
 

 

Træn dig op til at løbe 5 

kilometer 
Overlæge Bente Klarlund Pedersen giver her et bud på, hvordan 

man kan træne sig op til at løbe fem kilometer. 
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Plan: Løb fem 

kilometer 

Overlæge Bente Klarlund 

Pedersen giver her et bud på, 

hvordan man kan træne sig op til 

at løbe fem kilometer. 

Af Bente Klarlund 

Vil du undgå livsstilssygdomme som 

diabetes 2 og hjertekarsygdomme, er 

det en god idé at følge 

Sundhedsstyrelsens råd om at dyrke 

30 minutters motion om dagen, siger 

professor, overlæge, dr.med Bente 

Klarlund Pedersen, der opfordrer til,  

 

at man langsomt træner sig op til at 

kunne løbe fem kilometer. 

”Start med at gå 10 minutter og indlæg 

derefter ét eller flere løbeintervaller af 

to minutters varighed. Forsøg at løbe 

med så høj intensitet, at du når 

snakkegrænsen. Det vil sige, at du 

stadig kan snakke, men at sætningerne 

ikke længere er hele. De knækker over 

og bliver brudt. Det vigtigste er, at du 

er i gang i 30 minutter og gradvist 

forlænger intervallerne, hvor du løber. 

Slut af med at gå de sidste fem 

minutter. 

Efterhånden som du kommer i bedre 

form og kan løbe 20 minutter, kan du 

starte med at gå fem minutter, løbe 
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tyve minutter og slutte af med fem 

minutters gang. Næste skridt er at løbe 

fem minutter i et roligt tempo, løbe 

tyve minutter på snakkegrænsen og 

slutte af med fem minutter i roligt 

løbetempo. 

Lige så stille kan du selv øge løbetiden. 

Hvis du kan løbe kontinuerligt i 30 

minutter, er du i stand til at løbe fem 

kilometer. 

Herefter kan du bruge rutemåleren på 

http://www.walk-

up.dk/nyttigt/ruteopmaler 

, tegne en rute på fem kilometer og 

løbe ruten uden at stoppe op 

undervejs,” siger Bente Klarlund, der 

foreslår, at man løber fem kilometer 

tre gange om ugen og indlægger 

intervaltræning to gange om ugen, 

mens man i weekenden løber en 

længere tur. 

Tidsplan 

Er man inaktiv, når man starter op 

med løbetræningen, er det ifølge Bente 

Klarlund Pedersen realistisk at nå 

målet om at løbe fem kilometer inden 

for 16 uger. 

”Hvis man derimod allerede opfylder 

Sundhedsstyrelsen anbefalinger om at 

røre sig 30 minutter om dagen, men 

aldrig løber, er ti uger et realistisk mål. 

En tredje mulighed er, at man allerede 

løber lidt og er i god form, fordi man 

cykler meget eller dyrker en anden 

sport, og her er det vigtigt, at man selv 

fastsætter en dato, der er realistisk at 

nå, hvis man gerne vil løbe fem 

kilometer,” siger Bente Klarlund 

Pedersen. 

Løb hurtigere og længere 

Er man nået op på fem kilometers løb, 

men gerne vil løbe hurtigere, anbefaler 

Bente Klarlund Pedersen, at man gør 

intervaltræning til en del af løbeturen 

to gange om ugen. 

”Start med at løbe en kilometer og 

afslut med to kilometer i roligt tempo. 

Du kan bruge et pulsur og indlægge 

perioder, hvor du træner tæt på 

maksimal puls i 30 til 60 sekunder 

eller ved 85 procent af maksimal puls i 

fire minutter af gangen. Alternativt 

kan du udføre intervaltræningen uden 

pulsur ved hjælp af fartlege eller 

tempoløb. 

Vælg en rute, du kender, og udse dig 

en strækning på to-tre minutter, hvor 

du løber alt, hvad du kan, eller en 

længere strækning, hvor du løber 

maksimalt i fire minutter. Det vil sige, 

at du bliver forpustet, men ved med 

dig selv, at du ikke giver dig fuldt ud. 

 

En anden form for intervaltræning kan 

du få ved at løbe i varieret og bakket 

terræn. Når det er fladt, løber du i et 

tempo, der gør, at du næsten ikke kan 

holde en samtale. Ved foden af bakken 

holder du tempoet og fortsætter op ad 

bakken. Dermed stiger pulsen. Ved 

bakkens top holder du tempoet, indtil 

dit åndedræt tillader, at du næsten kan 

føre en samtale. 

http://www.walk-up.dk/nyttigt/ruteopmaler
http://www.walk-up.dk/nyttigt/ruteopmaler


 

  
4 

 

 

Overlæge Bente Klarlund 

Kør derefter ned i tempo i et par 

minutter, så du atter kan tale, uden 

sætningerne falder fra hinanden. Når 

du kan se den næste bakke, sætter du 

igen tempoet op og gentager 

sceancen.,” siger Bente Klarlund 

Pedersen. 

Efter nogle ugers intervaltræning vil 

man ifølge Bente Klarlund kunne løbe 

fem kilometer hurtigere og hurtigere, 

hvilket er udtryk for, at konditionen er 

forbedret. Gradvist bliver man i stand 

til at løbe ti kilometer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


