
 

Velkommen til 6 uker til en raskere 5000 meter!  

Dette er for deg som har trent regelmessig de siste månedene og som klarer å 
løpe/jogge sammenhengende ca 20-25 minutter, og som vil bli bedre på 5000 meter.  

Mange av oss trener en god del mer styrketrening enn løping i vinterhalvåret. Nå er 
det endelig blitt vår og da frister ofte utetrening mer enn et klamt treningssenter. 
Løping er noe av det enkleste du kan gjøre, du trenger kun ta på deg joggeskoene å 
gå ut døra. I tillegg gir det mestringsfølelse å kjenne at kondisjonen bedres. Se da 
dette som en mulighet til å øke kondisjonen din og løpe lengre og raskere. Dette 
programmet fokuserer spesielt på 5 km, og vil ha varierte økter med variert intensitet.  
Ha alltid en hviledag mellom øktene. Styrkeøkt etter løpeøkt er ok.  

Arbeidskrav til 5000 meter:  
90% Aerob utholdenhet, som bestemmes av:  

- Terskelfart (km/t)  

- Maksimalt oksygenopptak(VO2maks)  

- Utnyttingsgrad av oksygenopptaket  

Du må forbedre de kvalitetene som et 5000 meter løp krever - den aerobe 
utholdenheten: Aerob utholdenhet betyr organismens evne til å arbeide med relativ høy 
intensitet over lengre tid, ved hjelp av aerobe energiprosesser i musklene. Aerobe 
energiprosesser vil si prosesser hvor musklene har tilstrekkelig tilførsel av oksygen, 
noe som fører til god energiomsetning uten å produsere melkesyre/bli stiv i musklene. 
De resterende 10% er løpsøkonomi/teknikk. Jo mer du løper, desto bedre blir også 
teknikken din.  

Treningsplanen  

Planen er over 6 uker, med to tester, og ulike varianter av intervaller og langkjøring:  

Langkjøring 
Langintervall 
Kortintervall  



 

Kort langkjøring 
Fartslek  

Progressiv løping 

 
Begrepsavklaring:  
Jeg skriver I for intensitetssone/pulssone, og tall for sone; eks: I-2. Dersom du benytter 
Borgs skala ser du at jeg bak I-sone skriver hva dette tilsvarer på Borgs skala. P= betyr 
pause. Du skal etter hvert trene mer i målsettingstempo, altså den farten du må holde 
på hver kilometer for å oppnå den sluttiden du setter deg. Det er selvfølgelig valgfritt 
hvor streng du vil være med tidtaking og km-tider. Kanskje du heller bare vil følge 
programmet uten å ta tiden. Det er helt ok også! Hvis det gir deg mer løpeglede å ikke 
tenke så mye på hvor raskt du til enhver tid løper - gjør det.  
 
Hvor raskt ønsker du å løpe 5 km? 
De siste dragene i intervallene kan med en fordel være i målsettingstempo. Du kan 
velge sluttid selv, avhengig av hvilken form du er i når du starter. Dette programmet 
passer best til deg som vet du kan klare 5 km under 40 minutter og som ønsker å løpe 
under 35 minutter. For å løpe 5 km på 30 minutter må km-tiden være 6 min og farten 
10km/t. Det er viktig at du ikke trener for hardt, da øker restitusjonstiden og det er lett 
at skader oppstår.  
 
Styrketrening 
Legg inn noen halvtimer i uken med styrke for bein, hofte og mage/rygg. Varier mellom 
ettbeins- og tobeinsøvelser. For eksempel: knebøy, utfall, step-up, hamstring-curl, 
roing, armhevinger, sideplanke, klatreplanke. 

Må jeg trene med pulsklokke?  
Nei, du må ikke, men dersom du har pulsklokke anbefaler jeg deg å finne ut hva 
makspulsen din er, slik at du bedre kan kontrollere hvilken intensitetssone du trener i. 
Du kan også beregne intensitet ut i fra en anstrengelsesskala - Borgs skala. Denne 
angir anstrengelse med tall fra 6-20(angitt i de ulike øktene).  

Variasjon  
Treningsplanen varierer mellom ulike intervalløkter, langkjøring, fartslek, progressive 
økter og styrketrening. Husk også på å varièr underlag du løper på, og løp helst på 
grusveier eller skogsveier. Dersom du har mulighet, bytt mellom et par joggesko. 
Harde økter etterfølges av lettere økter, eller hviledager. Det er viktig med nok 
restitusjon og at øktene gjennomføres med planlagt intensitet.  



 

Ikke løp for raskt 
Det er særlig viktig at de ulike øktene utføres i gitte I-sone/Borgs skala for at treningen 
skal gi rett virkning. Det er vanlig at man tar for hardt i når man skal ligge i en lav 
intensitetssone, og at man ikke tar nok i når man skal trene i en høyere intensitetssone. 
Ikke tenk så mye på farten de første ukene, vær tålmodig og senk heller farten dersom 
du blir for sliten. Obs! Hvis du får noen vondter - stopp og nedjuster treningen med en 
gang. Søk profesjonell hjelp hvis det forverrer seg.  

Test deg  
Test deg i uke 1 og uke 6. For å sjekke fremgangen kan du gjennomføre en enkel 
prestasjonstest ifa en løpetest. Husk på at løpetesten må være lik fra gang til gang. 
Fremgangen vises i hvor mye kortere tid du bruker på runden. Løp f.eks 3000 meter i 
uke 1 og 6. Dersom du bruker pulsklokke kan du gjennomføre en såkalt pulsprofil: Kjør 
5 minutter løpedrag på tredemølle på hver av disse hastighetene 8-9-10-11-12 km/t, 
med 30 sekunder mellom dragene. Noter ned pulsen på slutten av hvert løpedrag. 
Dersom pulsen din er lavere på samme fart ved neste test, er du blitt i bedre form.  

 
Masse lykke til med løpetreningen! Send gjerne en epost dersom du ønsker mer 
individuell oppfølging (:  
 
Løpeplan og forklaring av pulssoner under: 

Uke Mandag Tirsd 

 

 

 
 
 
 
 



 

Løpeplan 5 km 6 uker 

 

 Økt 1 Økt 2 Økt 3 Økt 4 

Uke 1 Progressiv løping: 
15 min, 
I-2/B-9-10 
Start rolig. Øk fart 
gradvis. 

Test 3000 m. 
Husk oppvarming. 

Progressiv løping: 
16 min, 
I-2/B-9-10 
Start rolig. Øk fart 
gradvis. 

 

Uke 2 Progressiv løping: 
20 min, 
I-1-2/B-9-10 
Start rolig. Øk fart 
gradvis. 

Kortintervall: 
I-3/B-13, 
10x1 min, P=1 min 
Enten ute eller inne.  

Kort langkjøring: 
35 min, 
I-2/B-10: 
Pratetempo. 

 

Uke 3 Progressiv løping: 
25 min, 
I-2-3/B-13 
Start rolig. Øk fart 
gradvis. 

Kortintervall: 
5x2 min, P=1 min 
I-3/B-13-15. 
Første intervall rolig, 
øk gradvis. 
 

Langkjøring: 
45 min, 
I-2/B-10. 
Pratetempo. 

 

Uke 4 Progressiv løping: 
30 min: 
I-2-3/B-13. 
Gradvis raskere. 

Langintervall: 
3x1000m, P=3 min 
I-2-3/B-13-14, 
Siste intervall litt 
raskere enn 
nummer en og to. 

Langkjøring: 
50 min 
I-2/B-10, 
Pratetempo. 

 

Uke 5 Fartslek i terreng: 
35 min 
I-3/B-13-14 
Gi på litt ekstra i 
oppoverbakkene. 
Puls mye opp og 
ned. 

Kort langkjøring: 
40 min 
I-2/B-10: 
Pratetempo. 

Kortintervall: 
5x3 min, P=2 min 
I-3/B-13-15, 
Første intervall 
rolig, øk gradvis. 

Langkjøring: 
50 min 
I-1-2/B-8-10, 
Lav puls, 
pratetempo.  

Uke 6  Progressiv løping: 
35 min: 
I-2-3/B-13, 
Gradvis raskere.  

Langkjøring: 
50 min 
I-1-2/B-8-10, 
Lav puls, 
pratetempo. 

 Test: 3000 m.  
Gjør testen 
under samme 
forhold som i 
uke 1.  



 

 

De ulike pulssonene:  

Sone 1: 60–72,5 % (114–138 ved makspuls 190)  

Oppleves lett, uanstrengt og relativt behagelig - pratetempo. Er pulsen din oppe i 
denne intensiteten på rask gange, bør du holde deg til den farten i begynnelsen. Når 
du blir bedre trent, vil du kunne holde en høyere fart på samme intensitet.  

Sone 2: 72,5-82,5% (139-157 ved makspuls 190)  

Liten forskjell mellom sone 1 og 2, men sone 2 er hakket mer belastende enn 1.  

Sone 3: 82,5-87,5% (158-166 ved makspuls 190)  

Når du trener mye i sone 3 vil du forbedre evnen til å holde høy fart over lengre tid, 
uten å bli stiv. Her er du litt mer andpusten og du anstrenger deg, men kan holde 
denne farten over relativt lang tid. Mosjonsløp foregår vanligvis mest i denne sonen. 
Sone 3 er også en øvre grense for om kroppen jobber aerobt eller anaerobt. Aerob 
trening krever kortere restitusjonstid og er viktig når du løper mye. Pass på at du ikke 
løper for raskt i denne sonen.  

Sone 4: 87,5-92,5% (167-176 ved makspuls 190)  

Tiden du trener i denne sonen er begrenset pga at musklene begynner å produsere 
melkesyre. Sone 4 er derfor intervallpreget. En økt i sone 4 bør etterfølges av en 
sone-1-økt.  

Sone 5: 92,5-100% (178-190 ved makspuls 190)  

Den anaerobe utholdenheten trenes. Du trener på maksimal innsats i kort tid. Sone 5 er 
veldig anstrengende og du behøver lengre pauser mellom dragene, da du trener helt 
opp mot makspuls. Restitusjonstid ca 48 timer før ny hard økt.  
 
 



 

Borgs skala:  

6 Ikke anstrengende  
7 Meget, meget lett 
8 
9 Meget lett 
10 
11 Ganske lett 
12 
13 Litt anstrengende  
14 
15 Anstrengende  
16 
17 Meget anstrengende 
18 
19 Svært anstrengende 
20 Maksimalt anstrengende 
 


