Athugasemdir við umferðartalningar í Mælaborði
ferðaþjónustunnar
Sólheimajökull:
1. Gögn frá 1.1.2011 til og með 17.4.2014 eru frá Vegagerðinni. Það vantar í þau frá 10.4.2013
til og með 16. maí 2013.
2. Mælingar hófust 24.5.2014.
3. Teljari skemmdist 11.8.2014, var hann settur upp aftur 23.10.2014.
Garðskagi:
1. Þarna voru truflanir vegna jarðstrengs árið 2016. Það vantar daga til og með:
a. 16.11.2016 - 23.11.2016
b. 29.11.2016 - 1.12.2016
c. 10.12.2016
d. 16.12.2016 - 24.12.2016
e. 26.12.2016
f.

28.12.2016 - 19.2.2017

Hvítserkur:
1. Vegurinn niður að bílastæðinu lokast vegna snjóa á hverjum vetri og er þá lokað með keðju
Það táknar ekki endilega að enginn hafi komið á staðinn. Það eru nokkuð hundruð metrar frá
aðalvegi niður að bílastæði og síðan nokkur hundruð metrar frá bílastæði að útsýnispalli. Þeir
sem koma þarna ganga áreiðanlega niður eftir ef vegurinn er lokaður.
Laufafell:
1. Ekki var talið sumarið 2015.
Jökuldalir:
1. Ekki var talið sumarið 2015.
Landmannalaugar - Sólvangur:
1. Sumarteljari á Fjallabaki þar sem talningar hófust 2013.
Tjörvafell:
1. Ekki var talið sumarið 2018.
Hakið:
1. 21.3.2017 til 25.3.2017 Teljari lenti undir ýtu. Nálgað frá 5 punktum sitt hvoru megin til
tímabilið.
Reykjadalur:
1. 19.12.2017 til 31.1.2018 Teljari varð rafmagnslaus og taldi ekki.

2. 23.05.2018 til 03.07.2018 Teljari var brotinn niður, skemmdarverk. Taldi ekki á þessu tímabili.
Fyrstu þrír dagar júlí nálgaðir með 5 daga reglu til að fá júlí mánuð heilan.

Öldufell
1. Teljara var stolið sumarið 2017 áður en hægt var að lesa af honum. Hann hefur ekki verið settur
upp aftur. Gögn ná því aðeins til loka sumars 2016.
Snæbýli
1. Talningar hófust síðla sumars 2011. Talið sumarið 2012, ekki talið 2013, 2014 og 2015. Talið
2016. Teljara var stolið sumarið 2017 áður en hægt var að lesa af honum. Hann hefur ekki verið
settur upp aftur. Gögn ná því aðeins til loka sumars 2016.
Eiríksstaðir
1. Ekið á teljara þannig að gögn á tímabilinu 9.9.2018 til 16.12.2018 vantar.
Seltún
1. Teljari var tekinn upp í lok mars 2016 þegar aðkeyrslu að bílastæði var breytt. Engin gögn eftir
mars 2016.
Glanni
1. Teljarinn tekinn upp 8.9.2018.
Heimskautsgerði
1. Teljari var grafinn undir nýtt bílastæði. Engin gögn eftir 13.12.2016
Illugastaðir
1. Staðnum er lokað á varptíma á vorin, í maí og fram í júní. Heimamenn fara einir þarna um á
þeim tíma.
Hraunfossar
1. Teljari bilaði, nálgað með gögnum frá Vegagerðinni á tímabilinu 25.01.2018 til 10.9.2018.
Klukkustunda dreifing er ekki til sumarið 2018 þar sem Vegagerðin skráir aðeins dagstalningar,
ekki klukkustunda talningar.

Eftirfarandi teljarar eru áfangastaðir og þar sem hver bíll keyrir inn að áfangastaðnum og út aftur er
hann tvítalinn. Fjöldi bíla er þá helmingaður til að fá raunfjölda:
1. Deildartunguhver
2. Dimmuborgir
3. Djúpalónssandur
4. Dynjandi
5. Eiríksstaðir
6. Fjaðrárgljúfur
7. Fjallsárlón

8. Fláajökull
9. Garðskagi
10. Glanni
11. Heimskautsgerði
12. Hornafjörður
13. Hraunfossar
14. Hverfjall
15. Hverir við Námafjall
16. Hvítserkur
17. Illugastaðir
18. Landmannalaugar
19. Látrabjarg
20. Rauðisandur
21. Reykjadalur
22. Reykjanesviti
23. Reynisfjara
24. Seljalandsfoss
25. Sólheimajökull
26. Sólvangur
27. Stokksnes
28. Þingvellir - Hakið
29. Þórsmörk

