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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.
I fråga om Estonia arbetar vi huvudsakligen med dokument, ljudfiler och filmer som finns i
Statens Haverikommissions Estoniaarkiv med kompletterande information från andra öppna
källor och därtill material från Meyervarvet och dess oberoende expertgrupp.
Sammanfattning:
I denna rapport bevisar Independent Factgroup att JAIC visste att MV Estonia omöjligen
kunde sjunka på grund av vatten på bildäck.
Rapporten visar också att JAIC medvetet drar fel slutsatser i sina försök att förklara
förlisningsprocessen. Att medvetet presentera felaktig, vilseledande och motstridig
information är några av grunderna för att driva en konspirationsteori.
Vi pekar också på ett antal motsägelsefulla uppgifter i JAIC:s utredning som var för sig och
tillsammans klargör kommissionens avsiktliga spridning av felaktiga fakta. Det enda
alternativet till att det är en medveten strategi är att kommissionen var helt inkompetent att
genomföra en olycksutredning. Oavsett alternativ kunde JAIC inte visa varför och hur Estonia
sjönk.

Undersökning
Henrik Evertsson och Linus Andersson avslöjade i sin dokumentär om Estonia fakta som
mötte en nästan helt enad och övertygad maritim värld. Det fanns hål i fartygets skrov. JAIC:s
slutrapport förklarar inte varför Estonia sjönk, och de har inte heller kunnat förklara hur
förlisningen utvecklades.
Efter avslöjandet i dokumentären har många, inte minst media och pseudo-föreningar öppet
anklagat Evertsson för att framlägga eller hetsa till konspirationsteorier om Estonias
förlisning.
Bilderna 1-5 är från den estniska utredningsmyndighetens undersökning i juli 2021. Filmerna
gjordes för att dokumentera skadorna de visade i sin dokumentär.
Statens haverikommission deltog i 2021 års undersökning och har enligt sitt uppdrag åtagit
sig att publicera alla filmer och annat undersökningsmaterial för full tillgänglighet för
allmänhet och forskare. Tyvärr har de, som den svenska utredningsgruppen Fokus Estonia
visat i en rapport, undanhållit cirka 19 timmar film av totalt 26 timmar. Rapporten finns
tillgänglig på Fokus Estonias hemsida www.fokusestonia.se.
Bilderna vi har valt att använda här är i en kvalitet som inte publicerats tidigare. De visar de
två stora hålen, var och en av dem har en yta på cirka 4 kvadratmeter.
Om dessa hål bidrog till förlisningen orsakade de ett massivt vatteninflöde. Ett en (1)
kvadratmeter stort hål fem (5) meter under vattenytan resulterar i ett möjligt inflöde av tio
(10) ton vatten varje sekund. Tänk på att hålen har en total yta på minst åtta (8) kvadratmeter.

Bild 1. Närbild av det första dokumenterade hålet i skrovet som öppnar upp en stor skada in till bildäck och även
in i däcket under bildäck.

Bild 2. Det första dokumenterade hålet i skrovet i en annan vinkel som visar den omfattande skadan där
skrovplåten har rivits ut från fartyget.

Bild 3. Det första dokumenterade hålet i skrovet. En större bit av fartygets skrovplatta kraftigt böjd och sticker ut
50 - 70 cm utanför skrovsidan.

Bild 4. Det andra dokumenterade hålet i skrovet visar de omfattande skadorna väl under vattenlinjen där även
skrovplåten har rivits ut från insidan av fartyget.

Bild 5. Det andra dokumenterade hålet i skrovet i en annan vinkel.

Låt oss titta på vem som är en konspiratör och vilseledare.
Alla konspirationer har dessa saker gemensamt.
1. En påstådd hemlig konspiration.
2. En grupp konspiratörer.
3. "Bevis" som verkar stödja konspirationsteorin.
4. De hävdar helt felaktigt att ingenting händer av en slump och att tillfälligheter inte
existerar. Ingenting är som det verkar, och allt hänger ihop.
5. Världen är uppdelad i gott och ont.
6. De lägger skulden på vissa människor och grupper.

Inget av detta gäller den dokumentation som Evertsson och Andersson gjort. Det är ett
faktum.
Men hur är det med JAIC inom ramen för deras utredning? Var det JAIC som var de verkliga
konspiratörerna och vilseledarna?
Konspirationsteorier blandar resonemang om vad som är sant och falskt. De som för fram och
sprider konspirationsteorier ser sig ofta som offer och sanningssägare och är i varierande grad
fast övertygade om att de har rätt. Det var gemensamt för praktiskt taget alla inblandade i
JAIC:s utredning.
Låt oss nu undersöka en enskild omständighet i utredningen av Estonias förlisning. Det
handlar om den stabilitetsundersökning som genomfördes av flera oberoende instanser
kopplade till JAIC:s utredning.
Estonia's stabilitet och motstridiga uppgifter i JAIC:s utredning.
Det intressanta med de olika stabilitetsberäkningarna som Huss, Karppinen m.fl. utförde är
inte huruvida deras uppskattningar är trovärdiga, utan snarare bristen på relevant och
förutsättningslös utredning av orsaken till förlisningen. Man söker i stället styrka en tes om
vatten på bildäck.
Till exempel saknas helt beräkningar av långskeppsstabiliteten under skadade förhållanden. I
JAIC:s slutrapport, kapitel 5.3, tabell 5.1, anges att Estonia hade en akterligt trim på cirka +
40 cm vid avgång. Det betyder att bildäcket sluttade akterut med cirka 0,3 grader. Därför
tenderade vatten som kan ha kommit in i bildäcket att samlas på den lägsta punkten.
Lutningen kan tyckas minimal, men vatten rinner som bekant alltid till den nedre punkten i ett
"rum". Eller, som Kari Lehtola en gång uttryckte det i en diskussion om vattenflödet i på
bildäck, när han sa, "ja... men vatten letar sig alltid". Diskussionen handlade om hur vatten
hittade sig ner under bildäcket.
Eftersom JAIC endast undersökte ett (1) skadescenario, nämligen vatten på bildäck, hade det
varit av särskilt intresse att beräkna långskeppsstabiliteten. Det har att göra med fria
vätskeytor över hela fartygets längd och hur fartyget beter sig till följd av det. Fria vätskeytor
är av särskild betydelse för att utveckla och bekräfta sjunkscenariot i förhållande till JAIC:s
spekulationer.
Under en tyngdpunktsändring i långskeppet trimmar fartyget enligt grundläggande fysikaliska
principer (elementär mekanik), vilket leder till en ökad benägenhet att sjunka då en
förskjutning akteröver samtidigt som vatten tränger in i fartyget medför att deplacementet
ökar och fartyget snabbt sjunker djupare (tränger undan mer vatten).
Oavsett hur och var vatten kommit in i fartyget är det uppenbart att det fanns vatten på
bildäck. Det rusade bakåt i fartyget och resulterade i ett ökad akterligt trim. En uppskattning
under de förhållanden som Estonia hade på denna sista resa är att fartyget i skadat skick med
3000 ton vatten på bildäck skulle ha trimmat cirka 10-12 meter på aktern. Det gör samtidigt
att fören höjs lika mycket uppåt.

Det bekräftas vidare av ett antal vittnen akterut i fartyget. Fartyget ska ha trimmat avsevärt i
aktern. Vid den första större överhalningen ner till 30-50 grader tittade vittnena "rakt ner i
havet" genom fönstren på däck 5.

Det hade inte varit möjligt om fartyget hade ett normal trim vid överhalningen. Det skulle ha
krävt en slagsida på mer än 60 grader, varvid fartyget säkerligen skulle ha kantrat och vänt sig
upp och ner med 3000 ton vatten på bildäck.
Ytterligare en konsekvens av ett akterligt trim på upp till 10-12 meter är att fartyget på grund
av det också plötsligt tappar stabilitet i tvärled och omedelbart "faller omkull". Vattnet på
bildäcket lägger sig längs sidan, och om fartyget är oskadat under bildäcket kommer det
omedelbart att vända sig upp och ner med 3000 ton vatten på bildäcket. Vi har sett två
exempel i "våra vatten", nämligen Harald of Free Enterprise och Jan Hevelius. Om
vattenmängden på bildäck hade varit någonstans runt 1500 - 2000 ton, och skrovet varit
oskadat, hade fartyget i samma situation intagit en permanent position med 30 - 35 graders
lutning, på gränsen till vända sig upp och ner.
Vi vet att fartyget efter överhalningen rätade upp sig och intog en tillfälligt stabil position runt
15 graders slagsida, vilket gjorde att människor kunde ta sig ur fartyget. Det hade inte varit
möjligt med en slagsida över 15 - 20 grader. Kort senare började fartyget kantra upp till 90
grader med enstaka korta stabila positioner. Scenariot kan bara förklaras om vatten kommer in
under bildäck och på bildäck samtidigt. På grund av fartygets konstruktion är det omöjligt
utan ett hål i skrovet i fartygets undervattenskropp. Det finns inget som hindrar att ett sådant
hål sträcker sig både under och in i bildäck.
Vi vet nu att det finns sådana hål i fartygets styrbordssida.

Bild 6. Placering av första (höger) och andra (vänster) dokumenterade hålen i skrovet.

Man kan förstås fråga sig varför JAIC undvek att beräkna långskeppsstabilitet. En förklaring
kan vara att det då hade varit mycket svårare eller nästan omöjligt att visa det snabba inflödet
av vatten på bildäck. Dessutom skulle infartstunneln bakom rampen snabbt hamna relativt
högt upp i luften och åtminstone för en tid hindra ytterligare vatteninflöde.
I detta sammanhang är det intressant att notera att JAIC:s slutrapport inte lyckas visa hur
vatten trängt in till däcken under bildäck och att i stort sett alla beräkningar som görs rörande
stabilitet endast påverkar initialläget innan katastrofen blir ett faktum. Huss sammanfattar
detta snabbt i sin inledning (supplement 522 paragraf 1) där han säger att hans rapport endast
omfattar den första fasen av olyckan, innan vatten började rinna in i de övre däcken.
Samtidigt konstaterar han att vattnet som kan ha läckt ner genom det centrala schaktet inte
påverkade fartygets stabilitet eller lutning. Det är ett bisarrt uttalande, då Huss också hävdar
att fartyget inte kunde ha kantrat så länge skrovet var intakt under och ovanför bildäck
(oavsett mängden vatten på bildäck).
Kommissionen uttrycker sig något annorlunda och menar att fartyget varken kan ha kantrat
eller sjunkit så länge skrovet över och under bildäcket var intakt.

Bild 7. Summary in Supplement 522 (only published in English)

En förklaring finns i Huss utlåtande i hans första stycke i bilaga 522, där han säger att hans
beräkningar har gjorts för att söka styrka det scenario som vittnen presenterat. Ett sådant
scenario skulle rimligen kunna förklaras av förlust av bogvisir och ramp. Villkoren för hans
arbete sätts innan han genomför sina undersökningar, så hans slutsatser måste passa
"ramverket". Det blir inte bättre av att hans enda referenser till utredningarna är fyra tidigare

utredningar utförda av Karppinen m.fl. angående Estonia. Han gör inget annat än försöker
verifiera tidigare undersökningar med alla ingångsvärden redan klara.
Hur har Karppinens undersökningar och beräkningar redovisats i slutrapporten?
JAIC beskriver förlisningsprocessen med stöd av olika teoretiska studier som finns i
Karppinens data i supplementets bilaga 504, varav den viktigaste enligt JAIC finns i
slutrapporten 12.6 (Simulering av hur fartyget vattenfylldes och sjönk) och 12.6 .1 (Flytläge
och stabilitet under vatteninträngning).
JAIC konstaterar med rätta att instabiliteten hos en ro-ro färja med ett stort öppet bildäck är
extremt känsligt för vatteninflöde på bildäck. Små mängder vatten leder till förlorad stabilitet
och stora krängningsvinklar. Samtidigt står det i 12.6.1 att "Även om slagsidan växer snabbt
med vatten på bildäck, skulle det inte ensamt vara tillräckligt för att få fartyget att kantra och
förlisa. Så länge skrovet är intakt och vattentätt under och ovanför bildäck förändras inte
reststabiliteten på något avgörande sätt vid stora krängningsvinklar med vatten på bildäck
(figur 12.12). Förlisningen kunde bara ha fullbordats genom att vatten trängda in i andra delar
av fartyget.
Beträffande figurerna 12.12 och 12.13, "statiska stabilitetskurvor för olika vattenmängder på
bildäck" redovisas slagsidan som en funktion av mängden vatten på bildäck. Texten säger att
figurerna ska läsas och tolkas utifrån uppfattningen att fartygets sida (skrov) är intakt.
I figur 12.13 (lista som funktion av mängden vatten på bildäck) kantrar fartyget med 1800 ton
vatten på bildäck vid en 65 graders slagsida. I en situation med 2800 ton vatten på bildäck
sker kapsejsning vid en 58 graders slagsida.
I jämförelse med figur 12.12, statisk stabilitet vid olika mängder vatten på bildäck, anges i
motsats till figur 12.13 att fartyget inte kan kantra oavsett mängden vatten på bildäck. Det
rätande momentet visar sig öka (positivt värde)!!! med ökad lutning hela vägen upp till 90
grader. Vid 90 graders slagsida är det rätande momentet också störst. Figuren visar att fartyget
har en initial krängning upp till max 50 grader vid 4000 ton vatten på bildäck. Därefter återfår
fartyget ett korrigerande moment under ett ögonblick.
Dessa kurvor är inte representativa.
I praktiken skulle det innebära att fartyget hade konstruerats så att det inte kunde kantra
oavsett lastens position (4000 ton). JAIC gör ett felaktigt antagande då de anser att däcken
från bildäck och uppåt är vattentäta. Däcken är endast väderbeständiga och bidrar inte till
fartygets stabilitet eller flytkraft.
Korrekta och representativa kurvor skulle visa ett minskande moment. Det skulle inte vända
till ett positivt värde efter kapsejsningen, dvs vid 65 och 58 grader enligt figur 12.13.
Resultatet borde ha blivit att fartyget kantrar och snabbt vänder sig upp och ner, allt beroende
på hur snabbt de övre däcken fylldes med vatten.
Vad som är än mer anmärkningsvärt i sammanhanget är att det i 12.6.1 anges att dessa
beräkningar som gäller vatten på bildäck "bekräftar att Estonias lasttillstånd uppfyllde kraven
i SOLAS -74 med avseende på "two compartmens damage". Skadestabilitetskraven gäller
endast fartygets vattentäta del under skottdäck, alltså i detta fall under bildäck.

Översikt över däck 1 och hyttplats för överlevande, påverkan av skador på däck 1 och 2.
JAIC slutrapport, 6.3.2 Rapporter från däck 1.
"Flera vittnen har rapporterat att de väckts av högt ljud eller smällar. Tre passagerare ramlade
ur sina sängar på grund av fartygets rörelser. Kort därefter hörde de en enorm duns, så "hård"
att en av dem, som nu stod, kastades mot skottet. Det var som en kollision."
På följande bild 8 visas var överlevande befann sig och områden för skador i form av hål.
De flesta av de överlevande från däck 1 hade hytter nära hål 1 på styrbords sida. Ingen hade
dock en hytt i tvärkorridoren där hålet uppstod. Det kan betyda att de fick en tidig varning och
därför flydde tidigt under scenariot som följde.

Bild 8. Översikt över däck 1 och hyttplats för överlevande, påverkan av skador på däck 1 och 2.

Ytterligare exempel på motstridiga uppgifter i JAIC:s slutrapport.
Vi ger exempel på motsägelser och motsägelsefulla fakta som ytterligare visar att
slutrapporten och JAIC medvetet spred felaktiga fakta.
Plotten för MV Estonias rutt under den sista timmen.
Nedan visas simuleringar utförda vid Sjöfartshögskolan i Kalmar för en jämförelse med vad
som står i slutrapporten.

Bild 7. Simulerad plot över den sista timmen utförd av Sjöbefälsskolan i Kalmar (only published in English).

Denna simulerade plot enligt Supplement 522 visar hur fartyget tappade sitt visir och sedan
drev mot förlisningsplatsen. Observera att visiret här förlorades före 01.10 och sedan svängde
fartyget babord och runt för att 01.30 korsa sin egen rutt.
De tre olika tidsangivelserna som vi färgat i Bild 7 ska jämföras med beskrivningen nedan
från slutrapporten där visiret tappades 01.14. Vid klockan 01.30 hade Estonia en sträcka på
runt 1000 m kvar innan hon skulle korsa sin egen rutt.

Bild 8. Simulerad plot enligt JAIC:s slutrapport, 13.2.1.

Faktagruppens kommentar och rapportens slutsats:
Vi kom fram till följande slutsatser:
JAIC var den sanna konspiratören och vilseledaren.
Vår rapport bevisar återigen att JAIC:s slutrapport är ett stycke desinformation och att
orsaken till MV Estonias sjunkscenario fortfarande inte har förklarats.
JAIC motsäger helt sina egna slutsatser i slutrapporten att fartyget gick förlorat efter att "tappa
bogvisiret", och vatten trängde in och fick fartyget att sjunka. Ändå är detta vad JAIC skriver
om det i kapitel 12.6.1:
"Även om slagsidan växer snabbt med vatten på bildäck, skulle det inte ensamt vara
tillräckligt för att få fartyget att kan- tra och förlisa. Så länge som skrovet är intakt och
vattentätt under och ovanför bildäck förändras inte reststabiliteten på något avgörande
sätt vid stora krängningsvinklar med vatten på bildäck (figur 12.12). Förlisningen
kunde bara ha fullbordats genom att vatten trängde in i andra delar av fartyget."
Det bevisar att JAIC visste att MV Estonia omöjligen kunde sjunka på grund av vatten på
bildäck.
Det ska också tilläggas att Karppinen och Huss (efter att slutrapporten presenterats) i Naval
Architect diskuterade nya teorier om hur vattnet rann in i fartyget, varvid de ogiltigförklarade
sina tidigare undersökningar och slutsatser.
TILLÄGNANDE
Vi tillägnar denna rapport alla de som fortfarande 28 år efter tragedin kämpar för att
offentliggöra sanningen.
Om M/V 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.
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