Flygtaktiska kommandot är sedan tidigare grup

l

perat i Uppsala. Armetaktiska kommandot har nu
helt lämnat Enköping och är på väg att flytta
över även sina Almnäs-delar till Uppsala.
Operativa stabens första delar kommer på plats

till vintern medan chefen för Opil flyttar till
våren. Även Marintaktiska kommandot flyttar till
Uppsala våren 2004.
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Operativa insatsledningen - Opil - leder dygnet runt
Sveriges samlade militära insatser, såväl i Sverige som
utomlands. Denna ledning, en utlokaliserad del av
Högkvarteret, är nu på god väg att etablera sig i
Ny~öplng

Nynäshamn

Uppsala.
Av Carl Sjöstrand

Samlokalisering av Operativa insatsledningen

Opil på väg mot Uppsala

Flytten fortgår successivt under hösten
och med sista delarna under 2004. Redan
nu är Flygta ktiska kommandot och huvud
delen av Armelaktiska kommandot på
plats i Uppsala. Delar av Operativa staben
flyttar under hösten och vintern medan
chefen för Opil med resterande delar av
Opstab kommer på plats under 2004, sam
tidigt lämnar Marintaktiska kommandot
Muskö.

togs ett nytt riksdagsbeslut den 21 decem
ber 200 I om ny lokalisering av Opil, till
Uppsala.
I väntan på resultatet av den stora led
ningsutredningen "LU 02", som genom
fördes under föregående år, gjordes inga
större aktiva åtgärder för att inleda flytten.
Resultatet av LU 02 blev den nya hög
kvartersorganisationen HKV 03, vilken
bland annat innebar att Opilnu formellt är
en av ledningarna i Högkvarteret i stället
för som tidigare ett fristående verksam
hetsställe. Därtill har försvarsgrensinspek
törerna flyttat över till Grundorganisa
tionsledningen och det som efter den l
januari 2003 finns kvar i Opil av de tak
tiska kommandona (ATK, MTK, FTK) är
mindre delar inriktade på insalsledning.

Bålsta-beslut revs upp

Tydlig plan

Redan vid Försvarsbeslutet 2000 slog
riksdagen fast att den då nyskapade
Operativa insatsledningen , bestående av
Operationsledning samt Armetaktiskt,
Marintaktiskt och Flygtaktiskt komman
do , skulle samlokaliseras cnligt senare
beslut. Efter diskussioner om olika alter
nativ, varav Bålsta länge var det "hetaste",
togs 200 I beslut om lokalisering vid
Näsby Park. Bland annat med anledning
av händelserna i USA den II september

Till följd av dessa fortlöpande föränd
ringar under 200 l och 2002 är det först
under innevarande år som den slutliga pla
neringen för flytt till Uppsala kommit i
gång. I augusti har också projektledaren
för flytten av Opil, generalmajor Tony
Stigsson, fattat beslut om en färdplan,
som innefattar såväl datum som grupper
ing i byggnader inom F 16-omriidet i
Uppsala.
- De t känns bra att vi nu har kunnat

D

en operativa insatsledningen har
nu fått en nirdplan för sin flytt till
Uppsala. Det har tagit tre år och
två riksdagsbeslut , men nu är Opd verkli
gen på väg att bli helt samordnad och salll
lokaliserad på en plats. Utlandsstyrkan
leds redan nu (dill Uppsala, såväl mark
so m luftförband.
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presentera en tydlig plan för berörd perso
nal. Vi är på väg att etablera oss i Uppsala,
det råder ingen tvekan om det när vi nu
redan har flera delar på plats, konstaterar
projektledaren.
- Jag ser nu inga hinder att uppfylla
riksdagsbeslutet och vara på plats med
samtliga ingående delar före 2004 års
utgång.
Generalmajor Stigsson understryker att
det är viktigt att nu följa planen och
komma på plats, dels för att uppfylla riks
dagsbeslutet men framför alll för att ta
hem samordningsvinsterna.
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Avgörande beslut:
2000-03-14

Riksdagen beslutar om föränd

ring av Högkvarteret och inrättande av Ope
rativ insatsledning.
2001-05-16

Riksdagen beslutar om lokali

sering av Opil till Näsby Park.
2001-12-21

Regeringsbeslut om ny lokali

sering till Uppsala . Opil överför ledningen av
utiandsstyrkan till taktiska kommandona
2003-09-25

Regeringsbeslut om ekono

misk ram för Opil:s flytt till Uppsala.
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