
Hólmavíkur rall BÍKR 2019 

Leiðarlýsing 
Hólmavík - Þorskafjarðarheiði a (52,0km) 
Frá N1 Hólmavík til vinstri inná Hafnarbraut og síðan til vinstri inná veg 61.  Síðan er beygt til hægri 
inná veg 60. Hann ekinn að vegi 608 þar sem beygt er til hægri og ræst 200m inná veginn.  

Sl. 1: Þorskafjarðarheiði  a (21,4km) 

Eknir 25km eftir vegi eða þar til komið og flaggað út 400m fyrir gatnamót.  

Þorskafjarðarheiði - Eyrarfjall 46km 

Eftir að flaggað er út er haldið áfram eftir vegi 608 og beygt til hægri inn á veg 61 Djúpvegur.Hann 
ekinn 44km þar til komið er að slóða vinstra megin.  

Sl. 2: Eyrarfjall norður  (9.9km ) 

Eyrarfjall Norður - Vatnsfjarðarnes 14km 

Eftir að flaggað er út er haldið áfram eftir vegi 633  Vatnsfjarðarvegur og síðan beint inná 
Mjóafjarðarveg 633 og ræst þar skömmu eftir gatnamót. .  

Sl 3: Vatnsfjarðarnes (8.0km) 

Vatnsfjarðarnes - Eyrarfjall suður 20km 

Ekið til hægri á gatnamótum inn á veg 61 og síðan til vinstri inn veg 633 og ekið sem leið liggur inn 
fjörðin að gatnamótum þar sem beygt er til vinstri og ræst skömmu eftir gatnamótin.  

Sl 4: Eyrarfjall suður (9,9km) 

Eyrarfjall suður- Hólmavík 74km 

Ekið útá veg 61 og sem leið liggur alla leið að Hólmavík þar sem beygt er til vinstri inn á Hafnarbraut 
og í viðgerðarhlé við N1 stöðina.  

Hádegishlé 
Hólmavík - Þorskafjarðarheiði B (28,0km) 
Frá N1 Hólmavík til vinstri inná Hafnarbraut og síðan til hægri inná veg 61.  Vegur 61 er keyrður að 
vegi 608 þar sem beygt er til vinstri . Ræst er við skilti sem er cirka 200m frá gatnamótunum.  

Sl. 5: Þorskafjarðarheiði  B (21.4km) 

Eknir 21,4km eftir vegi eða þar til komið og flaggað út 300m fyrir gatnamót.  
Þrengingar verða merktar  

Þorskafjarðarheiði B - Þorskafjarðarheiði C  

Viðsnúningur. Lítið er um pláss fyrir service bíla hér , mælum með því að sameina í bíla bensín og 
dekk.  



Sl. 6: Þorskafjarðarheiði C (21.4km) 

Eknir 25km eftir vegi eða þar til komið og flaggað út 400m fyrir gatnamót.  

 

Þorskafjarðarheiði C -  Hólmavík (28.0km) 

Ekið til hægri inná veg 61 , sá vegur keyrður cirka 28 km. Beygt er svo til vinstri inn að Hómavík. Hér 
ættir þú að hafa nægann tíma til að skola af bílnum og mæta með hann hreinann í markið. Það má 
mæta snemma í mark. 

 

 

 

 
 
Samtals sérleiðir 92,0km 

Samtals ferjuleiðir 354,0km 

 

 


