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Tema: Tredemølle 
 
 
 

Tredemølletrening året rundt 
 
 

Det er ikke bare på 

vinteren  det kan være 

bra å benytte  seg av 

tredemølla. Ifølge 

Marius Bakken er det 

en fordel  å trene på 

mølla også resten av 

året. 
 

Av Bjørn Johannessen 
 

– Fra oktober til mai pleier jeg å 
løpe hver eneste intervall- og har- 
døkt på tredemølla. Og også på 
sommeren har jeg en til to økter i 
uka på mølle, forteller Marius 
Bakken, som nettopp hadde gjort 
unna en av sine mølleøkter da 
Kondis tok en prat med ham. 

 

Valg av modell 

Tredemøller er i dag ikke bare for- 
beholdt treningssentre og topp- 
idrettsutøvere. Stadig flere ivrige 
mosjonister går til anskaffelse av 
tredemølle og løper hjemme i kjel- 
leren når mørket senker seg og vin- 
terkulda setter inn. 

En tredemølle kan koste alt fra et 
par tusenlapper til flere titalls tusen. 
Hvilke vurderinger bør man gjøre 
før man eventuelt gjør en slik inves- 
tering? 

– Først og fremst ville jeg valgt et 
godt merke framfor å gå for noe bil- 
lig. Deretter går det an å vurdere 
andre ting som stabilitet, bredde på 
båndet og hastighet på mølla, innle- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mye mølletrening: I 2004 satte Marius Bakken norsk og nordisk rekord 
på 5000 m med 13.06,39. For å oppnå de prestasjonene han gjorde, 
gjennomførte Bakken store deler av sine intervalløkter på tredemølle - 
både sommer og vinter. (Foto: Per Inge Østmoen) 

være gunstig å trene på mølle også 
sommerstid. Om vinteren kjører jeg 
gjerne fem økter i uka på mølla, 
mens jeg om sommeren har én til to 
mølleøkter. Jeg har også sett at da 
Ingrid Kristiansen satte sine ver- 
densrekorder på 1980-tallet, løp hun 
på mølle hele sommeren. 
 

Rolig ute – hurtig inne 

Det har blitt sagt at mye møllelø- 
ping kan gå på bekostning av legg- 
styrke og spenst, men Bakken har 
ikke gjort seg noen negative erfa- 
ringer på det området. 

– Man kan selvfølgelig vurdere å 
trene litt ekstra styrke for leggene 
dersom man trener mye på mølle, 
men jeg prøvde det i en periode og 
kom fram til at det ikke hadde noen 
betydning. Så lenge man kjører alle 
de rolige øktene utendørs, er min 
erfaring at man blir sterk nok i leg- 
gene av det, forklarer han. 

– Rolige turer har jeg for øvrig 
aldri løpt noe særlig av på mølle. Da 
har jeg heller løpt ute, også om vin- 
teren. Så lenge man har en mølle til- 
gjengelig, er det fint å trene løping i 
Norge om vinteren. Tar man de roli- 
ge turene ute, vil de vinterlige og 
glatte veiene sørger for at de rolige 
turene går så rolig som det er 
meningen at de skal være. Og ved å 
løpe de harde øktene på mølle, får 
man god nok kvalitet når det trengs, 
sier Bakken. 

Om forholdene er gode, er det lett 
å begå den feilen at man løper for 
hardt  på  de  øktene  som  skal  gå 
rolig, og dermed ikke har overskudd 

der Marius Bakken. 
– Jeg har løpt på mange forskjel- 

lige møller, og min erfaring er at det 
er ganske store forskjeller når det 
gjelder  skaderisiko  og  hvor  gode 
møllene er å løpe på. Det blir som 
forskjellen på å løpe på asfalt kontra 
myke stier. Generelt sett anbefaler 
jeg  å  kjøpe  Woodway  tredemølle 
dersom  man  har  veldig  god  råd. 
Hvis man ikke har så god råd, men 

ønsker en mølle som gir mye for 
pengene, har jeg best erfaring med 
møllene  fra  Sportsmaster,  tilføyer 
han. 

– Topphastigheten på mølla må 
velges ut ifra hvilket prestasjonsni- 
vå man ligger på. En løper som for 
eksempel er god for 40 minutter på 
mila bør velge en mølle med hastig- 
het på 18 km/t. Da har man litt å gå 
på slik at man kan kjøre drag. Og 

holder ikke det, kan man legge inn 
litt stigning i tillegg. 
 

Raskere stegavvikling 

Når tredemølla er i hus og løperen 
er klar for trening, anbefaler Marius 
Bakken å sette mølla på en stigning 
på en halv til en prosent, blant annet 
for å kompensere mot manglende 
luftmotstand i forhold til det å løpe 
ute. 

– I perioder er det bedre å løpe på 
tredemølle enn å løpe utendørs. Ikke 

og er godt nok restituert til å kunne 
kjøre hardt på de harde kvalitetsøk- 
tene. 

– Det er flere eksempler på løpere 
som har flyttet til Vestlandet og fått 
fine forhold om vinteren, men som 
har gått på en smell fordi det har 
gått for fort på de rolige øktene, for- 
teller Marius Bakken. 

 
Korte intervaller og 
hurtige turer 

Stort sett går det an å kjøre samme 

Marius Bakkens forslag til mølleøkter 
 

1. Løp drag på 1 minutt der du øker hastigheten med 0,2 km/t for hvert 
drag. Løp totalt 20 drag før du tar 2 minutters pause og tar fem drag til 
i samme fart som du avsluttet de 20 første med. Pause mellom dragene 
kan være på 30 sekunder. 

 
2. Hurtig langtur med vekslende hastighet. For eksempel 4 minutter i 17 
km/t etterfulgt av 2 minutter i 16 km/t før du går opp igjen til 4 minut- 
ter i 17 km/t. Fortsett å gå opp og ned i hastighet på denne måten med 1 
km/t i fartsvariasjon. 

 
3. Løp for eksempel 4 ganger 9 minutter hvor du deler inn 9 minutters 
dragene i bolker på 3 minutter der du løper de første 3 minuttene i f.eks. 
16 km/t, de neste 3 minuttene på 16,5 km/t og de siste 3 på 17 km/t. På 
den måten skal du hele tiden jobbe innenfor den anaerobe terskelsonen. 

bare fordi det gir gode løpsforhold 
om vinteren når det er snø og kaldt 
ute, men også fordi trening på mølle 
er gunstig for løpsteknikken. I peri- 
oder der jeg har løpt mye på mølle, 
har jeg sett at jeg har fått et raskere 
fotisett og hurtigere stegavvikling, 
forteller mannen som er innehaver 
av den norske og nordiske rekorden 
på 5000 m. 

Man kan altså holde en høyere 
frekvens og ha kortere kontakt med 
bakken når man løper på mølle. Og 
klarer man å ta disse egenskapene 
med seg utendørs, kan det ha positiv 
virkning på løpsteknikken og pre- 
stasjonene. 

– Av den grunn mener jeg det kan 

type treningsøkter på mølle som det 
man gjør utendørs. Men det er visse 
økter som egner seg spesielt godt på 
tredemølla. 

–  Den  eneste  typen  treningsøkt 
jeg  har  litt  dårlig  erfaring  med  å 
kjøre på mølle er de aller tøffeste 
øktene med lange, harde drag fra 2 
til 5 minutter. Det har jeg erfart sit- 
ter litt for lenge og hardt i beina. 
Ellers har jeg stort sett samme type 
treningsøkter på mølle som det jeg 
pleier å ha utendørs, og aller best 
erfaring har jeg med å enten kjøre 
korte intervaller eller hurtige, lange 
turer der man kjører opp og ned i 
hastighet underveis, sier mølleentu- 
siasten. 
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Tema: Tredemølle 
 
 
 

Mølle kontra fast underlag 
 
 

– Det er spesielt én type økt det 
er vanskelig å få til ute, med min- 
dre man har veldig god fartsfølelse, 
og det er progressive økter der man 
for eksempel øker farten med 0,2 
km/t for hvert drag. Man har mye 
mer kontroll på hastigheten på 
mølla enn det man har ute. Bruk 
derfor mølla til å variere innenfor 
riktige belastningssoner. På mølle 
kan man dessuten tvinge seg selv 
til å ligge på jevn fart hele tiden, 
mens man utendørs lett kan få en 
periode hvor man mer eller mindre 
ubevisst løper litt roligere enn plan- 
lagt, forklarer Bakken. 

Selv er han litt tilbakeholden 
med å fortelle hvor mye han trener 
og hvordan egen form er. 

– Jeg blir ferdig med legestudiet 
mitt i mai, og deretter skal jeg ut i 
turnusjobb. Så det er full fart med 
andre ting enn løping, men jeg er i 
alle fall i trening. Og egentlig har 
det aldri vært noe problem å kom- 
binere studier og trening. Det hele 
er bare et spørsmål om hva man 
skal prioritere å bruke tiden sin på, 
avslutter mannen som i 2004 prio- 
riterte å løpe 5000 m på 13.06,39. 

 
 
 

Marius Bakken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Født: 1978 
Klubb:   Runar 
Yrke: Medisinstudent, 

ferdig til våren 
Bosted:   Oslo 
Perser: 
1.51,19 på 800 m (1997), 
3.38,86 på 1500 m (2005), 
7.40,47 på 3000 m (2001), 
13.06,39 på 5000 m (2004), 
28.26,36 på 10.000 m (2000) 
og 28.26 på 10 km 
(Sentrumsløpet 2000) 
Meritter: 
3 NM-gull på 1500 m, 2 NM- 
gull på 5000 m, 2 NM-gull i 3 
km terrengløp, sølv på 5000 m 
i U23-EM og 9. og 12. plass 
på 5000 m i VM. Tildelt Asics 
gullsko som Norges beste 
langdistanseløper syv ganger. 

Hva er forskjellene 

mellom  å løpe på tre- 

demølle kontra  det å 

løpe utendørs på fast 

underlag?  Ellen Marie 

Bardal ved NTNU har 

skrevet en master- 

oppgave hvor hun 

drøfter dette 

temaet. 
 
Av Ellen Marie Bardal, 
NTNU 
 

vis målet med å bruke trede- 
møllen  er  å  komme  i  bedre 

fysisk   form,   er   tredemøllen   et 
utmerket  instrument  og  et  nyttig 
alternativ til å bevege seg på fast 
underlag. Hvis man ønsker å bruke 
tredemøllen  til  bevegelsesanalyse 
eller  til  teknikktrening  for  gange/ 
løping på fast underlag, må man vite 
om bevegelse på tredemølle er en 
valid og reliabel modell for målbe- 
vegelsen,  nemlig  gange/løping  på 
fast underlag. 

Mekanisk sett er gange/løping på 
tredemølle og fast underlag likt så 
lenge hastigheten på båndet er kon- 
stant og vi beveger oss i samme has- 
tighet  i  de  to  kondisjonene.  Den 
eneste faktoren som mekanisk sett 
er forskjellig, er luftmotstanden. 

Det  er  mange  studier  som  har 
undersøkt om det er noen forskjell 
mellom å gå/løpe på tredemølle og 
på fast underlag. Noen studier har 
ikke funnet noen forskjeller, mens 
andre studier har funnet forskjeller i 
både kraften vi bruker i steget og på 
hvordan vi beveger oss. Det som er 
påfallende er at de rapporterte for- 
skjellene i bevegelsesmønster ikke 
stemmer  overens  med  hverandre, 
noe som kan tyde på at det er ulike 
faktorer som fører til de rapporterte 
forskjellene. 
 
Det er flere faktorer som kan føre til 
forskjeller mellom løping/gange på 
tredemølle og fast underlag: 
•  Fysiske  og  tekniske  egenskaper 

hos ulike tredemøller 
•  Sensorisk informasjon 
•  Erfaring 

 
 
Korte steg, høy frekvens: På tre- 

demølle er det underlaget som 
beveger seg, ikke løperen. Dermed 

blir det uoverensstemmelse mellom 
hastigheten synet oppfatter og has- 

tigheten man føler på kroppen. 
Dette kan resultere i at man løper 

med høyere frekvens og kortere 
steg enn man ville gjort på fast 

underlag. 

Tredemøllas egenskaper 

Når det gjelder de fysiske og teknis- 
ke egenskapene hos ulike tredemøl- 
ler, er det flere faktorer som kan 
påvirke hvordan vi løper. De viktig- 
ste ser ut til å være type underlag, 
størrelsen på båndet og motorens 
egenskaper. 
 
Underlag 
Hvordan vi løper er forskjellig ut fra 
underlaget vi løper på. Vi tilpasser 
løpesteget etter både type overflate 
og hardheten av underlaget. Dette er 
enkelt illustrert ved å løpe på snø vs. 
bar  bakke  og  løping  på  asfalt  vs. 
myk sti. Det finnes et bredt spekter 
av  underlag  på  ulike  tredemøller, 
men ingen er helt lik underlaget vi 
finner  ute.  Løping  på  tredemølle 

kan derfor bli litt forskjellig fra 
løping  på  fast  underlag,  men  vil 
også variere litt fra mølle til mølle. 
Når vi løper på ulike underlag for- 
andrer vi den funksjonelle stivheten 
av  foten  når  den  treffer  bakken. 
I tillegg tilpasser vi kontakttid med 
bakken ut fra hardheten på under- 
laget. 

 
Størrelse 
En tredemølle med et smalt og kort 
bånd kan virke begrensende, og det 
kan føre til at man korter ned steg- 
lengden  og  øker  frekvensen.  En 
større mølle vil gi et løpsmiljø som 
er mer likt det man finner ute, ved at 
man kan ha et par kortere steg eller 
ta et steg til siden uten å komme på 
kanten av tredemøllen. 
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Tema: Tredemølle 
 
 
 

Motorens egenskaper 
Et kriterium som er satt for at løping 
på tredemølle skal være mekanisk 
likt  løping  på  fast  underlag  er  at 
hastigheten skal være konstant. Et 
problem som oppstår på mange tre- 
demøller er at motoren ikke er sterk 
nok til å opprettholde en konstant 
hastighet på båndet når vi løper på 
det. I praksis vil det si at løperen 
bremser  opp  båndet  når  han/hun 
lander  og  akselererer  båndet  når 
han/hun  sparker  ifra.  Tilbakemel- 
dingsmekanismen  må  også  være 
kjapp nok slik at man unngår has- 
tighetsforandringer på båndet. Det 
at løperen forandrer hastigheten på 
båndet fører til en energioverføring 
mellom  subjektet  og  underlaget 
som ikke oppstår på fast underlag. 
Dette  ser  spesielt  ut  til  å  påvirke 
bevegelser av ankelen både i isettet 
og avslutningsfasen av steget. 

 

Sensorisk informasjon 

Den største forskjellen mellom 
løping på tredemølle og løping på 
fast underlag er at vi ikke beveger 
oss i forhold til omgivelsene våre. 
Når vi beveger oss i forhold til 
omgivelsene, gir synet oss viktig 
informasjon om distanse, hastighet 
og retning. Denne informasjonen 
brukes igjen til å opprettholde 
balanse og et stabilt bevegelses- 
mønster. Vi har også andre sanser 
som gir oss informasjon om nettopp 
dette.  For  eksempel  en  leddsans 
som kan gi oss informasjon om hvor 
fort vi beveger oss ut fra den ryt- 
miske bevegelsen på bena når vi 
løper. 

På en tredemølle vil det bli en 
uoverensstemmelse mellom den 
hastigheten synet oppfatter og den 
hastigheten leddsansen oppfatter. 
Denne  informasjonskonflikten  ser 
ut til å føre til at vi løper med en 
høyere frekvens og kortere ste- 
glengde enn vi ville gjort på fast 
underlag. 

Tilvenning og erfaring 

Tilvenning og erfaring med å løpe 
på tredemølle ser ut til å redusere 
effekten av mangelen på visse typer 
visuell informasjon. Hver gang du 
starter å løpe, vil du ha en tilven- 
ningsprosess der nervesystemet til- 
passer seg den informasjonen som 
er tilgjengelig i det nye løpsmiljøet. 
Enkelte studier foreslår at vi foran- 
drer hovedkilde for informasjon fra 
visuell kontroll til leddsanser og 
muskelsanser når vi har løpt en viss 
tid på tredemølle. Jo lengre erfaring 
man har med løping på tredemølle 
jo kortere tid tar denne tilvennings- 
prosessen. Erfaring er derfor viktig 
for å kunne bruke tredemølle til for 
eksempel teknikktrening. 
 

Konklusjon 

Som vi har sett er det flere faktorer 
som kan føre til forskjeller i hvor- 
dan vi løper på en tredemølle 
sammenliknet med på et fast under- 
lag. Noen av disse faktorene er 
essensielle forskjeller, mens andre 
er mer et resultat av ulike løpsmiljø. 
Min studie viste at det ikke var noen 
forskjell i tid-distanse parameter 
(steglengde, frekvens, stegbredde, 
kontakttid med bakken osv.) eller 
ankelbevegelser når man gikk på 
tredemølle sammenliknet med fast 
underlag. Vi prøvde å lage løpsmil- 
jøene så like som mulig, med en stor 
tredemølle med god motor og likt 
underlag. I tillegg var forsøksperso- 
nene erfarne brukere av tredemølle 
og fikk god tilvenningstid før vi 
gjorde målingene. 
 
Referanse: 
Ellen Marie Bardal: An environ- 
ment-controlled comparison of 
ankle kinematics between treadmill 
and overground walking (2008). 

Ode til tredemølla 
 
 

På tredemølla er det gøy å trene 
uansett hva andre måtte mene. 
Hvis du investerer 10-15 tusen, 

har du et treningsapparat som gjør ekte susen. 
 

Så det er bare å sette i gang, men 
la ikke turen bli altfor lang. 

Har du forresten ordnet med taktfast musikk, 
da kan du virkelig få et adrenalinkikk. 

 
Like foran mølla har du en TV på lur, 

da kan du trene uten å bli sur. 
Du glemmer rett og slett tid og sted, 

du løper og løper og er helt med. 
 

Mølla kan du stille inn på ditt eget nivå, 
til og med om du kanskje bare vil gå. 

Og med superdemping på løpebåndet har du garanti 
om å kunne trene lenge skadefri. 

 
Elite, trim eller mosjon 

på mølla kan alle få god kondisjon. 
Det er så velsignet enkelt og greit: 

Når været ute er lite ålreit, 
er det bare å ta på seg shorts eller bikini 

og sette i gang som en ren Houdini. 
 

Fritz Matthiesen 

 
Møllepoeten: Fritz Matthiesen liker å holde formen ved like og er flit- 
tig bruker av tredemølla. Det resulterer ikke bare i bedre helse, men 
også i poetiske dikt. (Foto: Bjørn Johannessen) 

 

 

Om artikkelforfatteren 
 
 
 

 
Ellen  Marie  Bardal  (27) 
har mastergrad innen beve- 
gelsesvitenskap og er for 
tiden stipendiat ved NTNU 
hvor hun holder på med en 
doktorgrad i helsevitenskap. 
Bor på Melhus ved 
Trondheim og er ivrig 
mosjonist innen løping og 
langrenn. 

 
Ute og inne: Ellen Marie 
Bardal har skrevet en mas- 
teroppgave hvor hun tar 
opp forskjeller og likheter 
mellom å løpe på tredemøl- 
le kontra fast underlag. 
(Foto: Gunnar Bureid) 



 

 


