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1. Vad är slackline?
Slackline, att gå på en lina är ett otroligt mångsidigt verktyg 
för träning av balans, koordination och koncentration. Det är 
lättillgängligt, man behöver endast en lina, två träd och ett 
spännsystem för att komma igång, det är socialt och 
anpassningsbart för alla. Oavsett om man är stel och otränad 
eller smidig och atletisk kan man utmana sig själv. Slackline 
Sverige hjälper till att organisera föreningar, tar fram 
stödmaterial, utbildar och inspirerar på slackline, med målet 
att fler börjar med slackline, eller lär sig använda slackline 
som ett verktyg i sin träning.

Slackline växte fram i klättringens mecka: Yosemite Valley, 
Kalifornien under slutet på 70-talet. Klättrare som vilade sig 
efter dagar på bergsväggarna spenderade sin tid på 
campingområdet, där utvecklades det som idag är slackline. 
Med hjälp av platta nylonband spände man upp linor för att 
utmana varandra, vilket till slut ledde till att man började 
spänna upp linor i bergen för att utmana och utmanas. 
Sakta började slackline sprida sig mot Europa, först på 
2000-talet började det synas i Skandinavien, främst hos 
klättrare som hade sina förebilder i USA. På senare tid har 
slackline lockat människor även utan bakgrund från 
klättringen. Lösa, hårda, långa, korta och höga linor kan sätta 
de flesta på prov, vilket gör att träningsformen blir tillgänglig 
för nästan alla.

Man kan använda slackline på många olika sätt, men i samma 
takt som sporten växer så ökar behovet av nationella 
riktlinjer för att driva utvecklingen i en fortsatt positiv 
riktning.  

Bild på epic slackline
(porträtt)

4



2. Discipliner 
Från början var en slackline definierad av en platt lina som 
var så spänd mellan två ankarpunkter att den inte 
nuddade marken när man balanserade på den. Idag har 
det utvecklats flera olika discipliner. Här kommer en kort 
förklaring av de mest vanligen förekommande. 

Primitiv/Ellington: En primitiv rigg, även kallad 
”Ellington” refererar till metoden man använder för att 
spänna upp linan. Detta är den typ av slackline som först 
började användas under 80-talet. Det är den absolut 
billigaste metoden att komma igång med. En primitiv lina 
använder sig av ett spännsystem som bara består av några 
få komponenter, där själva linan blir en del av spänn- 
systemet. Linan är oftast 25mm bred, samt 2-5mm tjock. 
Längden på linan brukar vara 2-35 meter. Spänningen 
behålls med hjälp av friktionen mellan de två lager som 
ligger an mot varandra, illustrerat i denna bild: 

Bild på primitivt 
spännsystem 

(Landskap 16:9) 

Trickline: En trickline är den typ som man vanligen ser att 
nybörjare köper, dels för att den kan vara lättare att börja gå 
på, då det är enkelt att ha en högre spänning på linan, men 
även för att det är få komponenter och det är enkelt att lära 
sig montera den. I grunden är denna typ av lina ett 
modifierat spännband, anpassat för slacklinebruk. Linan är 
oftast 50mm bred, men det finns även 35mm och 25mm 
tricklines. Dessa linor har som primär funktion att spännas 
så hårt att man kan studsa på dem och göra olika hopp och 
tricks, bland annat yoga-positioner, volter och skruvar. 
Vanliga längder är mellan 15-25 meter. 

Tävling: Trickline kan utövas som en tävlingsdisciplin, där 
man utmanar varandra i olika kombinationer av trick. 
Domare, alternativt publiken dömer med hänsyn till 
svårighet, flyt, omväxling och karisma. 

Bild på trickline
(Landskap 4:3)
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Longline: En slackline längre än ca 35 meter brukar anses 
vara en Longline. Dessa linor kan vara i stort sett hur 
långa som helst och det det är oftast platsen de monteras 
på som begränsar längden, då linan måste fästas så högt 
och hårt att den inte nuddar marken när man går på den. 
Naturliga dalar gör att man inte behöver fästa linan så 
högt upp i ett träd, vilket förenklar att komma upp på linan 
och minskar fallhöjden om man skulle ramla av linan tidigt. 
Vanliga längder är 35-200 meter. 

Nya nationella & internationella rekord sätts årligen och 
samtidigt som utövarna blir duktigare så utvecklas också 
utrustningen för att skapa förutsättningar till längre och 
säkrare linor.

Highline: Highline är en slackline spänd så högt ovanför 
marken att man måste bära en klättersele, fäst i linan med ett 
kort klätterrep för att stoppa ett eventuellt fall. Det finns flera 
riktlinjer som bör följas för att denna form av slackline ska vara 
säker. En mängd olika system kan användas för att montera en 
highline. En generell regel är att alltid ha en oberoende backup 
av varje komponent, ifall något i systemet skulle fallera. 
Utbildning är extremt viktigt. Linan kan vara av en mängd olika 
bredder, men 25mm är den mest förekommande. 

Precis som med longline ökar förutsättningarna för längre och 
säkrare linor för varje år. Med highlines minskar kraven på att 
hitta långa fält med dalar som lämpar sig för riktigt långa linor.

Highline anses vara en säker aktivitet, men precis som klättring 
är det viktigt att ha rätt kunskap och rätt utrustning. Man ska 
aldrig ge sig på att varken montera eller försöka gå på en 
highline utan hjälp från en erfaren eller utbildad person.

Longline
 (Landskap 16:9)

Highline
(Kvadrat)
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Waterline: En slackline spänd över vatten. Vid väldigt 
långa linor är det även vanligt att man likt highlines 
använder en sele som är fäst i linan. Dels för att det är 
lättare att komma upp på linan efter ett fall, men även för 
att vatten aldrig kan erbjuda en ”dal” och dessa linor ofta 
måste monteras högt upp för att inte sjunka ned i vattnet 
när man går. Denna disciplin upplevs ofta svårare än att gå 
över mark, bland annat för att vattnet reflekterar ljus och 
för att vattnet ofta rör sig. Waterlines erbjuder dock 
möjligheter att prova nya saker utan att vara rädd för att 
slå sig hårt.

Rodeoline: En slackline utan ”spänning”. Linan är hängd 
löst mellan två ankarpunkter, oftast högre än utövarens 
egen längd, medan mitten av linan oftast bara är någon 
decimeter ovanför marken när man står på den. Denna 
form av slackline anses vara väldigt svår, men utövarens 
låga tyngdpunkt i förhållande till ankarpunkterna gör vissa 
övningar lättare, till exempel att sitta på linan, eller gå med 
ögonbindel.  

Waterline
(Landskap)

Rodoeline
(Landskap)
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Vinddämpare 
(Transparent)

3. Material och beståndsdelar
Webbing: Linan man går på kallas webbing. Webbingen är ofta 
tillverkad av nylon eller polyester, men det finns även andra 
syntetiska fibrer som kan användas uteslutande eller i 
kombination för att tillverka webbing. De vanligaste bredderna är 
25mm (1 inch) eller 50mm (2 inch). Tjockleken varierar 
beroende på material, linans brottstyrka och vilken teknik som 
används när den vävs. 

Weblock: Webbingen fästs i ett såkallat ”weblock” (på svenska 
linlås). Dessa finns i en mängd olika utföranden men deras 
huvudsakliga syfte är alltid att inte behöva göra några knutar på 
webbingen, detta för att behålla så mycket av linans integritet 
och hållfasthet som möjligt. De flesta weblocks har dessutom 
fördelen att linan kan förspännas för hand, vilket sparar tid och i 
vissa fall kan utesluta behovet av ett separat spännsystem.

Spännsystem: Spännsystemets funktion är att spänna linan så 
mycket att den inte nuddar marken när man går på den. 
I vissa fall behövs inte detta, till exempel vid primitiva linor, eller 
med linor med så höga ankarpunkter att man med handspänning 
kan gå på linan. Oftast behövs dock ett spännsystem för linor 
längre än 35-40 meter, och på tighta tricklines som är runt 
15-25 meter. Spännsystemet finns i olika utföranden, det finns 
allt från spännhakar (på engelska ratchets), till block och talja 
som används med en broms. Blocken ger vid riggning en 
mekanisk fördel för att uppnå spänningar högre än vad man 
annars kan dra med handkraft. 

Vindämpare: Vinddämpare tejpas fast på webbingen för att 
minska eller eliminera rörelser i linan pågrund av vind. 
vindämpare är ofta en bit rep, eller webbing mellan 20-50cm 
långa. Det behövs inte många för att det ska göra en stor 
skillnad, men placera ut dem på oregelbundna avstånd för att få 
bäst effekt. vinddämparna kan även användas för att 
förbipasserande lättare ska se linan, använd gärna en 
kontrasterande färg mot bakgrunden.

Webbing 
(transparent)

Weblock
(Transparent)

Spännsystem 
(Transparent)
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Karbinhake: Karbinhakar, även kallade karbiner användes ofta i 
början av sportens utveckling, och än idag i system med väldigt 
lite spänning. Karbinhakar finns i både aluminium och stål. Då 
dessa inte är tillverkade för att klara belastning i tre riktningar 
så är det väldigt sällan dessa används på längre linor eller linor 
med högre spänning. Karbinhakar rekommenderas därför inte 
annat än till korta primitiva linor och rodeolinor. I de fall karbiner 
ändå föredras så är ovala stålkarbiner de klart bäst lämpade på 
grund av sin högre styrka.

Schackel: Schacklar används ofta i de flesta typer av 
slacklinesystem och kan lätt dimensioneras efter behov. 
Schackelns uppgift är att binda ihop olika delar med varandra, 
till exempel en slinga med ett linlås, eller en broms med ett 
block eller liknande. De kommer i många olika varianter, är 
generellt sett starkare än karbiner och är ofta dimensionerade 
för att klara av belastning i tre riktningar.
Schacklar ska precis som övrig utrustning alltid ha en långt 
högre angiven brottstyrka än webbingen. 

Slinga: Slingan används för att fästa en slackline runt ett träd. 
Slingan kan vara av industriell kvalité och kallas då ofta 
rundslinga eller lyftstropp, men kan även vara av samma 
material och uppbyggnad som en slackline, antingen ihopsydd 
till en ring, eller ett band med öglor i varje ände. Ju bredare 
slinga, desto större område fördelas krafterna från linans 
spänning ut på. För att skydda trädet rekommenderas minst 
50mm breda slingor, brottstyrkan bör helst vara det dubbla 
jämfört med webbing.

Trädskydd/treepro:
Trädskydd används främst för att skydda trädets bark från skav 
då slingan har en tendens att röra sig under användning. Dels är 
det viktigt av kosmetiska skäl, men också för att inte exponera 
trädets inre för yttre riskfaktorer, likt ett sår.

Karbin
(Transparent)

Schackel
(Transparent)

Slinga
(Transparent)

Treepro
(transparent)
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4. Fastställa spänning
Hur mycket spänning klarar en slackline? En slackline är mycket starkare än vad man kan tro, men det är trots det möjligt att 
spänna den för hårt. Linan kan då gå av när man spänner den, eller ännu värre när man går på den. En riktlinje är att linan 
alltid bör vara den svagaste komponenten i systemet, så att denna alltid är det första som går av vid för hög spänning. På detta 
sätt minskar man risken för att metaldelar som schacklar, karbiner eller liknande kommer flygande mot en människa vid ett 
brott, utan istället hamnar vid ankarpunkterna.

Producenter anger ofta WLL (Working load limit), alternativt MBS (Minimum breaking strength/brottstyrka). WLL är den högsta 
spänning man rekommenderar att linan ska belastas med vid bruk och har ofta en säkerhetsfaktor på tre jämfört med MBS. 
MBS är den belastning linan som minst ska klara av vid nyskick innan den går av (”Working load limit”. 2017, 13 augusti).

Slackline Sverige rekommenderar att man aldrig belastar en slackline mer än 1/3 av linans MBS, dvs. en säkerhetsmarginal på 
minst tre gånger. Ålder, exponering i solljus, fukt, mekaniskt slitage och ankringsmetod påverkar alla linans hållfasthet, därför är 
det bra att alltid ha en god marginal och ha god uppsikt på linans allmänna skick. En webbing som har en MBS på 2 ton bör 
därför inte spännas med mer än ca 660kg. 

Låg spänning. Rodeolinor, handspända linor, och övriga linor med lägre än 200kg spänning anses ha låg spänning.
Medium spänning. Primitiva linor och t.ex. många lösare highlines med 200-800kg (2-8kN) anses ha medium spänning.
Hög spänning. Tricklines, longlines och övriga linor med 800kg spänning eller mer (8+kN) anses ha hög spänning.

Det finns i dagsläget inte någon standard, varken internationellt eller nationellt kring hur stor säkerhetsmarginal man måste 
använda som WLL. Många producenter använder själva en säkerhetsfaktor om tre eller högre, men långt ifrån alla. Om en 
producent anger WLL på produkten så rekommenderar vi därför att man alltid också tar reda på delens MBS (brottstyrka) för att 
själv kunna kontrollera att man har en tillräcklig säkerhetsmarginal.
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Hur kontrollerar man spänningen i sin slackline?
Det är svårt att veta exakt, men det finns flera olika metoder för att få en uppfattning om linans spänning. 

Dynamometer: En våg, likt de man använder när man väger sitt bagage innan en flygning, finns speciellt utvecklade för 
slackline eller industriella ändamål och kallas dynamometer. En dynamometer, även kallad ”kranvåg” eller ”dragvåg” bör först 
och främst vara dimensionerad för att minst klara linans MBS (brottstyrka), då linan alltid bör vara den svagaste komponenten 
i systemet. Därefter kan linan spännas upp och utövaren kan även ställa sig på linan för att veta hur stor spännkraft systemet 
har vid belastning. En dynamometer är dock ett dyrt och otillgängligt verktyg som är få förunnat. Vid tävlingar och andra 
evenemang, framförallt med trickline är det dock rekommenderat att ha en dynamometer för att säkerställa säkerheten.

Slacklinekalkylator: Den vanligast förekommande metoden för att veta hur stor spännkraft man har på sin slackline är att 
mäta avståndet mellan ankarpunkterna, samt hur mycket linan sjunker när den belastas i mitten (sag). Då kan man med hjälp 
av sin egen vikt räkna ut hur hög spänning systemet har. Det finns hemsidor, telefonapplikationer, samt matematiska formler 
man kan använda för detta, vissa är mer avancerade där man även anger linans elasticitet etc. Följande exempel från Super 
slacker resources 2008 ger ett bra riktvärde för vart man bör ligga, samt gör att man även i förväg kan räkna ut hur högt över 
marken man måste montera en lina av en given längd utan att den ska nudda marken när man går på den. 

Ex: En utövare som väger 80 kg spänner upp en slackline som är 100 meter lång. När utövaren står i mitten på linan tyngs 
den ned 2 meter (sag). 

Enkel formel för att räkna ut spännkraft: 

Vikt utövare (80kg) x linans längd (100 meter)
___________________________________________ 

sag (2 meter) x 4 

MBS och WLL anges ofta i kilonewton. 100kg är ca 1kN, 500kg är ca 5kN, osv. I ovan nämnt exempel bör alltså linan och alla 
andra komponenter i systemet ha en MBS (brottstyrka) på minst 30kN (med en föreslagen säkerhetsfaktor av minst tre).

Viktigt: Man mäter hur högt linan är ovanför marken på linans mitt, sedan hur långt det är kvar till marken när man sitter på 
den på samma plats. På detta vis får man fram ett korrekt ”sag”, hur lågt linan sjunker vid belastning. 

För att kunna minska spänningen i ovanstående exempel måste man därför höja linan från marken. Samma exempel med 2,5 
meter sag ger en spänning på 8kN, med en rekommenderad MBS på 24kN. Teoretiskt sett skulle en perfekt rundad 2,5 meter 
djup dal mellan ankarpunkterna kunna innebära att linan monteras 30cm ovanför marken och låter utövaren gå precis så högt 
längs hela linan.

= 1000 kg (10kN) 



Träd med diameterskala samt 
illustration för omkrets

(Landskap 16:9)

Träd med delad stam 
slinga 8:a

(Landskap 16:9)
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5. Access
För att slackline även i fortsättningen ska kunna vara 
tillgängligt i Sverige så rekommenderar vi att man följer 
följande riktlinjer. Dessa är framtagna för att minska risken för 
skador på utövare och vår omgivning. Slackline har funnits i 
väl över 30 år och tog form i ett av världens mest kända och 
kontrollerade naturreservat: Yosemite valley, Kalifornien. 
(National park service. 2016.)  

Utomhus: En slackline bör endast monteras i ankarpunkter 
som är så stadiga/massiva att de utan att skadas kan hantera 
linans kraft och de eventuella chocklaster de utsätts för. I 
huvudsak vill de som går på slackline gå i parker där det finns 
träd med olika avstånd till varandra, klippt gräs och jämn mark 
som underlag. I skogsmark kan stubbar, mossa, löst ris och 
undertryckt vegetation ofta vara ett hinder eller en fara för att 
använda en slackline under säkra former. Allmänna parker är i 
flera fall den enda möjligheten att rigga och gå på slackline, 
framförallt för de som bor i större städer. 

Träd: Rekommendationen är att ankra i friska träd som inte 
har någon synlig skada på bark, döda grenar eller synligt 
skadat rotsystem.

Diametern på trädets stam bör vara minst 30cm (1 meter i 
omkrets) om beräknad spänning är under 8kN, linor över 8kN 
bör ha en diameter på minst 40 cm (1,2 meter i omkrets) 
(International slackline association 2016b). 

Träd med delad stam, eller två träd som växt ihop ska 
användas med varsamhet. Mellan stammarna kan det finnas 
flera faktorer (inväxt bark, parasitangrepp, röta, etc.) som gör 
att trädet/träden kan klyvas vid dragbelastning i sidled. Ska 
man rigga i träd med delad stam rekommenderas att slinga 
båda stammarna som bildexemplet visar (International 
slackline association 2016a & Slackline Tübingen 2016, 13 
april). 

d: >30cm



Dött/skadat träd
(Porträtt)
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Döda grenar i ett annars friskt träd kan ramla ned och skada 
människor som vistas under trädet. Vid anledning av detta bör 
man inte rigga i träd med döda grenar som kan utgöra en fara 
för utövare eller åskådare, oavsett om trädet i övrigt verkar friskt 
(International slackline association, 2016a). 

Ett lutande träd kan ha blivit skadat, försvagat eller börjat luta 
på grund av markerodering eller andra okända faktorer. Kraftigt 
lutande träd som ser ut att vara ur balans kan vara farliga att 
rigga i, därför bör man inte göra det utan tillstånd från 
markägare/förvaltare.

Träd nära stora stenar/hällar, klippkanter och i direkt 
anslutning till vattendrag kan vara stora och friska, men kan 
även riskera att välta på grund av underlaget. Normalt går 
rötterna ner så djupt i marken, alternativt över så stor markyta 
att ett träd klarar enorma belastningar i sidled för att stå emot 
vind och stormar. Träd som står ensamma på öppna ytor har 
oftare starkare rotsystem jämfört med träd som ofta står i lä 
eller i skydd av byggnader, andra träd eller klippor. Träd som 
växer på sten, klippkanter eller vid vattendrag kan däremot ha 
kraftigt förminskade möjligheter till belastning i sidled och ska 
användas med största försiktighet. 

Träd med tunn bark kan vara extra känsliga, framförallt under 
vinterhalvåret då trädet går in i dvala. Bok är exempelvis ett träd 
som är olämpligt att ankra i under framförallt vintermånaderna.

Transporter nära träd kan vara aktuellt när man har mycket 
utrustning som ska användas. Inga träd gillar att marken runt 
deras rötter blir för kompakt. Man ska därför vara försiktig med  
att köra med tyngre bilar i närheten av träd. Ett bra riktmärke är 
att inte ställa sig under trädens krona. Detta är sällan relevant 
för trädkronor som sträcker sig över befintliga vägar, då trädet är 
”vant” vid trafik. Att köra av vägen och parkera under ett träd 
kan dock skada dess rotsystem allvarligt. (Ronny Erixon, Kalmar 
kommun, personlig kommunikation, 31 mars 2017).
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Berg & klippor: Att rigga i berg, stenblock och klippor innebär ett ännu större behov av kunskap hos de som riggar. Att 
placera en slinga runt en sten eller ett klippblock skapar krafter i sidled som kan flytta block tyngre än vad man kan tro. Ett 
runt block kan komma i rullning, sprickor som inte är synliga kan göra att en annars stor sten ger vika, vassa kanter kan 
skada slingan eller linan och därmed innebära stor fara. 

Att slinga stenblock, klippor och berg bör göras med största försiktighet. Omfattande sakkunnighet eller utbildning i ämnet 
rekommenderas.

Bulta i sten, berg eller klippor ska endast göras med markägaren/förvaltarens tillåtelse, samt medhåll från övriga som 
nyttjar platsen, t.ex. klättrare eller andra slacklineutövare. Att bulta kan öka möjligheterna att ankra mer säkert, men alla 
åtgärder på naturen måste ske i samförstånd med berörda parter. Likt klättring så kan bultade leder innebära möjligheter 
för människor att få tillgång till upplevelser i naturen. Att bulta kräver dock stor kunskap om material och de faktorer som 
kan försvaga infästningen av en bult. Stor sakkunnighet och erfarenhet, alternativt utbildning i ämnet (antingen direkt inom 
slackline, eller genom klättring) rekommenderas i alla förekommande fall där bultning ska genomföras. Tänk alltid en extra 
gång innan bultning sker, se till att berörda parter godkänner det. 

Slacklinestolpar: Det finns ändamålsenligt tillverkade stolpar för att ankra slacklines i. Dessa är speciellt smidiga för att 
skapa fler möjligheter till korta linor i en park (bra för nybörjare), eller för att rigga slacklines i ett område där det inte finns 
träd. Stolparna bör vara tillverkade av stål, samt ha en tydlig markering för MBS (Minimum breaking strength) tryckta på 
dem. Eftersom stolpen blir en del i Slackline-systemet bör även dessa ha en säkerhetsfaktor på minst 3, gärna 5 gånger av 
den högsta möjliga spänning de kan belastas i. Många slacklines har en WLL på 10kN, en slackline stolpe bör därför har en 
MBS på minst 30-50kN. För stolpar avsedda för tricklines (som ofta ser belastningar på 20kN) rekommenderas det dubbla.

Avstånd: vilka avstånd stolparna bör ha sinsemellan beror på målgruppen. Men generella rekommendationer är:

- Nybörjare behöver 4-5 meter mellan sina ankarpunkter, linans höjd brukar vara runt knähöjd, 30-70cm ovan mark.  

- Tricklinor behöver mellan 15-25 meter mellan ankarpunkterna. Optimalt brukar anses vara runt 20 meter för att linan ska 
ha så mycket dynamik att man inte förstör nacke och rygg Höjd ovanför mark brukar variera mellan 1-1,6 meter (brösthöjd). 
Det är dessa linor som skapar störst spännkraft och maximalt med hävarm på stolpen, så stolpen bör vara dimensionerad 
med hänsyn till att belastningen sker på ~1,6 meters höjd. 

- Longlines behöver mellan 30-100 meter mellan ankarpunkterna, höjd över mark runt 1-2 meter. Här är belastningen 
oftast mindre än på exempelvis en trickline.



15Exempel på slacklinestolpar 
från Tress i Helsingborg



Staket med stoptecken
(kvadrat)
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Övriga ankarpunkter: Man kan frestas att ankra i 
föremål som inte konstruerade för de höga krafter en 
slackline skapar. Lyktstolpar, parkbänkar, elstolpar, staket, 
tegelmurar, portaler eller liknande rekommenderas aldrig 
att användas för att ankra en slackline. Slackline Sverige 
anser att träd, säkra stenblock och för ändamålet byggda 
slacklinestolpar är de enda föremål man ska ankra sin 
slackline i. Man kan även använda markankare som till 
exempel ett så kallat ”dead mans anchor”, en stock eller 
ett rör nedgrävt under marken med en lina som går över 
en A-ram. Detta är speciellt applicerbart på en strand där 
man kan gräva, dock inte i en park eller annan grönyta. 
Permanenta jordankare ska självklart placeras i samråd 
med och med godkännande av markägare/förvaltare. 

Lyktstolpe med stoptecken
(porträtt)



Treepro 
(Landskap)

Ankarsäkring
(Landskap)
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Trädskydd: Barken skyddar trädets näringsystem 
”kambiumskiktet” från parasiter och sjukdomar som kan 
försvaga eller döda trädet. Skav/nötning på trädets bark kan 
därför ha allvarliga konsekvenser för trädets överlevnad. 

Treepro (kort för tree protection) ska alltid användas för 
att skydda trädet. Det kan vara en trasmatta, en handduk 
eller en produkt speciellt tillverkad för ändamålet. Treepro 
ska helst monteras så det täcker trädets bark där linans 
slinga har kontakt med trädet, men framförallt på sidorna 
där slingan skapar friktion mot trädets bark (International 
slackline association 2017). 
 
Klippskydd: Komponenterna i en slackline består ofta av 
metallkopplingar och syntetiska material som polyester eller 
nylon. En slackline är känslig för skav/friktion mot skarpa 
kanter eller ojämna ytor. Det är därför viktigt att alla 
punkter i systemet som skulle kunna komma i direktkontakt 
med dessa är skyddade med hjälp av till exempel en matta, 
väska, tjockare handduk, eller för ändamålet tillverkad 
produkt. 

Ankarsäkring: Alla slacklines med spänning högre än 4kN 
bör ha en backup/säkring som ser till att ett eventuellt brott 
mellan ankaret och webbingen inte kan resultera i att 
metalldelar kommer flygande mot utövare eller andra i 
linans närhet (Slackline Tübingen 2015). Speciellt viktigt är 
det för tricklines spända med spännhake/ratchet då den 
delen kan väga många kilo och oftast bara är förankrad i en 
punkt. Ofta blir några meter av linan över efter att den 
spänts. Den svansen kan med fördel användas för att knyta 
in spännsystemet en extra gång runt ankarpunkten.
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A-ramar: 
En A-ram kan användas i flera olika applikationer. A-ramens 
funktion är att lyfta upp en slackline över ett hinder, alternativt 
höja linan över dess ankarpunkt. A-ramen bör vara konstruerad 
så att den klarar tre gånger linans spännkraft, samt så den inte 
kan välta eller nöta på linan. Genom att använda en A-ram kan 
man till exempel rigga längs med marken runt ett träd, för att 
minska hävarmseffekten på trädet. 

A-ramar används även ofta i applikationer där man vill använda 
slackline utan träd, till exempel på stranden eller i en trädgård 
utan träd. 

Slackline med markankare & 
A-ram

(Wide landskap)

A-ram 
(Landskap)



Lina över stig med 
stop-tecken
(Landskap)

Longline med kontrasterande vinddämpare & 
Spoter

(Wide landskap)
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Omgivning:
En slackline ska aldrig monteras så att den utgör en fara för gående, 
cyklister eller andra trafikanter (International slackline association 
2016b). Man ska därför aldrig montera en slackline över en väg, stig 
eller annan trafikerad yta. Linans höjd beror på linans längd. Långa 
linor som kommer i ansiktshöjd är speciellt farliga för cyklister, 
mopedister, eller gående som inte ser linan. Det är rekommenderat 
att använda en lina som kontrasterar mot bakgrunden, men då detta 
inte alltid är möjligt så bör man även komplettera med vind-dämpare 
som hänger ner från linan och ökar möjligheten för förbipasserande 
att se den. Det är även rekommenderat att vara minst två personer 
närvarande, så att en kan upplysa förbipasserande om linan och de 
eventuella faror det kan innebära att röra den eller störa personen 
som går på den. 



Bild inomhus Spelefanten 
(Landskap A4)
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Inomhus: 
Möjligheten att montera en slackline inomhus gör 
att sporten seriöst kan utövas regelbundet i 
Sverige. Även om slackline är en utomhusaktivitet 
i första hand, så är möjligheten till tävlingar och 
seriös träning för till exempelvis trickline oerhört 
mycket större och säkrare inomhus. Precis som 
utomhus rekommenderas man att aldrig montera 
en lina i annat än ankarpunkter godkända för 
ändamålet. Ribbstolar och bomsystem är till 
exempel inte lämpliga ankarpunkter. 
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Inredningsförslag:
12x18 meters träningshall med 6 stycken 
slackline-ankare. Lämpligt för upp till 2 
simultana korta linor, alt. 1 st. trickline.

Detta schema visar fem 
olika förslag på riggning i 
hall på 12x18 meter.  
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Inredningsförslag:
18x24 meters tränings/tävlingshall med 10 
stycken slackline-ankare. Lämpligt för upp 
till 3 simultana linor. 

Detta schema visar 13 olika 
förslag på riggning i hall på 
18x24 meter.  
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Detta schema visar 20 
olika förslag på riggning 
i hall på 18x36 meter.  

Inredningsförslag:
18x36 meters tränings/tävlingshall med 12 
stycken slackline-ankare. Lämpligt för upp till 
4 simultana tricklinor, alt. 2 stycken longlines.
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Detta schema visar 32 
olika förslag på riggning 
i hall på 20x40 meter.  

Inredningsförslag:
20x40 meters tränings/tävlingshall med 16 
stycken slackline-ankare. Lämpligt för upp till 
5 simultana tricklinor, alt. 3 stycken longlines
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Utrustning, 12x18m: 

• 1 st. Tjockmattor 

• 4 st. Tunnmattor

• 1-2 st. A-ramar (eller 1st/golvankare)

• Primitiv lina >20 meter (ankare som klarar >MBS 50kN)

• 1 st Tricklina >20 meter (ankare som klarar MBS 100kN)

• 4 st. Ankarslingor 1-2 meter

Utrustning, 18x36m: 

• 3 st. Tjockmattor 

• 8-12 st. Tunnmattor

• 4 st. A-ramar (eller 1st/golvankare)

• Primitiv lina 25 meter (ankare som klarar >MBS 50kN)

• Tricklina 18-25 meter (ankare som klarar MBS 100kN)

• 6 st. Ankarslingor 

• Ev. hoppgrop vid möjlighet/behov (centrerad under linan)

Utrustning, 18x24m: 

• 2 st. Tjockmattor 

• 8 st. Tunnmattor

• 2-4 st. A-ramar (eller 1st/golvankare)

• Primitiv lina >25 meter (ankare som klarar >MBS 50kN)

• Tricklina >25 meter (ankare som klarar MBS 100kN)

• 6 st. Ankarslingor 1-2 meter

Utrustning, 20x40m: 

• 3 st. Tjockmattor 

• 8-12 st. Tunnmattor

• 4 st. A-ramar (eller 1st/golvankare)

• Primitiv lina 25 meter (ankare som klarar >MBS 50kN)

• Tricklina 18-25 meter (ankare som klarar MBS 100kN)

• 6 st. Ankarslingor 

• Ev. hoppgrop vid möjlighet/behov (centrerad under linan)
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Säkerhetsavstånd: Längs med linan ska det vara minst 4 
meter till närmaste fast objekt, i det flesta förekommande fall 
rekommenderas därför ej montering av slacklineankare från 
hörn. I vissa undantagsfall kan riggning i hörn vara 
nödvändigt för att få tillräckligt långa linor i en liten hall, men 
man ska då tänka på att inte beträda linan inom det område 
där det finns fasta föremål inom 4 meter. 
Mellan två parallella linor ska det vara minst 5 meter mellan 
varandra om de ska kunna nyttjas samtidigt. 

Höjd på ankare/A-ramar: Beroende på typ av slackline så 
kan olika höjder av ankare och A-ramar efterfrågas. Det är 
alltid viktigt att angivna höjder ses som riktvärden, med 
störst fokus på de aktivas behov. 

Primitiv/nybörjarlina: mellan 30cm-1,5m hög beroende på 
längd (5-30 meter). 

Trickline: Brukar monteras i utövarens brösthöjd på 
tävlingslängd, mellan 20-25 meter. Med 40cm tjockmattor 
under behöver man alltså brösthöjd + tjockmattans tjocklek. 
Normalt monteras tre infästningspunkter på respektive 1200, 
1600, 2000 mm höjd för att tillgodose olika åldrar/längder på 
utövarna. 

Longline: Ett riktmärke inomhus är 5cm höjd/meter lina, 
exempelvis 40 meter lina kräver ett ankare som är 200 cm 
högt. Högre än 2,5m brukar dock sällan behövas.

Rodeo: Monteras lämpligast i tak, med möjlighet att hissa 
upp linan. 

Highline: Ankaret bör vara minst dubbelt så högt som linans 
sag + längd av leash/koppel + halva längden av utövaren.
8-10 meter högt för en 20 meter lång lina är en rimlig start. 

Takhöjd: Idrottshall anpassad för slackline bör ej ha lägre än 
5 meters takhöjd till närmaste objekt (lampor, 
ventilationstrummor, etc.) För trickline rekommenderas 7 
meter. 

Belysning: Belysning för slackline ska vara riktad så att den 
ej stör/bländar utövarna. Speciellt viktigt är detta inom 
trickline. Det är en fördel om ljusstyrkan går att reglera i 
lokalen. Rekommenderad ljusstyrka är minst 300 lux för de 
flesta slacklinediscipliner, dock gärna 500 lux för trickline. 

Temperatur: Det är rekommenderat att ha en inomhus- 
temperatur mellan 17-20 grader Celsius. Dragfri luftväxling är 
önskvärt.
 
Omklädningsrum: Slackline är en fysisk aktivitet, därför bör 
det finnas omklädningsrum med dusch och toalett. 

Musik/ljud: Slackline utövas ofta till musik, det är viktigt att 
kunna koppla in egen ljudkälla via 3,5mm plugg, bluetooth 
eller USB. Ljudbilden ska vara balanserad i hallen, i övrigt så 
ska det vara en relativt kort efterklang, mellan 1-2 sekunder 
för större hallar (ca 600m2) eller 0,8-1,5 sekunder för mindre 
hallar ca (200m2).

Förråd: De flesta idrotter är beroende av redskapsförråd. En 
slackline tar förvisso liten plats, men eventuella A-ramar, 
fallskyddsmattor och ankarpunkter bör finnas och kunna 
förvaras i hallen. Rekommenderad minsta förrådsyta är
2x1.5 meter med 1000mm dörr. Finns behov av fristående 
slacklineställning är dessa oftast 3-4 meter långa, men kan 
hängas upp på en vägg för att minska sitt ”fotavtryck” i 
förrådet. 
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Bild inomhus, trickliner
(landskap)

Genom att få möjligheten att träna 
Trickline inomhus på vinterhalvåret 
ökar förutsättningarna för att 
utvecklas snabbare och att man 
inte tappar intresset vintertid. 



Vägg

Golv

pelare

- BAT’INOX 50kN
- 12mm CRUS MONSTER
- Eller motsvarande

Vy: Sida
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Konstruktionsförslag, väggfäste: Förslag på väggfäste monterat i 
sidan av vertikala betongpelare. Det är viktigt att en ingenjör räknar på 
att betongpelarna klarar den radiala belastningen av en slackline, 50kN 
MBS (16kN WLL) för longline, 100kN MBS (30kN WLL) för trickline. 
Höjdförslag fungerar för både trickline & longline i hallar med längder 
mellan 12-40 meter.  

Vy: Ovan

Vägg

>200mm

Borrdjup enligt 
instr.
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Konstruktionsförslag, golvfäste: konstruktionsförslag är baserat på två 
ingjutna eller borrade och kemiskt förankrade öglor bredvid varandra med 
hållfasthet på 25-50kN vardera (2x25kN=Longline, 2x50kN=Trickline). 
Öglan är placerad under golvnivå och döljs med ett lock.

Vägg

Vy: Ovan

25-50kN 
Golvfäste

Vy: Sida

Golv

Vägg

A-ram

<45° Markeringar på golv för 
A-rams placering

Ankarslinga

slackline

2x 25-50kN 
Golvfäste
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Konstruktionsförslag, takfäste: 
Takfästet är lämpligt till rodeolines, 
fördelen med dessa är att även de 
minsta hallarna kan få upp stora 
linor som utmanar och öppnar upp 
för både nybörjare och elit. 
Konstruktionen fungerar precis 
som höj- och sänkbara romerska 
ringar, som i många fall även kan 
användas som alternativ till 
takfäste.

OBS! Detta fäste är till för linor 
som monteras utan spänning, inte 
för att montera en spänd lina på 
hög höjd.  

Helsmidd ankarring 
>6kN, Ø50-120mm

Hiss med kedja & stålvajer 
för att höja/sänka ankar-
ringen

Block >6kN, fäst i takstol

Takstol

Vy: Sida
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Konstruktionsförslag, A-ram inomhus: En A-ram kan se ut på flera olika sätt, men 
dess syfte är oftast detsamma. Genom A-ramen kan man montera en lina i till 
exempelvis ett golvankare eller ett lågt väggankare och lyfta linan till den höjd man 
önskar. Detta skapar ett tryck ned på golvet under A-ramen, ta hänsyn till detta på 
sportgolv.  

Vy: Fram Vy: Sida

~50mm 

Bredd =  Höjd

T.ex. Ø42mm 
stålrör

45X90mm 
Träreglar

~40-50°
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Konstruktionsförslag, hoppgrop: En hoppgrop används för att dämpa eventuella fall vid inlärning av avancerad akrobatik 
på en slackline (oftast en trickline). Hoppgropen kan vara utformad på flera olika sätt, men nedan ges exempel på en storlek. 
Gymnastikhallar med hoppgrop kan i vissa fall vara lämpliga till att installera en trickline i, förutsatt att man kan montera 
linan över hoppgropens centrum, samt att linan är minst 4 meter från närmaste parallella vägg eller annat fast föremål. 

Ankare 100kN MBS 

Trickline

Hoppgrop

Ankare 100kN MBS

10000mm

Vy: Ovan
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Vy: Hoppgrop Topp

Djup: 
2000-2700

mm

~6000-8000mm

Vy: Hoppgrop profil

>8000mm

>
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6. Evenemang/tävlingar
Polis-/marktillstånd: Enligt ordningslagen (SFS 
1993:1617) krävs det tillstånd för att samla människor till ett 
arrangemang som inte är privat. Inte alla mindre idrotts- 
arrangemang kräver tillsånd, men vid större idrotts- 
arrangemang/samlingar på offentlig plats krävs det oftast. 
Vid osäkerhet bör alltid polismyndigheten kontaktas och 
meddelas om vilka planer och ambitioner man har. 
Mindre samlingar för idrottsutövande på offentlig plats, till 
exempel kommunalt ägda parker kräver sällan tillstånd. Men 
en öppen inbjudan till samling på sociala medier kan komma 
att kräva tillstånd, eftersom evenemanget inte längre är 
privat enligt (polisen.se 2016). 

Säkerhetsplan: I första hand är anordnaren ansvarig för 
säkerheten, det vill säga att det råder god ordning vid 
sammankomsten. Polisen kan besluta om särskilda villkor 
som du måste följa. Polisen kan också besluta om vilka 
polisresurser som behövs för arrangemanget.

Försäkring: Någon typ av försäkring rekommenderas när 
man anordnar evenemang. Det finns lite olika inriktningar 
kring vilket skydd man vill ha, men framförallt så bör man 
som anordnare vara försäkrad kring riskerna för skada på 
person, som annars kan innebära stora ekonomiska 
kostnader, likväl som skada på andra föremål som 
evenemanget, eller evenemangets besökare åsamkar.
Detta är ofta ett krav från myndigheter samt mark- och 
fastighetsägare vid olika evenemang. 

Ansvarig: Även om en organisation söker ett polistillstånd 
eller får tillstånd att nyttja offentlig/privat plats så ska det 
alltid finnas en ansvarig person. Denna person är ofta 
organisationens firmatecknare, eller en speciellt utsedd 
projektledare. Det är viktigt att organisationen och den 
ansvariga personen har tydlig dokumentation kring vem 
som bär ansvaret för evenemanget i slutändan. 

Plats : Ansökan om nyttjande av offentlig plats kan även 
bli aktuellt vid evenemang som kräver polistillstånd. Man 
rekommenderas att alltid dubbelkolla vad som gäller vid 
begagnande av plats vid ett evenemang. 

Datum: Var tydlig med vilka datum och tider som gäller 
för evenemanget, man ska heller inte underskatta 
etableringstiden innan evenemang och städning/ 
nedmontering efter evenemangets slut. 

Funktionärer: Funktionärer används ofta vid både större 
och mindre evenemang (riggningshjälp, etc.), om dessa får 
arvoden eller arbetar ideellt kan variera. Det viktigaste när 
arrangörer använder sig av funktionärer är att båda parter, 
arrangör som funktionär vet vilka roller de har. Det är 
arrangörens ansvar att funktionärerna utbildas så de har 
tillräcklig kunskap för att genomföra sitt uppdrag. Ett 
funktionärsavtal bör skrivas under av båda parter, för 
bådas trygghet. Viktigt att tänka på är att funktionären 
(även en säkerhetsvakt) aldrig kan bli ytterst ansvarig för 
ett evenemang, arrangören är alltid ytterst ansvarig. 



35Ariel Cicero, FreeMotion Festival i 
Kalmar 2016



7. Riskanalys Slackline
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Anteckningar.
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8. Bakgrund/historik
Slackline Sverige skapades med hjälp av det treåriga projektet “Online” som fick 
ekonomisk finansiering av Allmänna arvsfonden mellan 2016-2019. 
Online arbetade med att ta fram en träningsmotorik, utbildningar, nationella 
riktlinjer, lanseringen av slacklinesverige.se och att hjälpa eldsjälar runt om i 
landet med att starta upp ideella föreningar som inriktar sin verksamhet på 
slackline och kroppskontroll. Genom de ideella föreningarna kan slackline växa sig 
större och tryggare, samt ge fler möjligheten att testa en annan träningsform än 
vad som normalt finns att tillgå. 

Den snabba utvecklingen av slackline i Europa har skapat ett behov av 
internationella likväl som nationella riktlinjer för att sporten ska fortsatt vara 
tillgänglig. Genom att enas kring riktlinjer, att förstå vad slackline är och vad man 
vill åstakomma tillsammans ökar vi förutsättningarna för att få tillgång till de 
områden, som kommunala parker, som är essentiella för att slackline i Sverige 
ska fortsätta att utvecklas, och för att sporten ska kunna finnas överhuvud taget.

Referensgrupp: Projektet skapade i samband med projekteringen en 
referensgrupp som till en början bestod av sex killar och fem tjejer, men gruppen 
har under projektets genomförande förändrats och är idag representerad av totalt 
16 medlemmar som bidragit till och godkänt detta material. Riktlinjerna är även 
baserade på regler från flera nationalparker (bl.a. i USA), etablerade normer inom 
klätterförbundet och i samarbete med produktleverantörer och Kalmar kommun. 
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