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FÖRORD

Inom Västerås kommun hade diskuterats möjligheten att

spara energi genom en partiell släckning av den offent-

liga belysningen. Därvid hade också diskuterats hur en

sådan släckning skulle upplevas av allmänheten.

Västerås gatukontor kontaktade statens väg- och trafik-

institut (VTI) för att få hjälp med utvärderingen av

en planerad försöksverksamhet. Huvudansvarig för stu-

dien har varit Sven Dahlstedt, Firma Humanteknologi.

Planering och datainsamling har skett i samarbete med

Västerås kommun och VTI.

Västerås gatukontor och VTI har gemensamt finansierat

undersökningen.
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VTI

Public experience of a reduced public lighting within

a quarter of the city of Västerås

by Sven Dahlstedt
National Swedish Road and Traffic Research Institute

8-581 01' LINKÖPING SWEDEN

ABSTRACT

An experiment of switching off 2/3 of the public light-

ing during those night hours, when the light is of

minor importance, has been carried out in a new built

area in Västerås. An inquiry regarding the frequency

of observation and the experience of the switching off

was carried out in connection with the experiment

winter of 1981. After two months, compara-during the

tively few persons in the studied area had really

observed a reduction in lighting, and only a few had

a negative Opinion of the experiment. Due to some

inevitable insecurities in the planning of the experi-

ment the results have to be generalized with caution.
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II

Allmänhetens upplevelse av en reducerad offentlig

belysning inom en stadsdel i Västerås

av Sven Dahlstedt
Statens väg- och trafikinstitut

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

I ett nybyggt område i Västerås har ett försök gjorts

med att släcka 2/3 av denoffentliga belysningen under

de timmar på natten då belysningen sannolikt är till

minst nytta. I samband med släckningsförsöket gjordes

under vintern 1981 en undersökning av hur många som

observerade släckningen, och hur släckningen upplevdes.

I det stuerade området var det relativt få personer

som efter två månader faktiskt hade observerat någon

minskad belysning och det var även relativt få som

gav ett negativt omdöme om släckningsförsöket. Ett

antal ofrånkomliga osäkerhetsmoment i försöksupplägg-

ningen gör dock att resultaten måste generaliseras med

mycket stor försiktighet.
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UNDERSÖKNINGENS BAKGRUND

Allmänt

Västerås gatukontor (i fortsättningen förkortat ng)

kontaktade statens Väg- och trafikinstitut (VTI) för

att etablera någon form av samarbete för att utvärdera

ett försök med partiell släckning av den offentliga

belysningen inom stadsdelen Södra Gryta.

I stadsdelen Södra Gryta hade det kommunala belysnings-

nätet planerats på ett sådant sätt att det utan större

ingrepp var möjligt att släcka 1/3, alternativt 2/3 av

alla lampor, vilket gjorde området lämpligt för ett

försök med partiell släckning. De frågor man var när-

mast intresserad av vid ett sådant försök var snarast

av psykologisk attitydkaraktär - trygghet, säkerhet,

initiativ till eget energisparande - eftersom de rent

kommunalekonomiska effekterna kan beräknas enbart med

utgångspunkt från lampeffekter, brinntider och energi-

priser.

Förutsättningar

 

De viktigaste förutsättningarna för att genomföra ett

försök med sådan inriktning bedömdes vara de följande:

- Initiativet från ng tillsammans med förutseendet att

planera området för en partiell nedsläckning erbjöd

en ganska unik forskningsmöjlighet inom det aktuella

energisparandeområdet.

- Den kommunala delen av den offentliga belysningen om-

fattade endast cirka hälften av belysningen inom
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området (samt matargatan runtom). Övrig gatu-, väg-

och utebelysning administrerades av villa- och

bostadsrättsföreningar, vilketinnebar dels att

standarden varierade, dels att möjligheterna till

partiell nedsläckning inte var förberedda.

Området var helt nybyggt (inte ens helt färdigt) med

en stor andel Villor och radhus och en relativt liten

del flerfamiljshus. Detta gjorde att områdets repre-

sentativitet med avseende på olika socioekonomiska

och demografiska variabler måste bedömas som mycket

osäker. Därtill kan fogas en misstanke (visserligen

obekräftad)

till reaktioner som är förknippade med belysnings-

att nybyggnationen i sig kan ge upphov

standarden.

"hushåll" före-

föll vara den natuliga urvalsenheten så uppgick

Området är relativt litet. Eftersom

populationsstorleken endast till cirka 1.300, vilket

bedömdes kunna medföra svårigheter att hitta "oför-

störda" intervjupersoner i en utdragen undersökning

med stora stickprov.

Diskussion av förutsättningarna (enligt PM 1980-12-11)

De inte helt perfekta föreliggande försökstekniska

betingelserna kunde antas medföra både vanskligheter

att genomföra en rimligt kontrollerad undersökning och

- kanske framför allt - svårigheter att tolka och

generalisera resultaten på ett meningsfullt sätt.

Med tanke på områdets speciella karaktär med avseende

på både befolkningssammansättning och belysningsstan-

dard fanns det en risk att undersökningsresultaten

endast kan utnyttjas som en situationsbeskrivning utan
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möjligheter att generalisera till andra stadsdelar med

andra människor och annan belysning. När det gäller

representativiteten hos den "blandade" belysningen i

Södra Gryta lär det dock enligt uppgift finnas en

allmän strävan bland kommunerna att minska de egna

kostnaderna genom att överlåta ansvaret för t ex gatu-

belysning på villaföreningar och liknande organisa-

tioner. Om sådana arrangemang kommer att införas i

större utsträckning är det således möjligt att "belys-

ningsblandningen" i Södra Gryta kan bli på något vis

typisk för belysningen i framtida bostadsområden.

Vad gäller den andra viktiga representativitetsaspek-

ten - befolkningssammansättningen - finns intet under-

lag tillgängligt för att bedöma representativieteten.

Denna svaghet kunde möjligen kompenseras något med

hjälp av större stickprov som kunde medge en uppdelning

avcüatillfrågade i någorlunda homogenakategorier efter

t ex ålder och kön. Samtidigt måste dock observeras att

den relativt lilla populationsstorleken inte medgav

några jättestora stickprov, särskilt inte i en fler-

stegsundersökning med flera intervjuomgångar.

Bedömning av förutsättningar (från PM 1980-12-11)

 

Arrangemang med olika varianter av reducerad belysning

under lågtrafiktider förefaller vara ett sätt för kom-

munerna att på sikt minska sina kostnader för den

offentliga belysningen. Eftersom det kan förväntas ett

visst intresse för försök med olika former av partiell

belysning/partiell släckning kan det ha sina risker

att för en första utvärdering välja ett område med så

många osäkerhetsfaktorer som Södra Gryta.
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Denna osäkerhet kan nämligen medföra att t ex positiva

erfarenheter leder till liknande installationer i andra

områden utan att ge samma positiva resultat, eller

kanske tvärtom, att negativa erfarenheter leder till

att liknande försök inte genomförs trots att de kanske

kunde givitgoda erfarenheter i andra miljöer med andra

människor.

Å andra sidan finns det mycket som talar för att den

FoU-möjlighet som erbjudits av ng bör utnyttjas. Den

bör dock användas på ett sådant sätt att risken för

feltolkningar av resultaten blir minimal, och så att

resultaten kan ha värde som något mera än ren situa-

tionsbeskrivning. Nedan ges ett förslag till hur en

undersökning i Södra Gryta skulle kunna utnyttjas som

en del i ett mera långsiktigt energisparprojekt.

FÖRSLAG TILL STUDIER AV PARTIELL SLÄCKNING

(från 1980-12-11)

Långsiktig inriktning

Det samarbete i energisparfrågor som förekommer mellan

vissa kommuner bör utvecklas ytterligare och de samar-

betande kommunerna bör upprätta ett gemensamt program

för försök med partiell släckning. Detta program gör

utformas så att dubbelarbete undviks (om det inte

behövs för att kontrollera osäkra data), och dessutom

så att olika områden i olika kommuner kan vara "experi-

ment"- respektive "kontrollgrupp" åt varandra. Even-

tuellt koordinatorsjobb borde kunna läggas på Kommun-

förbund, Vägverk, Energisparkommittê eller utomstående

konsult om inte de samarbetande kommunerna kan avdela

egna resurser.
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Om ett sådant samarbete kan utvecklas, men det visar

sig att befintliga eller planerade installationer inte

kan förväntas ge svar på de viktigaste frågorna kring

partiell släckning så bör resurser samlas och koncen-

treras på något/några områden där belysningen kan

arrangeras för att kunna ge svar på meningsfulla fråge-

ställningar. Både vid urval av områden och vid plane-

ringen av belysningsarrangemangen samt vid uppläggning

och utvärdering av sådana försök bör forskning/utred-

ningsspecialist medverka för att ansvara för de under-

sökningstekniska detaljerna.

Såvida ett sådant program förefaller rimligt/möjligt

att realisera bör ett försök i Södra Gryta genomföras

som en förstudie för fortsatta, och utvidgade, under-

sökningar. Målsättningen bör således inte primärt vara

att mäta "upplevelsen av partiell släckning", utan i

stället att studera någon eller några faktorer av

betydelse för uppläggningen av senare studier.

Undersökningsförslag för Södra Gryta, vintern 1981

Mêlêêäåaiag

Målsättningen är i första hand att mäta någon/några

faktorer av betydelse för fortsatta studier av partiell

släckning. Den viktigaste frågan i det sammanhanget

torde vara att bestämma vid vilka tider på dygnet som

släckningen observeras - en sen släckning torde inte

medföra många negativa reaktioner, men ger inte heller

så stor besparing, medan en tidig släckning ger större

besparing, men också större risk för klagomål. En annan

viktig fråga som kan vara värdatt belysa i en under-

sökning av förstudiekaraktär gäller hur olika indivi-

duella bakgrundsfaktorer påverkar uppmärksamheten på,
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och inställningen till, en partiell släckning.

Som en sekundär målsättning gäller dessutom att under-

sökningen bör ge visst underlag av direkt intresse för

ng:s egna utvärderingar av släckingsförsöket.

ElêêêEêE_EE§§Eê§§ê

Släckningen införs först vid ett relativt sent klock-

slag då mycket få människor är i rörelse - förslagsvis

kl 23.00 eller 23.30. Efter ca en vecka påbörjas inter*

vjuerna som syftar till att fastställa dels om folk

har observerat någon släckning, dels vilken inställning

de har till Släckningen. Därefter tidigareläggs släck-

ningen ca en timme och nya intervjuer genomförs.

Efter den andra intervjuomgången erhålls en uppskatt-

ning av hur mycket de första intervjuerna har disku-

terats bland invånarna i området, och beslut kan

fattas.rörande behovet och värdet av en tredje släck-

nings- och intervjuetapp.

Eêä!§§§ê§ê-5§§ElEêE

Det relativt begränsade antalet intervjuer kommer att

ge dels en grov uppskattning av hur stor befolknings-

andel som observerar en reducering av gatubelysningen

vid minst två olika släckningstider, dels vissa data

om hur denna minskning av belysningen upplevs. Dess-

utom erhålls Vissa undersökningstekniska data rörande

hur mycket tidigare intervjuer inom stadsdelen influ-

erar icke tillfrågade personer som intervjuas vid ett

senare tillfälle.

VTI MEDDELANDE 2 78



UTFÖRANDE

Områdesbeskrivning

Stadsdelen Södra Gryta, där undersökningen genomfördes

är ett nybyggt bostadsområde (inte ens helt färdigt)

med blandad bebyggelse - Villor, radhus och flerfamiljs-

hus. Motorfordonstrafiken är koncentrerad till två

leder, en ringväg (önstavägen/Anemonvägen) runt området

samt en genomfartsgata (Rådjursgatan) som korsar om-

rådet Via dess centrala delar. Inom området finns rela-

tivt gott om tvärförbindelser i form av gång- och

cykelvägar.

Z

   

*Il/1  
   

 

m
'I

 

gata/väg med "tänd" belysning

gata/väg med partiellt släckt belysning

\ Il gång/cykelväg med partiellt släckt belysning

Figur 1. Skiss över Södra Gryta tillsammans med Åshagen
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Som nämnts i avsnitt 2.2 ovan gäller möjligen till

partiell släckning bara de delar av området där kommu-

nen är ansvarig för den offentliga belysningen. Detta

har redovisats på kartskissen i figur 1, och som kanske

framgår omfattar den kommunala belysningen i huvudsak

gång- och cykelvägarna, de två genomfarterna Samt .

entrêgatorna inom fyra av stadsdelens delområden.

Möjligheten till partiell släckning fanns också i det

angränsande lilla området Åshagen (ca 80 hushåll),

vilket har inkluderats i undersökningen trots att det

har en annan karaktär än Södra Gryta (mera traditio-

nellt villaområde). I Åshagen hade samtliga gator

kommunal belysning, vilket alltså gjorde attdär blev

en mera konsekvent partiell släckning.

Släckning

 

Den första etappen med partiell släckning började på

kvällen tisdagen den 20 januari 1981. Då släcktes

2/3 av alla kommunala ljuskällor kl 23.00 och hölls

släckta till kl 5.00 följande morgon. Dessa släck-

ningstider gällde under cirka tre veckor.

Andra etappen inleddes 11 februari, då släckningen

tidigarelades en timme till kl 22.00. Återtändning

på morgonen var fortfarande kl 5.00. Andra etappen

varade cirka fyra vekcor.

Den tredje släckningsetappen inleddes fredagen 13

mars, då den partiella släckningen tidigarelades

ytterligare en timme till kl 21.00, fortfarande med

återtändning kl 5. Dessa släckningstider gällde sedan

till undersökningsperiodens slut.

När det gäller 2/3-släckningen måste det påpekas

att denna släckningsregel endast kunde tillämpas i
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princip, och att vissa undantag förekom. I de flesta

fall var det rent kopplingstekniska skäl som gjorde

att antingen fler eller färre än två påföljande lam-

por var släckta. I anSlutning till några korsningar

förekom det dessutom att två näraliggande lampor på

de olika gatorna/Vägarna kunde vara tända och inom

ett begränsat område ge "normal" belysning.

Dessa avsteg från den generella regeln "var 3:e lampa

tänd" torde dock vara så som kan förväntas även i

storskaliga försök med partiell släckning. De före-

kommande irregulariteterna kan därför inte anses ha

påverkat representativiteten hos släckningsbetingel-

serna.

Intervjuer

 

Datainsamlingen gjordes huvudsakligen genom telefon-

intervjuer. Intervjuernas innehåll framgår av bilaga

1, som är ett exemplar av den blankett intervjuaren

hade som ledning för frågornas formulering och ord-

ningsföljd. För de vanligaste svarsalternativen anteck-

nade intervjuaren endast förkodade förkortningar,

medan han för mera oförutsedda svar antecknade orda-

grant för senare kodning.

Intervjuaren var en extraanställd tjänsteman vid

Västerås kommun utan tidigare intervjuerfarenhet. Före

genomförandet fick han dock såväl undervisning i all-

män intervjumetodik som mera specifik träning i pre-

sentationen av de aktuella intervjuerna.

Det bör påpekas att den sista frågan i formuläret

- dygnsrytm - endast ställdes under första och delar

av den andra försöksetappen. Efter att ett par personer

reagerat negativt och ansett att frågan berörde deras

personliga integritet fick frågan utgå. - Redan svaren
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från den första etappen indikerar dock att det inte

finns något direkt samband mellan en rapporterad genom-

snittlig dygnsrytm och en observerad partiell släck-

ning. -

Intervjuerna gjordes huvudsakligen mellan kl 16 och 20

under arbetsdagar och mellan ca kl 12 och 20 under lör-

dagar och söndagar. Om intervjuaren efter tre försök

inte fått kontakt under dessa tider fick han försöka

under andra tider, eller göra ett hembesök. Om han

inte ens då fick kontakt registrerades det som bort-

fall. Inom varje etapp påbörjades inte intervjuerna

förrän efter att den nya släckningen hade gällt minst

fyra dagar, dock minst en lördag - söndag.

Stickprov

 

Sedan det bestämts att definiera "hushåll"euxnurvals-

enhet och att genomföra datainsamlingen via telefon-

intervjuer beställdesabonnentförteckningar ordnade

efter gatuadress från televerket. Från dessa listor

sorterades alla institutioner och företag som inte

verkade kunna klassificeras som hushåll. Därefter

återstod 1 309 abonnenter. Från denna population drogs

slumpmässigt tre stickprov på 120, 180 respektive 250

hushåll.

Anledningen till att stickprovsstorleken successivt

ökades var en misstanke att alltfler intervjupersoner

under de senare omgångarna kundeväntas vara influerade

av andra personer inom området. Detta i sin tur hade

kunnat ge mycket osäkra uppgifter om spontana obser-

vationer och attityder om inte stickprovens storlek

justerats.

Så som redovisas nedan visade det sig emellertid att

dessa farhågor var betydligt överdrivna, och det
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slutgiltiga stickprovet för den tredje försöksetappen

kunde därför reduceras till 200 hushåll.

Vad gäller personurvalet inom enheten "hushåll" gjor-

des inga försök att kontrollera könsfördelningen, utan

den som svarade i telefon fick också besvara intervju-

frågorna. Däremot bestämdes att endast "vuxna" familje-

medlemmar skulle intervjuas. Dettaåstadkoms genom att,

i de uppenbara fall då barn svarade, intervjuaren bad

att få tala med en förälder, ochi tveksamma fall

tillfrågades den svarande om sin ålder, varvid grän-

sen för intervju hade satts vid 18 år.

De erhållna stickprovens sammansättning återges i

tabell 1 nedan. Som framgår var det under alla tre

etapperna flest kvinnor som besvarade intervjuerna.

Huruvida detta enbart är en återspegling av att de

är hemma i större utsträckning än männen och därigenom

har större möjligheter att svara i telefon, kan dock

inte avgöras. I avsaknad av befolkningsstatistik för

Södra Gryta och liknande bostadsområden kan inte

heller en mera generell representativitet hos urvalet

bestämmas.

Som en slutkommentar beträffande stickproven kan bort-

fallen nämnas. Av kommentarerna under tabell 1 framgår

att bortsorteringen för att definiera populationen

inte hade lyckats helt perfekt, utan att två telefon-

abonnenter vilka inte kunde rubriceras som "hushåll"

hade kommit med. Frånsett detta missöde kan bortfalls-

siffrorna betraktas som mycket rimliga, och särskilt

då antalet vägrare som måste anses mycket lågt för

denna typ av undersökning.
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Tabell 1 Stickproven under de tre etapperna redovi-
sade efter ålder och kön hos den hushålls-
medlem som avgivit intervjusvaren

Ålder

Etapp -20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71- ? Summa %
Kön .

I Män - 6 14 11 2 - 38 '35,5

Kvinnor 14 26 15 5 3 1 1 69 64,5

Summa 20 40 26 8 5 3 1 107 100,0

% 3,7 18,5 37,5 24,3 7,5 4,5 2,8 0,9 100,0

II Män 1 6 19 20 8 3 2 60 40,8

Kvinnor 18 38 16 8 3 - 87 59,2

vSumma 24 57 36 16 2 147 100,0

1 % 2,0 16,3 38,8 24,5 10,9 4,1 1,4 2,0 100,0

III Män 2 13 32 15 9 5 - 1 77 46,4

Kvinnor 1 19 45 15 8 1 - - 89 53,6

Summa 3 32 77 30 17 6 0 1 166 100,0

% 1,8 19,3 46,4 18,1 10,2 3,6 0,6 100,0

Bortfall från ursprungligt urval:

Etapp I 5 ej anträffade, 7 vägran, 1 utom popula-
tionen

II 22 ej anträffade, 10 vägran, 1 utom pOpula-
tionen

III 25 ej anträffade, 9 vägran

3.5 Bearbetningar

 

Efter datainsamlingen kodades alla intervjusvar och

sorterades i tabellform. Vid tabelleringen följdes

därvid principen att slå ihOp besläktade svarskate-

gorier så att minimifrekvenserna i tabellerna skulle

vara större än fem och tabellerna därmed inte allt-

för svåröverskådliga. Undantaget till denna regel

gällde för sådana svar som bedömdes ha ett intresse
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även om antalet svarande var mycket litet - t ex hur

många som hört talas om släckningenxüjisina grannar.

För de flesta av intervjufrågorna gjordes sedan kors-

tabelleringar mot någon bakgrundsvariabel eller mot

respektive respondents svar på någonennnnlfråga. För

att konstatera eventuell statistisk signifikans hos

de erhållna resultaten gjordes därefter chiZ-pröv-

ningar. Dessa gjordes i de flesta fall på dikotomise-

rade material, dvs alla mindre kategorier slogs samman

till endera av två motsatta kategorier såsom t ex

"Ja/Nej", "Bra/Dåligt" eller "Observerat släckningen/

Ej observerat släckningen".

Observationer av helljusanvändning

Som ett komplement till intervjuundersökningen gjordes

också observatoner av motorfordonstrafiken. Syftet var

därvid att konstatera om den partiella nedsläckningen

föranledde en ökad användning av helljus istället för

halvljus eller varselljus.

Observationerna gjordes vid den ena av huvudinfarterna

(Önstavägen/Älggatan) till Södra Gryta. Observatören

satt i en manskapsbod som hade placerats så att sikten

var obehindrad över korsningen. För varje fordon som

passerade antecknades om helljus eller annan belysning

användes. Denna uppgift erbjöd i de flesta fall inga

svårigheter eftersom trafikintensiteten var relativt

låg. Enda problemen utgjordes egentligen av bilar med

för högt inställt halvljus, men i de flesta fall var

det möjligt att med hjälp av ljusbilden ute i omgiv-

ningen avgöra vad som var halv- respektive helljus.
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Observationerna gjordes i tvåtimmarspass under två

torsdagskvällar varje försöksetapp.

RESULTAT

.1 Intervjuer

 

I tabellerna 2-12 nedan sammanfattas resultaten av

intervjuerna. I anslutning till varje tabell kommente-

ras sådana resultat som har bedömts intressanta, eller

som av andra skäl kan behöva tolkas.

I de fall då resultaten chiá-testats har detta gjorts

på sammanslagna material med komprimerade indelningar

av typ 2x2- eller 2x3-tabeller. Dessa tabeller återges

inte i texten utan har samlats i bilaga 2. Där redo-

visas tabeller och chiZ-resultat med samma tabellnum-

rering som i texten men med tillägget "b".

Tabell 2. Antal (och andel) personer som angett att de

hört talas om att kommunen sparar energi

 

genom att släcka gatubelysning på nätterna

    

 

   

Svar Etapp I II III Total

Ja, via VLT 36(33,6) 33(22,4) 32(19,3) 101

Ja, via lokalradio 1 (0,9) 2 (1,4) 2 (0,6) 5
Ja, på jobbet 2 (1,9) 3 (2,0) 5 (3,0) 10

Ja, via bekanta 1 (0,9) 2 (1,4) 11 (6,6) 14

Ja, ospecificerat 16(14,9) 14 (9,5) 18(10,8) 48

(Summa Ja) 56(52,3) 54(36,7) 68(41,0) (178)

Ja, felaktigt* 40(37,4) 46(31,3) 36(21,7) 122

Nej ll(10,3) 42(32,0) §2(37,3) 129

Summa 107 147 166 420

 

* Som felaktigt klassificerades sådana svar som var

uppenbara påhitt eller som gällde helt andra, tidi-

gare,
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Intervjuns första fråga gällde om de tillfrågade hade

hört talas om nedsläckningsförsöket, och resultaten

redovisas i tabell 2 på föregående sida.

Det Visade sig att farhågorna om_att direkkontakter

mellan personer inom och utom området hade varit över-

drivna. Inte förrän mot slutet av försöket hade så

många som 10% av respondenerna hört talas om släck-

ningsförsöket genom direktkontakter med grannar, vän-

ner och bekanta. En antydan till ryktesspridning eller

någon from av "folkstorm" finns det alltså inga stöd

för i resultaten. För övrigt kan noteras att de

flesta säger sig ha fått sin information från lokal-

tidningen VLT (Västmanlands Läns Tidning), och att

mycket få personer har rapporterat lokalradion som

informationskälla.

I tabell 3 redovisas resultaten av undersökningens

huvudfråga - om släckningen hade observerats. I

avrundade siffror ökade andelen som "lagt märke till"

från 1/4 till 1/3 till 1/2 från den första till den

tredje försöksetappen. Här måste dock påpekas att när

det gäller hur dags på kvällen som släckningen obser-

verats är tabellens framställning något missvisande.

I de fall när de intervjuade rapporterade flera till-

fällen med olika tidpunkter har nämligen endast den

senaste tidpunkten tagits med i bearbetningen. I raden

för "efter kl 23" finns alltså åtskilliga som dessutom

observerat släckningen mellan kl 22 och 23 under etapp

II och mellan kl 21 och 23 under etappIII.
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Tabell 3. Antal (och andel) personer som rapporterat

att de själva lagt märke till minskad gatu-

    

belysning

Etapp I II III
Svar

Ja, efter kl 23 28 (26,2) 37 (25,2) 47 (28,3)

Ja, efter kl 22 - 18 (12,2). 18 (10,8)

Ja, efter kl 21 - - 12 (7,2)

Ja, ospecificerat - - 11 (6:6)

(Summa Ja) 28 (26,2) 55 (37,4) 88 (53,0)

Ja, annat* 12 (11,2) 11 (7,5) 6 (3,6)

Ja, felaktigt** 14 (13,1) 14 (9,5) 12 (7,2)

Nej 53 (49,5) 61 (45,6) 60 (36,1)

Summa 107 147 166

   

 

  

* Som "annat" klassificerades sådana svar som gällde

tidigare släckningar inom Västerås kommun.

** Som "felaktigt" klassificerades sådana svar som

inte kunde anses gälla varken tidigare eller det nu

aktuella släckningsförsöket.

I tabell 4 har resultaten beträffande "hört talas om"

respektive "själv lagt märke till" kombinerats med var-

andra. I tabellens enskilda celler är antalen generellt

sett för små för att indikera några samband. Chi2-pröv-

ningen av detdiktomiserade totalmaterialet Visar dock

på ett signifikant samband, vilket kan tolkas som att

de som hört talas om släckningen också observerat den

i något större utsträckning.
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Tabell 4a. Antal personer som lagt märke till nedsläck-

ningen uppdelat på om de har hört talas om

 

  

 

släckningen

Etapp I ' II III _ Totalt

Märkt Ja Fel Nej Ja Fel Nej Ja Fel Nej Ja Fel Nej

,Hört via I

Jobbet - - 2 1 - 2 3 - 2 4 - 6

Samtal - - 1 - - - 5 1 3 5 1 4

Bekant - - - - 1 1 1 - 1 1 1 2

Radio - - 1 2 - - 2 - - 4 - 1

VLT 12 4 20 18 2 13 .18 3 11 48 9 44

Ospecif. . 9 4 3 7 1 6 9 3 6 25 8 15

Fel 6 18 16 11 '17 18 22 2 12 39 37 46

Nej 1 - 10 16 4 27 28 9 25 45 13 62

-Summa 28 26 53 55 25 67 88 18 60 171 69 180

Totalsumma 107 147 166 420

  

  

  

Tabell 5a. Antal (och andel) personer som lagt märke

till släokningen uppdelat efter om de bor

Vid en gata som berörs ("Släckt"), eller
inte berörs av denkommunala släckningen

  

  

 

(uTändu)

Etapp w

Gata Svar I II III Summa Total

Tänd Ja 16 (20,8) 28 (27,7) 64 (50,0) 108

Nej 61 (79,2) 73 (72,3) 64 (50,0) 198 306

Släckt Ja 12 (40,0) 27 (58,7) 24 (63,2) 63

Nej 18 (60,0) 19 (41,3) 14 (36,8) 51 114

Summa 107 147 166 420 420
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De som observerat respektive ej observerat släckningen

redovisas även i tabell 5, men nu uppdelat beroende på

om den tillfrågade bodde på en gata som berördes av

släckningen. Inte helt oväntat visar.det sig att de

som bor på en gata med nedsläckt.belysning också har

observerat den minskade belysningen i större utsträck-

ning än de som bor på gator med oförändrad ("Tänd")

belysning.

Parentetiskt kan här också påpekas att, som nämnts

ovan, det kommunala belysningsnätet endast omfattade

ett fåtal av bostadsgatorna, vilket också har givit

utslag i fördelningen av de tillfrågade. Endast ca

1/4 av de intervjuade personerna bodde på gator som

berördes av nedsläckningen, och cirka 3/4 alltså på

gator med "tänd" belysning.

I intervjun bads de tillfrågade också att avge ett

omdöme omsläckningsförsöket. De personer som inte

sagt sig ha observerat någon minskad belysning fick

därvid först veta vad den partiella släckningen inne-

bar och vilka gator och tider den gällde.

Innan redovisningen av resultaten på den attitydbeto-

nade frågan kan det vara lämpligt att påpeka de formu-

leringar om energisparande som ingick i frågan. Efter-

som energisparande idag anses som något viktigt och

samhällsnyttigt är det möjligt att resultaten kunde ha

blivit något mindre postitiva till släckningen med en

annorlunda formulerad fråga.

I tabell 6 redovisas först hur inställningen till

släckningen generellt rapporterades under de tre för-

söksetapperna, och i tabellerna 7-10 har dessa svar

korsats mot några bakgrundsfaktorer och svar på andra

frågor.
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Tabell 6. Antal (och andel) personer som ansett att

det är bra respektive dåligt att kommunen

försöker spara energi genom att minska gatu-

belysningen på nätterna

 

 

 

Etapp I . II A III

Bra 78 (72,9) 121 (83,2) 132 (79,5)

Vet ej 15 (14,0) 19 (12,9) 24 (14,5)

Dåligt 14 (13,1) 7 (4,8) 10 (6,0)

Summa 107 147 166

  

 

   

Den attitydförändring som verkar ha inträffat från

etapp I till etapp II - positiva ökade med ca 10%,

negativa minskade med nästan samma andel - har testats

och kan anses som statistiskt signifikant (z==2,37:

p==0,02). Vad denna skillnad beror på förefaller dock

svårare att förklara; en möjlig hypotes att den par-

tiella släckningen till en början upplevdes negativt

men att invånarna i området småningom vande sig vid

den minskade belysningen motsägs av att det faktiskt

var relativt få personer som bodde på "släckta" gator,

eller som verkligen hade observerat den minskade belys-

ningen.

Förutom det generella omdömet "Bra/Vet ej/Dåligt" var

det dessutom många av de tillfrågade som gav ytter-

ligare spontana kommentarer eller motiveringar för sin

inställning. En av de vanligaste anmärkningarna - och

en som torde vara av största intresse för kommunens

utvärderingen/släckningsförsöket - gällde släckningen

längs gång- och cykelvägar. Under första etappen var

det 4 personer, under etapp II var det 11 och under

sista etappen 23 personer som antingen ansåg att det

var för mörkt, eller som uttryckte någon form av mot-

vilja eller rädsla för att det "skulle kunna bli" för

mörkt.
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Tabell 7a. Antal (och andel) personer som tycker bra/
dåligt om släckningen uppdelat efter om de
bor vid en gata som berörs ("Släckt"), eller

inte berörs av den kommunala släckningen
(llTändll)

Etapp II III Summa Total

Gata Åsikt

Tänd Bra 53 (68,8) 80 (79,2) 103 (80,5) 236

Vet ej 12 (15,6) 15 (14,9) 18 (14,1) 45

Dåligt 12 (15,6) 6 (5,9) 7 (5,5) 25 306

Släckt Bra 25 (83,3) 41 (89,1) 29 (76,3) 95

Vet ej (10,0) 4 (8,7) 6 (13,0) 13

- Dåligt 2 (6,7) 1 (2,2) 3 (6,5) 6 114

Summa 107 147 166 420 420

   

 

  

I tabell 7 återkommer uppdelningen mot gatuadress. Sam-

manslaget över alla tre etapperna tyder en signifikans-

prövning inte på något samband mellan belysningen på

den egna "hemmagatan" och inställningen till en minskad

belysning. Detta trots att de som bor på "släckta"

gator (enl tabell 5) alltså hade observerat släckningen

i signifikant större utsträckning.

Tabell 8 redovisar attityden till släckningen uppdelat

på om, och hur, man hört talas om den. Chizêtestningen

av totalmaterialet tyder inte på att någon fOrm av

informell information om nedsläckningen skulle ha på-

verkat attityden. Vissa data i några av tabellens

enskilda celler kan visserligen ge ett intryck av att

vissa kontakter har samband med en positiv eller nega-

tiv inställning, men antalet observationer i dessa

celler är för få för att medge några slutsatser.
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Tabell 8a. Antal personer som tycker "bra" respektive

  

 

 

"inte bra" (=vet ej + dåligt) om släckningen

- uppdelat på om de har hört talas om släck-
ningen

Etapp I II III Total
cker Bra Ej bra Bra Ej bra Bra Ej bra Bra Ej bra

Hörtxüa

Jobbet 1 1 2 1 5 - 8 2

Samtal 1 - - - 4 5 *5 5

Bekant - - 2 - 2 - 4 -

Radio 1 - 1 1 1 1 3 2

VLT 24 12 29 4 28 4 81 20

Ospeci- 12 4 10 4 16 2 38 10
ficerat .

Fel 31 9 38 8 28 8 97 25

Ej hört 8 3 39 8 48 14 95 25

Summa 78 29 121 26 132 34 331 89

Total 107 147 166 i 420

   

  

 

 

I tabell 9 nedan redovisas inställningen till släck-

ningsförsöket uppdelat efter om den tillfrågade per-

sonen själv observerat någOn nedsläckning. Alla detalj-

resultaten i tabellen kan ge ett svåröverskådligt

intryck, men åtminstone beräknat på totalmaterialet

finns det en signifikant effekt. Denna torde dock inte

härröra från någon skillnad mellan de båda grupperna

med avseende på deras positiva inställning, dvs andelen

personer som tyckt "Bra" om nedsläckningen är ungefär

den samma i båda grupperna. Den påvisbara skillnaden

verkar snarare återfinnas bland dem som varit tvek-

samma ("Vet ej") och negativa ("Dåligt"). Bland dem

verkar det som om det finns en tendens till mera

uttalad negativ inställning bland dem som inte själva

lagt märke till släckningen. De som faktiskt hade

observerat den minskade belysningen svarade däremot i
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när de skulle deklarera sin inställning.

Tabell 9a. Antal

 

(och andel) personer som tycker

"vet ej"

kommunens släckningsförsök är bra/dåligt -

uppdelat på personer som märkt respektive
inte märkt någon nedsläckning

   

  

 

  

Etapp' I II III Total

Märkt Åsik

Ja Bra 21 (75,0) 47 (85,5) 68 (77,3) 136 (79,5)

Vet ej 3 (10,7) 7 (12,7) 18 (20,5) 28 (16,4)

Dåligt 4 (14,3) 1 (1,8) 2 (2,2) 7 (4,1)

(Summa) V 28 55 88 171
Nej Bra 57 (72,6) 74 (80,4) 64 (82,1) 195 (78,3)

Vet ej 13 (16,4) 12 (13,0) 6 (7,7) 31 (12,4)

Dåligt 9 (11,4) 6 (6,6) 8 (10,2) 23 (9,2)

(Summa) 79 92 78 249

Total 107 147 166 420

 

Under intervjun gavs de tillfrågade personerna även

tillfälle att komma med förslag beträffande dels andra

möjligheter för kommunalt energisparande, dels eget

energisparande. I tabell 10 nedan har utfallen av dessa

frågor korsats mot attityden till släckningsförsöket.

Som framgår av noteringarna i tabellens högerkant

erhölls inga signifikanta effekter.

Om man vågar anta att förslagsbenägenheten återspeglar

någon form av "energisparmedvetenhet" så kan den ute-

blivna signifikansen möjligen tolkas som att inställ-

ningen till släckningsförsöket inte har påverkats av

inställningen till generellt energisparande.
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Tabell 10. Antal personer som tyckt "bra" respektive

"inte bra" om släckningen uppdelat på 1/
dels om de haft några andra förslag till

kommunalt energisparande, och 2/ dels om de

haft några förslag till eget energisparande

  

Eüçp I II III Total

Åsikt Bra Ej bra Bra Ej bra Bra Ej bra Bra Ej bra

 

1/ Förslag till kommunalt sparande ..

  

Ja 37 14 47 5 46 12 130 31 x2=0,59

Nej 41 15 74 21 86 22 201 58 p>0,05

2/ Förslag till eget sparande

Ja 68 25 118 24 122 29 308 78 x2=2,76

Nej 10 4 3 2 10 5 23 11 p>0,05

 

 

Summa 78 29 121 26 132 34 331 89

Total 107 147 166 420

      

De faktiska förslag till energisparåtgärder.som erhölls

vid intervjuerna har sammanställts i tabellerna 11 och

12 för kommunalt respektive eget sparande. Som framgår

av kolumnsummorna så rapporterades åtskilligt flera

"egna" än "kommunala" sparförslag. För kommunalt spar-

ande erhölls genomsnittligt ett förslag av varannan

tillfrågad, vilket kanske ändå borde kunna bedömas som

positivt eftersom de flesta privatpersoner kanske kan

förväntas ha nog att tänka på sina egna energispar-

problem.

De konkreta förslagen i tabell 11 och 12 torde i stort

sett tala för sig själva. Med anknytning till släck-

ningsförsöket kan möjligen påpekas att gatubelysning -

antingen i allmänhet eller längs E 18 och genom-

farterna - är ett av de oftast framkastade förslagen

till kommunalt sparande. När det gäller förslagen till

egna sparalternativ kan det möjligen vara av speciellt
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intresse att notera hur ofta/sällan (Stryk det som ej

önskas!) bussåkning har nämnts i förhållande till alla

andra sparförslag.

Tabell 11. Förslag till kommunalt energisparande

 

 

 

   

 

 

 

 

Förslag Etapp I II III

Stänga av värmeslingor i centrum 9 7 10

Stänga av fontän vidStadshuset 3 1 -

Släcka elljusspår och idrottsplaner 6 4 6

Bättre energidisciplin inomhus 5 4 4

Bättre energidisciplin utomhus 5 9 6

Spara gatubelysning i allmänhet 4 7 3

Släcka längs E 18 och genomfarter 5 10 14

Sänka temp på kontor och i offentliga

lokaler 2 4 8

Isolera kommunala hus och lokaler 1 3 3

Div enstaka förslag, t ex värmemätare,

returvatten, information,läckor,

trafikljus 10 _§ _§

Summa förslag 50 57 62

Antal tillfrågade 107 147 166

Tabell 12. Förslag till eget energisparande

Förslag Etapp I II III

Utnyttja hushållsmaskiner effektivare 16 34 39
Spara varmvatten 19 27 20
Släcka lampor

Isolera bättre

Sänka temperaturen inomhus N
b
)

R
D
N
O

N
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U
1

a
m
p
-
x
]

O
N

\
I

N
U'

1

  

Duscha 19 . 25

Skölja disken snålare 9 2 10
Vädra kort och effektivt 1 4 4

Stänga av maskiner och apparater 2 - 3

Åka mera buss och mindre bil 9 4 2

Frosta av kyl/frys ofta - 2 3

Snåla med torkskåp 5 11 16
Använda förbrukningsmätare - 1 2

Diverse udda förslag 5 3 7

Summa förslag 146 222 285

Antal tillfrågade 107 147 166
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Observerad strålkastaranvändning

Resultaten av fordonsobservationerna redovisas i tabell

13. Det förefaller som om trafiken till/från Södra

Gryta - med ett undantag - var ganska stabil Om torsá

dagskvällarna. (Undantaget, första torsdagen i etapp

II, kan möjligen förklaras av att "Holiday on Ice"

gästade Västerås och kanske genererade några extra

resor denna kväll.)

Tabell 13. Observationer av helljus/halvljusanvändning.

Användning av hel- eller halvljus på fordon

passerande till/från Södra Gryta vid kors-
ningen Älggatan/Önstavägen. Siffrorna i
tabellen anger antal fordon med halvljus

före snedstrecken /, och med helljus efter

   

  

  

snedstrecket

Etapp I II III
Observa-

tions- ' 1 2 1 2 1 2

. tillfälle
Tid

21-22 136/0 129/0 140/0 132/0 122/4 138/3

22-23 75/0 83/0 111/4 92/3 71/3 79/5

  

 

 

  

Helljusanvändningen antogs kunna utnyttjas som indika-

tion på om fordonsförarna upplevde den partiella (1/3)

återstående belysningen som så otillräcklig att den

behövde kompletteras med det egna helljuset. Som fram-

går av tabellen var emellertid helljusanvändingen inte

särskilt frekvent, men följde dock släckningen mycket

regelbundet. Genomsnittligt var det fyra bilar med hel-

ljus per timme när den partiella släckningen genomförts

jämfört med ingen helljuskörning alls under normala be-

lysningsbetingelser. - Tyvärr antecknades inga bil-

nummer, varför det inte går att i efterhand avgöra om

det är samma fyra fordon som återkommer varje timme.
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Denna relativt låga helljusfrekvens borde kunna tolkas

som

att

som

sig

för

att den partiella nedsläckningen var märkbar, men

den inte upplevdes som särskilt besvärande, efter-

den övervägande andelen fordonsförare inte brydde

om att utföra ens det enkla handgrepp som krävs

att koppla om från halvljus till helljus.

SLUTSATSER OCH SAMMANFATTANDE KOMMENTAR

Den uppföljning som gjorts av försöket med partiell

släckning av den offentliga belysningen i stadsdelen

Södra Gryta i Västerås kan sammanfattas i följande

punkter:

- släckningen har observerats i relativt liten utsträck-

ning; efter ca två månader är det bara 28% av de

intervjuade personerna som märkt att det är nedsläckt

efter kl 23,

- informell information om släckningen verkar ha

spritts i ganska liten omfattning; när den har

spritts har den påverkat sannolikheten för att släck-

ningen skulle observeras men den har inte påverkat

inställningen till släckningsförsöket,

- utvärderingsmetodiskt innebär den låga personliga

kontaktfrekvensen att själva intervjuförfarandet

torde ha påverkat resultaten i mycket liten utsträck-

ning trots att så mycket som ca 1/3 av hushållen i

området berördes av undersökningen,

- undersökningen är som inledningsvis påpekats behäf-

tad med flera svagheter, vilket medför att den

snarast bör betraktas som en metodologisk förstudie

vars resultat ej bör okritiskt generaliseras till

andra bostadsområden än Södra Gryta.
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Sid 1(1) Intervju nr

 

   

Nämn Man Kvinna

Adress Ålder __________

Tel __ Dygnsrytm

Sökt 1:a 2:a 3:e Hemma

Presentation: Jag heter

o

 

 

 

  

  

 

1. Har ni hört talas om att Västerås kommun försöker spara energi Nej [:]

genom att minska gatubelysningen på nätterna? Ja [:]

Om Ja: När, var, hur?

2. Har ni själv märktnågon minskad gatubelysning? Nej [:]

Ja. [:]

Om Ja: När?

Var?

3. Tycker ni det är bra eller dåligt att kommunen försöker spara Bra [:]
energi så här genom att minska gatubelysningen på nätterna? Nja [:]

Dåligt [:]

4. Tycker ni att det finns något annat bra sätt för kommunen Nej [:]
att spara energi? Nja [:]

Ja D
Om Ja: Vad för något?

5. Finns det något ni själv skulle kunna göra för att ytterligare Nej [:]
hjälpa till att spara energi? V

Ma [3
Ja :1

Om Ja: Vad för något? _

Sista frågan:

6. Ålder och dzgnsrytm, dvs ungefär hur dags brukar ni vanligtvis (Antecknasstiga upp på morgonen respektive gå och lägga er på kvällen? överst!)

Avslutning: Tack för hjälpen och så måste jag be er att inte berätta
om den här intervjun för några andra Västeråsbor. Vi
kommer nämligen att göra flera intervjuer nu under
Vintern/våren och då vill vi inte att de personerna skall
känna till att en sådan här undersökning pågår.
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Bilaga 2

Sid 1(2)

Tabell 4b.= Tabell 4a sammanfattad

Märkt släckn./Hört talas om

 

  

Märkt Ja Nej Summa x2=8,5

Hört p<0,05

Ja v 87 91 178

Nej 84 158 242

Summa 171 249 420

 

   

  

Tabell 5b.= Tabell 5a sammanfattad

Märkt släckn./Belysn på egna gatan

 

 

 

ata Tänd Släckt Summa x2=13,7

Svar p<0,01

Ja 108 63 171

Nej 198 51 249

Summa 306 114 420

 

   

 

 

Tabell 7b.=Tabell 7a sammanfattad

Attityd/Belysn. på egna gatan

  

 

Gata Tänd Släckt Summa x2=2,01

Åsikt >0,05

Bra ' 236 95 331
Vet ej 45 13 58

Dåligt 25 6 31

Summa 306 114 420

  

 

 

 

 

Tabell 8b.= Tabell 8a sammanfattad

Attityd/Hört talas om

 

 

 

Åsikt Bra Ej bra Summa x2=0,096
Hört om p»0,05

Ja 1 139 39 178
Nej 192 50 242

Summa 331 89 420
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Bilaga 2

Sid 2

Tabell 9b.= Tabell 9a sammanfattad

 

Attityd/Märkt släckningen

 

   

  

Märkt Ja Nej Summa x2=4,89
Åsikt p<0,06

Bra' 136 195 331

Vet ej 28 31 59

Dåligt 7 23 30

Summa 171 249 420
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