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Abstract 

 

Introduction. Having a high maximal oxygen consumption (VO2max) is important for 

both recreational and elite athletes, especially since sedentary lifestyles and the 

associated risk of chronic diseases has been normalized by society. To measure one’s 

VO2max one can either use a direct (precise) or an indirect (estimation) procedure. This 

thesis focused on how well the ACSM’s walking equation can prescribe walking speeds 

and gradients to elicit 50% of VO2max which is one of various intensity standards. 

Method. Eight participants were involved in the study with varying fitness levels and 

ages. They visited a lab two times. The first visit was a ramped treadmill walking test to 

measure their VO2max and during the second visit they performed three different steady 

state protocols at different gradients and speeds on a treadmill based on 50% of their 

VO2max. Results. No significant differences were found (p > 0,05) between measured 

VO2 and predicted VO2 calculated from the walking equation. There was also a very 

strong correlation (r
2 

= 0,843) between the three steady state trials in their actual 50% 

VO2 and measured VO2. There were also no significant relationships between age and 

cardio respiratory fitness levels (p > 0,05) when using the ACSM formula to predict VO2. 

Conclusion. This study concludes that the ACSM’s walking equation is very accurate at 

predicting combinations of speeds and gradients to elicit 50% of VO2max and that its 

accuracy is not influenced by age and cardio respiratory fitness levels. 

Keywords: oxygen uptake, steady state, submaximal exercise, training prescription, 

VO2R 

 

 

Abstrakt 

 

Introduktion. En hög maximal syreupptagningsförmåga (VO2max) är viktigt för både 

motionärer och elitidrottare, sett till det stillasittande samhälle vi har idag med risk för 

kroniska sjukdomar som blivit mer normaliserat. För att ta reda på sin VO2max måste man 

mäta den, antingen direkt (precision) eller indirekt (estimering). Denna studie undersökte 

hur träffsäker ACSMs gångekvation är att estimera 50% av VO2max, vilket är en av olika 

intensiteter som är satt som standard vid utvecklandet av träningsprotokoll. Metod. Åtta 

försökspersoner med olika träningsbakgrund och åldrar deltog i studien. De fick göra två 

besök i labb där man först tog reda på deras VO2max och vid andra besöket fick de utföra 

tre stycken steady state-protokoll på olika lutningar och hastigheter på löpband baserat på 

50% av VO2max. Resultat. Ingen signifikant skillnad (p > 0,05) fanns mellan uppmätt 

VO2 och estimerad VO2 uträknat från gångekvationen. Det fanns en mycket stark 

korrelation (r
2 
= 0,843) mellan de tre steady state-testerna i faktisk 50% VO2 och uppmätt 

VO2. Det fanns inte heller någon signifikant skillnad mellan ålder och kardiorespiratorisk 

fitnessnivå (p > 0,05) vid användandet av ekvationen för att estimera VO2. Slutsats. 

Detta examensarbete drar slutsatsen att ACSMs gångekvation är mycket träffsäker att 

estimera 50% av VO2max och att ålder och kardiorespiratorisk fitnessnivå inte har en 

betydande påverkan. 

 

Sökord: syreupptagning, steady state, submaximal träning, träningsprotokoll, VO2R 
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Definitioner 

 

ACSM = American College of Sports and Medicine 

FP = Försökspersoner 

HR = Heart Rate (puls) 

HRR = Heart Rate Reserve 

N = Antal 

RPE = Rating of perceived exertion 

SD = Standardavvikelse 

VO2R = Oxygen reserve 

Walking equation = Gångekvation 

 

 

 

 

Ett stort tack till alla som kunde medverka i studien. 
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Introduktion 

 

Att ha en hög maximal syreupptagningsförmåga (VO2max) kan hjälpa både idrottare och 

motionärer att prestera bättre, men också att få oss orka uträtta fysiska saker i vardagen 

(Ratamess, 2012, s. 12). VO2max räknas som en av flera delar av mått på vår totala 

fysiologiska fitnessnivå, i detta fall den kardiorespiratoriska delen (Dwyer & Davis, 

2008, s. 4). En låg syreupptagning som hör ihop med mycket stillasittande har visat sig 

vara relaterat till kroniska sjukdomar som t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes 

(Powell & Blair, 1994; Laaksonen et al., 2005). Detta kan således vara en stark 

motivationsfaktor till att underhålla och förbättra vår VO2max. Vår 

syreupptagningsförmåga försämras desto äldre vi blir om vi inte underhåller den 

(Astrand, Astrand, Hallbäck & Kilbom, 1973). Människor med ett stillasittande liv kan 

också behöva hjälp att öka sin VO2max genom olika träningsprogram (Kasch, 1984) och 

då är det praktiskt att man först mäter deras VO2max.  

 

För att mäta en människas VO2max finns det olika sätt, både direkt (maxtest) och indirekt 

(submaxtest) (Glassford, Baycroft, Sedgwick & Macnab, 1965). I ett maxtest får 

personen exempelvis springa på ett löpband i laboratoriemiljö med andningsmask 

kopplat till en maskin som mäter blandningen av syre och koldioxid per andetag. 

Maxtestet utförs med en kontinuerligt stigande svårighetsgrad, och personen arbetar tills 

den inte orkar mer (Dwyer & Davis, 2008, s. 126-127). Detta test kan anses vara ganska 

svårhanterligt eftersom att det kräver dyr komplex utrustning, en övervakande utbildad 

personal, och det är inte så lämpligt för populationer med besvär som till exempel hjärt- 

och lungproblem eller andra hinder (Ebbeling, Ward, Puleo, Widrick & Rippe, 1991). 

 

Ett indirekt submaxtest behöver inte vara lika fysiskt ansträngande och krävande som ett 

maxtest. I ett submaxtest utför man arbetet på en viss arbetsprocent av sin maxprestation 

och utifrån pulssvaret och/eller arbetet räknar man ut ett estimerat värde av VO2max med 

hjälp av ekvationer (Ebbeling et al., 1991; Dwyer & Davis, 2008, s. 107). Två exempel 

på sådana tester är Ebbeling Treadmill Test (Ebbeling et al., 1991) och Queens College 

Step Test (McArdle, Katch, Pechar, Jacobson & Ruck, 1972). Gemensamt med indirekta 

tester är att de använder en ekvation för att estimera VO2max. En särskild ekvation som 

detta examensarbete kommer titta på är gångekvationen som är framtagen av ACSM, 
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vilken är en vanligt förekommande metabolisk ekvation för att räkna ut den estimerade 

syreupptagningen vid gång på ett löpband (Glass & Dwyer, 2007 s. 18-23). ACSMs 

gångekvation ser ut enligt följande:  

VO2 (ml/kg/min) = (0.1 * S) + (1.8 * S * G) + 3.5 ml/kg/min 

S = hastighet (m/min), G = lutning i procent i decimalform 

Ekvationen förutsätter att testet görs med en konstant hastighet (3-5,9 km/h) - steady 

state. Några studier har tittat på hur träffsäker den är att estimera VO2. I en studie av 

Filardo, Silva & Petroski (2008) överestimerade ekvationen VO2 i vältränade män mellan 

20-30 år, samtidigt visar studier att ekvationen är relativt träffsäker (Hall, Figueroa, 

Fernhall, & Kanaley, 2004; Dalleck, Vella, Kravitz & Robergs, 2005). 

 

ACSMs gångekvation brukar vanligen användas till att ta fram olika standardiserade 

träningsprotokoll för olika populationer, både inom forskning (Sjöström et al., 2017) och 

träningsplaneringar (Solheim, Keller & Fountaine, 2014). Att utveckla träningsprotokoll 

utifrån en individs VO2max beskrivs också i ACSMs riktlinjer för träning (Garber et al., 

2011). Det har visat sig att för att kunna förbättra sin VO2max och förminska risken för 

kroniska sjukdomar krävs en intensitet på mellan 50-80% av VO2max som en studie av 

O’Donovan och kollegor (2005) visade. Detta examensarbete kommer att undersöka hur 

träffsäker denna gångekvation är att estimera 50% av VO2max, vilket är den ungefärliga 

intensiteten vid en rask promenad (Garber et al., 2011). 

 

Hypotes / Frågeställning 

 

1) När hastighet och lutning blivit inmatad i ACSMs gångekvation så bör det vara 

ett starkt samband mellan estimerad VO2 och uppmätt VO2 på 50% av max. 

2) Träffsäkerheten att ta fram ett träningsprotokoll på 50% av VO2max via ACSMs 

gångekvation bör inte påverkas av ålder eller kardiorespiratorisk fitnessnivå. 

 

Metod 

 

Försökspersoner 

Åtta stycken FP deltog i studien (se Tabell 1). Alla FP hade olika kardiorespiratoriska 

fitnessnivåer som varierade från väldigt låg (stillasittande) till medelmåttig och hög. 
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Detta var pga. att få ett så brett spektrum som möjligt med olika VO2max för att se om 

gångekvationen varierar i värde. Alla medverkande var fullt friska och gav samtycke till 

att delta i studien. All analyserad data behandlades konfidentiellt på en lösenordsskyddad 

server. Rekryteringen av FP skedde via personlig kommunikation och skriftlig 

information. 

 

Tabell 1. Karaktärisering och antropometri av FP (N = 8). 

Karaktärisering/antropometri Medelvärde ± SD 

Ålder (år) 

Längd (cm) 

Vikt (kg) 

35,5 ± 10,8 

171,8 ± 6,3 

70 ± 8,9 

 

Utrustning 

Studien utfördes i studentlaboratoriet hos Nationella Vintersportcentret på 

Mittuniversitetet i Östersund. Ett motordrivet rullband (Rodby RL1602E) med hastighet- 

och lutningsinställningar användes när FP fick utföra testerna. För syreupptagning 

användes en Hans Rudolph-mask med turbin kopplad till en Quark CPET (COSMED, 

Rom, Italien) och dator där värden från kroppens andningsgaser gick att läsa av. En sele 

med karbinhake ledande till stoppknapp kopplades runt FP:s midja för att säkerställa 

individens säkerhet.  

Våg- med längdmätare användes för att väga och mäta FP. De fick också använda sig av 

pulsband (Polar T31C). RPE-skala (Borg 6-20) användes under testprotokollen för att 

utvärdera FP:s trötthet under testets gång. COSMED-maskinen samt turbin kalibrerades 

med en känd luftkoncentration (4,5% CO2, 16% O2) och en 3-liters kalibreringsspruta 

(COSMED) vid varje tillfälle minst 30 minuter före testets början. 

 

Protokoll och procedur 

Studiedesignen var konstruerad utifrån en repeated measures-design. FP fick besöka 

laboratoriet två gånger.  

Besök 1 

Vid första besöket skulle de utföra ett maxtest, Bruce-protokoll (bilaga 1). FP:s vikt 

vägdes och längden mättes innan testet. Bruce är uppbyggt av olika nivåer. Första nivån 

startades på 2,74 km/h med 10% uppförs lutning och varje nivå pågick i 3 minuter. Nästa 
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nivå blev 4,02 km/h med 12% lutning och så vidare, tills FP inte orkade mer. 20 sekunder 

innan varje nivå undersöktes puls och RPE. FP blev också ombedda att inte hålla i räcket 

på löpbandet. För att ta fram FP:s 50% av deras VO2max dividerades medelvärdet från de 

sista 30 sekunderna av uppmätt VO2 från Bruce-testet. Därefter matades värdet in i 

ACSMs gångekvation, för att få ut vilken lutning och hastighet FP skulle promenera på i 

testerna vid nästa besök.  

Besök 2 

Vid andra besöket fick FP utföra tre stycken steady state-tester. De bestämdes vara 8 

minuter långa med 3 minuter för tid att nå steady state (Haff & Triplett, 2015) och 

resterande 5 minuter användes som ett genomsnittsmått på VO2. Lutningen skildes åt 

med 1 stigande procentenhet per test samtidigt som hastigheten då går ner, enligt 

ekvationen. Anledningen var att kolla om syreupptagningen verkligen skulle vara 

densamma genom alla tre tester oavsett vilken lutning eller hastighet utifrån personens 

50% VO2max, men också för att ACSMs riktlinjer för ekvationen rekommenderar att man 

går upp för en lutning och inte vågrätt.  

 

Statistiska analyser 

För att undersöka om det fanns någon korrelation mellan uppmätt VO2 i steady state-

testerna och faktiska VO2 användes regressionsanalys. Bland-Altman-plots och ANOVA 

Repeated measures användes för att se eventuella samband mellan VO2, ålder och 

kardiorespiratorisk fitnessnivå. Programvara som användes var IBM SPSS Statistics 23 

och Graphpad Prism 7. Alfanivån var satt till p ≤ 0,05. Resultat presenterades som 

medelvärde, median och standardavvikelse. 

 

Resultat 

 

Resultatet för väsentliga variabler från båda besöken (Bruce-testet och de tre steady 

state-testerna) går att finna i Tabell 2 och Tabell 3. Genomsnittliga VO2max för alla FP 

var 42,57 ml/kg/min, högsta uppmätta bland FP var 65 ml/kg/min och lägsta 28 

ml/kg/min. Lägsta ålder var 22 år och högsta 49 år. 
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Tabell 2. Resultat Bruce-test (N = 8) 

Variabler Medelvärde ± SD 

Maxpuls (bpm) 

VO2max (ml/kg/min) 

RPE Borg 

179,6 ± 8,6 

42,57 ± 11,3 

17* 

*RPE presenteras som median. 

Tabell 3. Resultat steady state-tester (N = 8)  

Tester Lutning (%) 

Hastighet 

(km/h) 

Arbetspuls (bpm) 

Arbetspuls (%max) 

RPE VO2/VO2max (%) 

Test 1 

 

 

Test 2 

 

 

Test 3 

 

5,75 ± 2,43 

5,13 ± 0,95 

 

7,25 ± 2,05 

4,53 ± 1,02 

 

8,75 ± 1,75 

4,05 ± 1,06 

121,1 ± 18,7 

67 ± 9,2 

 

123,2 ± 16,4 

70 ± 7 

 

125,2 ± 16,4 

71 ± 6,8 

9* 

 

 

10* 

 

 

10* 

56,5 ± 7 

 

 

55,7 ± 5,7 

 

 

54,8 ± 5,7 

Medelvärde ± SD. *RPE presenteras som median. 

 

 

Uppmätt VO2 och arbetspuls i testerna 

Stapeldiagrammet (figur 1) visar den uppmätta VO2 mellan varje steady state-test. Det 

var ingen signifikant skillnad mellan testerna (p = 0,28). Tillhörande grafiken under 

staplarna visar att när lutningen går upp så går hastigheten ned. Ingen signifikant 

skillnad mellan arbetspuls per test (p = 0,348), F = 1,02. 
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Figur 1. Skillnaden i uppmätt VO2 (ml/kg/min) mellan de tre steady state-testerna.  

 

Regressionsanalys av uppmätt VO2 och verklig 50% VO2max 

Regressionsanalysen (figur 2) visar sambandet mellan uppmätt VO2 mot den faktiska 

50% VO2 (VO2max uppmätt från Bruce-testet dividerad med 2). Cohens r = 0,91 visar 

en mycket stark korrelation. 



8 
 

 
 

 

Figur 2. Grafen jämför och visar korrelation mellan faktiska 50% VO2max och uppmätt VO2 

under de tre steady-state-testerna. 

 

Kardiorespiratoriska fitnessnivåns påverkan på gångekvationen 

Bland-Altman-grafen (figur 3) visar förhållandet mellan estimerad/uppmätt VO2 och 

genomsnittliga 50% av VO2max i de tre steady state-testerna. Bias = 0,91; 95% limits 

of agreement 0,74 -  1,07. Linjära regressionen visar att kardiorespiratoriska 

fitnessnivån inte har någon påverkan vid användandet av gångekvationen (p = 0,65). 
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Figur 3. Förhållandet mellan estimerad/uppmätt VO2 och genomsnittliga 50% av VO2max 

 

Ålderns påverkan på gångekvationen 

Bland-Altman-grafen (figur 4) visar sambandet mellan ålder och procent av uppmätt 

VO2max. Lutningen på regressionslinjen skilde sig inte signifikant från noll, så det 

fanns ingen signifikant effekt (p = 0,20) av ålder på träffsäkerheten för 

gångekvationen att estimera 50% av VO2max.   

 

Figur 4. Grafen visar sambandet mellan uppmätt VO2max i procent och ålder. 

  



10 
 

 
 

Diskussion 

 

Huvudsyftet med detta examensarbete var att undersöka om ACSM’s gångekvation var 

tillräckligt träffsäker att estimera 50% av VO2max i steady state-test. Hypotesen var att 

den borde vara det eftersom enligt ekvationen bör hastighet och lutning som arbete 

korrelera med kostnaden för syre (Glass & Dwyer, 2007 s. 18-23). Studien involverade 

åtta FP som först fick göra ett maxtest på löpband för att få reda på deras VO2max och fick 

vid nästa testtillfälle utföra tre steady state-tester efter varandra på 50% av deras VO2max 

med bestämd lutning och hastighet som skildes åt per test.  

 

Tabell 3 i resultatet visade ingen skillnad i syreupptagningen mellan steady state-testerna 

på olika hastigheter och lutningar (VO2/VO2max (%) = 56,5 ± 7; 55,7 ± 5,7; 54,8 ± 5,7, p 

= 0,28). Vidare visar figur 3 i resultatet att bias var 0,91 med 95% limits of agreement 

(0,74 -  1,07) vilket betyder att ekvationen varken under- eller överestimerade 

syreupptagningen signifikant. Detta betyder att ekvationen i detta fall går att använda till 

att estimera 50% av VO2max med bra precision. 

 

Vidare visade regressionsanalys av alla tre steady-state-tester att det fanns en mycket 

stark korrelation (Cohen’s r = 0,91; r
2
 = 0,843), trots några enstaka outliers genom 

testerna. Vad dessa avvikande värden berodde på är okänt, däremot finns några teorier 

som kan förklara dem. Ekonomin när man rör på sig, i detta fall promenera, kan skilja 

mellan personer. I en studie av Workman & Armstrong (1963) tog man fram en ekvation 

som visade att ett mer frekvent steg/minut kostade mer energi vid promenad på ett 

lutande löpband, vilket betyder att personer som är kortare - eller har kortare ben - kan 

förbruka mer energi gentemot någon som är längre. Detta stöds även i en studie av 

Woods (2007) som också hade tittat på övervikt i samband med promenad på löpband 

och där såg man att bara upprätthålla balansen i kroppen kunde förbruka mer energi, samt 

att de gick saktare på en högre procent av sin VO2max. Ingen var överviktig i detta 

examensarbete, men det kan vara värt att tänka på för framtida studier som använder sig 

av ACSMs gångekvation. Som nämnts innan i introduktionen är inte gångekvationen 

hundra procent säker heller som demonstrerats i olika studier (Hall et al., 2004; Dalleck 

et al., 2005; Peterson, Pieper & Morey, 2003). 
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Eftersom att gångekvationen är vanligt förekommande när det kommer till att skapa 

träningsprotokoll åt individer så var andra hypotesen att ålder och kardiorespiratorisk 

fitnessnivå inte bör påverka utfallsvariabeln i gångekvationen vid utvecklandet av ett 

träningsprogram på 50% av VO2max. I detta arbete fann man ingen signifikant skillnad (p 

= 0,20) mellan ålder och 50% uppmätt VO2max, däremot var det samma sak här som i 

föregående hypotes att det fanns några få outliers. Men det beror högst troligt också på 

det som skrevs innan med hållning och gångekonomin. En person i studien hade även en 

ovanlig gångstil och berättade att ena benet var någon centimeter kortare än det andra, 

vilket skulle kunna påverkat resultatet. 

 

I introduktionen togs studien av O’Donovan et al. (2005) upp angående att för att kunna 

förbättra sin VO2max och minska risken för kroniska sjukdomar så krävdes en intensitet på 

mellan 50-80% VO2max. I den studien såg man dock en mycket högre förbättring av 

VO2max för personerna som utförde arbete på en hög (60-80% av max) fysisk 

ansträngning gentemot de som hade en lägre (~40-55% av max) fysisk ansträngning. Då 

väcks såklart frågor om vad som är fysiskt ansträngande för vissa populationer gentemot 

andra. I en studie av Church, Earnest, Skinner & Blair (2007) tog man stillasittande, 

överviktiga kvinnor och delade upp dem i en kontrollgrupp och en av tre grupper med 

måttlig intensitet (~50% VO2max). Varje grupp hade som mål att nå en energiförbrukning 

på 4, 8, eller 12 kcal/kg per vecka. De lyckades öka sin VO2max med 4%, 6% och 8% 

respektive i dessa grupper. Denna information är av stor betydelse för det innebär att 

människor i andra populationer (som överviktiga i detta fall) kan ha en fördel att “bara” 

arbeta på en intensitet på 50% av VO2max.  

 

Något som också kan vara viktigt att beakta är relationen mellan VO2max och VO2 

Reserve (VO2R) samt HRR (HRR). På senare tid rekommenderas det hellre att vid 

utvecklandet av träningsprotokoll så bör man använda sig av procent av VO2R (%VO2R) 

istället för procent av VO2max (Dalleck & Dalleck, 2008). Vidare hävdar också Swain och 

Leutholtz (1997) att relationen mellan HRR är större till VO2R än till VO2max och 

rekommenderar därmed också att man borde utveckla träningsprotokoll baserat på 

%VO2R än %VO2max. Swain och Franklin (2002) fann i sin studie att tröskeln för att 

förbättra sitt VO2max endast var 30% av VO2R för personer under 40 ml/kg/min och 46% 

av VO2R för personer med över 40 ml/kg/min, vilket är en relativt stor skillnad från att 

säga att intensiteter på 50% av VO2max skulle vara tillräckligt för att förbättra VO2max. 
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Men för personer som arbetar på högre kardiorespiratoriska fitnessnivåer (55%> HRR) 

skulle det å andra sidan inte ha stor betydelse, då relationen mellan VO2max och VO2R 

inte skiljer så mycket, som går att utläsa i Tabell 4 från en studie av Lounana, Campion, 

Noakes, & Medelli, (2007) av elitcyklister. 

 

Tabell 4. Värden från %VO2max  och %VO2R motsvarande värden av %HRR 

%HRR 35% 45% 55% 65% 75% 85% 95% 

%VO2max  38,1 ± 

0,5** 

47,4 ± 

0,5** 

56,8 ± 

0,5*’ 

66,2 ± 

0,5* 

75,5 ± 0,4 84,9 ± 0,4 94,2 ± 0,5 

%VO2R  34,1 ± 0,6  44,1 ± 0,5 54,1 ± 0,5 64,1 ± 0,5 74 ± 0,5 84 ± 0,5 94 ± 0,5 

Sig.%error +9% +5% +3% +2%    

Värden är genomsnitt ± SEM 

* Skildes signifikant från motsvarande %HRR-värde (* P < 0,05; ** P < 0,001). 

Modifierad från: Lounana, Campion, Noakes, & Medelli, (2007) Table 8, Values of %VO2max 

and %VO2R corresponding with indicated values of %HRR. 
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Vidare forskning 

Den nuvarande studien var relativt begränsad till ett visst antal variabler, hypoteser och 

individer. Vid framtida studier skulle det varit intressant att undersöka  steg/minut för att 

se hur mycket skillnad det gör på syreupptagningen. Det skulle också varit intressant att 

jämföra flera metaboliska ekvationer som till exempel Brownings (Browning, Reynolds, 

Board, Walters & Reiser, 2013) och Fosters (Foster et al., 1996) mot ACSM, samt ett 

större antal FP. Det vore också värdefullt om man hade mer information om relationen 

mellan VO2R och HRR till VO2max för att undersöka hur ett träningsprotokoll skulle 

kunna se ut på 50% av VO2max, 50% VO2R och 50% HRR, och för olika populationer. 

 

Slutsats 

Denna studie visade att ACSM’s gångekvation är mycket träffsäker att estimera 50% av 

VO2max och att den skulle gå att använda i samband med utvecklandet av 

träningsprogram åt individer oavsett ålder och kardiorespiratorisk fitnessnivå på samma 

intensitet. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Maxtest 

Besök 1 - Maxtest        Datum:  

 

Namn:________________ Kön:___  Ålder:___ 

 

Vikt:___ (kg)  Längd:____ (cm) 

 

Bruce-protokoll 

Höj hastigheten och lutning var tredje minut och kolla puls samt RPE, när det är 20 

sekunder kvar av nivån. 

 

Nivå Hastighet (km/hr) Hastighet (mph) Lutning Puls RPE 

1 2.74 1.7 10   

2 4.02 2.5 12   

3 5.47 3.4 14   

4 6.76 4.2 16   

5 8.05 5.0 18   

6 8.85 5.5 20   

7 9.65 6.0 22   

8 10.46 6.5 24   

9 11.26 7.0 26   

10 12.07 7.5 28   

 

 

Kommentarer:



 

 
 

Bilaga 2 - 50% VO2max steady state 

Besök 2 - 50% VO2max steady state    Datum: 

Kolla puls och VO2 varje minut efter 3 min. Använd hastighet och lutning från 

ACSMs ekvation. 

__% Lutning @ Hastighet:_____ 

Min Puls VO2 RPE 

1 x x x 

2 x x x 

3 x x x 

4    

5    

6    

7    

8    

 

 __% Lutning @ Hastighet:_____ 

Min Puls VO2 RPE 

1 x x x 

2 x x x 

3 x x x 

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

__% Lutning @ Hastighet:_____ 

Min Puls VO2 RPE 

1 x x x 

2 x x x 

3 x x x 

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

Kommentarer: 

 


