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Nu bildas det flygtaktiska kommandot
AV CHRISTER SALSING

Den 1 juli får Försvarsmakten
en ny ledningsorganisation.
Flygvapnets verksamhet
leds från det nyinrättade flyg
taktiska kommandot.
Den Operativa insatsled
ningen (OPIL) bildas för att
leda all operativ verksamhet.

samband med att Försvarsmakten går
in en ny ledningsorganisation bildas
det flygtaktiska kommandot med en
chef som är ansvarig för både flygvapnet
och för flygstridskrafternas taktiska
utnyttjande. Den nya organisationen träder
i kraft den l juli i år men den taktiska led
ningen tas över redan den 20 juni.
Försvarsmaktens ledning i stort framgår
av illustrationen här intill. Den består av ÖB
med Högkvarteret (HKV) och Operativ
insatsledning (OPIL) som utgör den cen
trala nivån. Militärdistrikt (MD) med mili
tärdistriktsenheter utgör den regionala
nivån. Förband, skolor, stöd och gemen
samma resurser utgör den lokala nivån.
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Högkvarteret
På centralledningsnivå finns liksom tidi
gare Högkvarteret (HKV), som består av
Krigsförbandsledning (KRl) och Grund
organisationsledning, (GRO), personal
stab, m m. Operationsledningen COPL) har
utgått och bildar tillsammans med de hit
tillsvarande milostabernas operationsled

ningar den operativa ledningen COPL) i
OPIL. HKV framtida organisation kom
mer att bli föremål för utredning.

Regionalt och 'l okalt
På regionalledningsnivå finns nu
Militärdistrikten, som är underställda
HKV De svarar främst för territOliell verk
samhet, samverkan med den civila delen av
samhället samt utbildning av Hemvärn och
frivilligrörelserna. Inom flygvapnet är det
liksom tidigare flygflottiljerna som direkt
samverkar med frivilligorganisationerna.
På lokal nivå finns förband, skolor,
centra och stödresurser. Förbanden och de
skolor som ingår i förbanden är under
ställda respektive chef för taktiskt kom
mando. I territoriellt hänseende lyder för
banden under det militärdistrikt inom vil
ket det är baserat. Våra flottiljchefer och
chefen F 20 blir därmed direkt under
ställda chefen får FTK.

Militärstrategisk ledning
HKV STRA svarar får den militärstrate
giska nivån vilket bland annat innebär
kontakter med regeringen, inriktningen av
försvaret i stort, inriktning av OPIL, över
gripande samverkan med de centrala myn
digheterna får det civila samhället (ÖCB,
mm), styrning av MD.

Operativ och taktisk ledning
OPIL med hjälp av Operationsledningen,
OPL genomför den operativa ledningen,
vilket bl a omfattar dialog- och orderarbete

med STRA, de tre taktiska kommandona,
ATK, MTK och FTK samt MD.
De tre taktiska kommandona, ATK,
MTK och FTK omsätter den operativa
ordern i taktiska order till insatsfårbanden.
Förbanden omsätter den taktiska ordern
till stridsteknisk verksamhet och löser
ställda uppgifter.

Operativa insatsledningen
Den operativa insatsledningen består av
chef, C OPIL, operationsledningen, OPL
och de tre taktiska kommandona, ATK,
armetaktiskt kommando, MTK, marin
taktiskt kommando, FTK, flygtaktiskt
kommando. SWEDINT och Helikopter
flotttiljen är underställda C OPIL
Chef för OPIL blir den nuvarande gene
ralinspektören får flygvapnet, generalma
jor Jan Jonsson. I samband med tillträ
dandet av den nya befattningen befordras
han till generallöjtnant.
Chef för Flygtaktiska kommandot och
tillika generalinspektör blir överste Mats
Nilsson, som befordras till generalmajor.
Chef får Armetaktiska kommandot blir
generalmajor Alf Sandqvist, chef får det
Marintaktiska kommandot blir den nuva
rande generalinspektören konteramiral
Torsten Lindh.
Uppgiften i stort för Operationsledningen
(OPL):
• Leda nationella och internationella
insatser
• Skapa ledningskompetens bl a genom
stabs- och förbandsövningsverksamhet
• Medverka i Försvarsmaktens utveckling
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Taktiska kommandon
De nybildade taktiska kommandona för
respektive försvarsgren är i princip upp
byggda på samma sätt.
Det Flygtaktiska kommandot (FTK)
har bildats genom att Flygvapencentrum
förutom övningssektionen och taktikut
vecklingsenheterna (TU) har förts över till
FTK. Den taktiska avdelningen (i ATK
benämns denna avdelning för divisions
stab) har skapats genom att där koncen
trera de tre hittillsvarande Flygkom
mandonas uppgifter samt övningssektio
nens uppgifter från Flygvapencentrum.
Taktikutvecklingsenheterna, utom TU
TP84, underställs F 16.
Den taktiska avdelningen har organise
rats enligt samma indelning som i en
CJTF-stab (Combined Joint Task Force).

OPIL:s lokalisering
Chefen för OPIL med operations led
ningen, (OPL) lokaliseras inledningsvis
till ämbetsbyggnaden Tre Vapen på Gärdet
i Stockholm. De tre taktiska kommandona
bibehåller nuvarande lokaler i respektive
Enköping för ATK, Berga och Muskö för
MTK samt FTK i Uppsala.
Avsikten är att OPIL ska samgrupperas
före utgången av år 200 l. Försvarsmakten
har av Regeringen fått i uppdrag att utreda
vart OPIL ska lokaliseras. De alternativ
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som skall utredas är Muskö respektive
Uppsala samt ett alternativ där lokalise
ringen delas mellan Upplands-Bro/Bålsta
och Uppsala. Härutöver kan Försvars
makten utreda och redovisa andra alterna
tiv. Kostnader och tidplan för alternativa
lokaliseringar ska utredas, liksom den
militära lämpligheten av olika alternativ.
Uppdraget ska redovisas senast den 30
juni i år.
Beslut om den framtida lokaliseringen
tas sannolikt inte förrän i höst, varför tid
punkten för samgruppering kan bli senare
lagd.

Bemanning av OPIL
Verksamheten inom Projekt OPILlFTK
koncentreras nu för att bemanna organisa
tionen och att ta emot överlämning från de
tre Flygkommandona av all den kunskap
och erfarenhet som under decennier
byggts upp i flygkommandostaber och de
tidigare sektorstaberna.
Till nästa utgåva av FlygvapenNytt pla
neras en artikel som utförligare beskriver
det Flygtaktiska kommandots roll och
funktion i den ominriktade Försvars
makten.
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ARTIKELFÖRFATTAREN ÄR ÖVERSTE

Den geografiska indelningen av de
fyra militärdistrikten.
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