen ”Sveriges miljömål” kan information om Östersjöns miljöläge följas. 
Webbplatsen drivs av Naturvårdsverket i samarbete med Boverket, Sjöfartsverket, 
Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Skogsstyrelsen, Sveriges Geologiska Undersökning, 
Strålsäkerhetsverket och länsstyrelserna. 
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ingen-overgodning/syrefattiga-och-syrefria-
bottnar/ 
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Karta över Östersjöns syrehalt   
 
På kartan, bild 1, har vrakplatsen ritats in i det grå området "syrefattigt". Det svarta området är 
en "syrefri" zon. 
 

 
Bild 1. Östersjöns syresituation enligt SMHI Oceanografiska enhet 2020 
 
 
Tabellen nedan visar volymen syrefattigt och syrefritt djupvatten i Östersjön, Finska viken 
och Rigabukten, augusti till oktober 1960-2020. Staplarna visar volym i kubikmeter, se y-
axeln till vänster. Tabellen visar hur stor andel, i procent, av havsbassängernas djupvatten 
som är syrefattig (grå) eller syrefri (blå), se y-axeln till höger.

 
Tabell 1. Volymen syrefattigt och syrefritt djupvatten i Östersjön 
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Analys av materialet 
 
Vi har analyserat videofilmerna och informationen från undersökningarna: 
 
1994.10.03, dokumenterad omedelbar undersökning 
1994.12.04, Rockwater, undersökning och videodokumentation 
1996.06.19, filmer från oljeåtervinningen 
2000.08.29, Gregg Bemis och Jutta Rabe, filmer från dykundersökning 
2021.07.16, Estnisk och Svensk preliminär bedömning 
 
Rampen ”som den hittades” efter förlisningen av MV Estonia 
 
Generell översikt av den skadade rampen 1994. 
 

 
Bild 2. Rampen var böjd / knäckt i två riktningar som visas av de röda linjerna på bilden. 
 
1994 vilade styrbordssidan av rampen på ”karmen” i det främre skottet från styrbords nedre 
hörn och ungefär två meter uppåt. Infästningsbalken för hydraulcylindern till rampen stod helt 
fast på ”karmen”. Resten av styrbordssidan på rampen stöddes delvis i karmen. 
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Skador på rampen 
 
Rampen hittades böjd i sin övre struktur, först horisontellt och sedan vertikalt, se bild 2 och 3. 

 
 

Bild 3. Tvärsnitt, rampens övre del som den hittades av Rockwaters dykare (högra 
delen av bilden).  
 
 
Rampens stöd av karmen 
 

 
Bild 4. Rampen stöttades av styrbordets karm. 
 
Som visas i bild 3 och 4 stöttades rampen genom att den vilade på karmen, alltså sidan av det 
främre bogskottet. Det är inte möjligt att rampen skulle lossna av sig själv och falla till botten 
eftersom stödet även förhindrade att roterande krafter (moment) uppstod. 
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Rampen 1994 

 
Bild 5. Den tvärgående bottenbalken filmad av Rockwater 1994.12.04. 
 
I bilden är styrbordets nedre hörn märkt A. Den första sprickan, om den hade funnits, borde 
ha hittats vid markeringen B. Markeringen D visar platsen där det andra gångjärnet från 
styrbords sida var svetsat till balken. Här kan man se att den vertikala huvudbalken har 
förskjutits från den tvärgående bottenbalken vilket även var fallet vid punkt A. 
Markeringen C är den plats där den andra sprickan i tvärbalken borde ha varit. 
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Rampen 1996 till 2021 
 

 
 
Bild 6. Rampen har under åren vid olika tillfällen utsatts för nya skador på tvärbalken för 
gångjärnen. 
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Faktagruppens kommentar och slutsats: 
 
Det är utan tvekan ett faktum att nya skador genom åren har inträffat. 
 
Med bristen på syre och bristen på roterande moment som påverkar rampen samt det faktum 
att rampen stöddes av styrbords karm anser vi att det är omöjligt att den skulle lossna av sig 
själv och falla till botten. 
 
Skadorna på rampen som upptäcks 1996, 2001 samt 2021 SKEDDE INTE innan fartyget 
sjönk, de måste ha orsakats där fartyget vilar. 
 
Rampen inklusive den del av den som fortfarande sitter kvar på fartyget måste bärgas för 
utredning. Behovet av omedelbar åtgärd i denna fråga bör behandlas som en utökning av den 
preliminära bedömningen. 
 
Vad som hänt rampen och dessa omständigheter måste analyseras utan deltagande från 
Sverige, Finland och Estland i en ny oberoende utredning av MV Estonias förlisning. 
 
 
TILLÄGNANDE 
 
Vi tillägnar rapporten alla de som fortfarande 27 år efter tragedin kämpar för att offentliggöra 
sanningen. 
 
Om MV Estonia hade varit sjövärdigt skulle många av de över 850 personer som förlorade 
sina liv haft en chans att överleva oavsett vad som orsakade förlisningen. 
 
 
 
The Independent Fact Group 
Troon, Scotland 24th of July 2021 
 


