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FIMMTUDAGUR - LEG 1  

AÍH Svæði – Djúpavatn suður SS1 

Akið	 úr	 tímastöð	 og	 takið	 hægri	 beygju	 af	 AÍH	 svæði	 inná	Krýsuvíkurveg.	 Takið	 hægri	
beygju	inn	á	Vigdísarvelli	og	þar	er	ræst	inná	SS1.		

Djúpavatn suður SS1 – Djúpavatn norður SS2 

Viðsnúningur	–	Stutt	service	-	bensín	og	dekk	

Djúpavatn norður SS2 – AÍH Svæði 

Akið	úr	tímastöð	og	takið	vinstri	beygju.	Keyrt	er	eftir	Krýsuvíkurvegi	beygt	til	vinstri	inná	
akstursíþróttasvæði	AÍH.	

Þjónustuhlé AÍH Svæði – Næturgeymsla Orkuveita Reykjavíkur 

Akið	 út	 af	 AÍH	 svæði	 og	 til	 vinstri	 inná	Krýsuvíkurveg	 (42).	Krýsuvíkurvegur	 er	 ekinn	
þangað	til	að	komið	er	að	síðasta	hringtorginu	og	er	þá	farið	út	af	því	inná	Hafnarfjörður	
(41)	 í	átt	að	Reykjavík.	Á	hringtorgi	við	N1	Hafnarfirði	er	ekið	inná	Reykjavík	(41)	og	á	
gatnamótum	við	umferðaljós	er	beygt	til	hægri	inná	Reykjavík	(41).	Beygt	er	á	frárein	til	
hægri	uppá	Stekkjarbakka	og	á	umferðarljósum	er	beygt	til	vinstri.	Akið	að	umferðaljósum	
og	takið	vinstri	beygju	á	Höfðabakka.	Takið	frárein	til	hægri	á	Bæjarháls,	haldið	áfram	á	
umferðaljósum	 og	 takið	 svo	 vinstri	 beygju	 á	 plan	 Orkuveitunnar.	
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FÖSTUDAGUR F.H - LEG 2  

Mæting	 uppí	 Orkuveitu	 er	 kl.	 6:40.	 Keppnisstjóri	 fer	 yfir	 nýju	 rásröðina.																											
Fyrsti	bíll	fer	af	stað	kl.	07:00.	

Orkuveitan	í	Reykjavík	–	Hekla	SS3	

Ekið	er	útaf	Orkuveituplaninu	til	hægri	á	Hálsabraut.	Þegar	komið	er	að	hringtorgi	er	farið	
út	í	þriðja	inná	Bæjarháls.	Bæjarháls	er	ekinn	þar	til	komið	er	að	þriðja	hringtorginu,	þar	
er	ekið	út	á	þjóðveg	(1)	í	átt	að	Hellu.	Ekið	er	í	gegnum	Hellu	og	rétt	eftir	það	er	beygt	til	
vinstri	 inná	Gunnarsholt	 (264).	Eftir	 að	malbik	 endar	 á	 vegi	 264	 er	 haldið	 áfram	 inná	
malarveginn,	 síðan	 er	 beygt	 til	 vinstri	 inná	 Fjallabak	 S.(F210).	 Vegurinn	 er	 mjög	
leiðinlegur	og	mælum	við	með	því	að	gefa	sér	smá	tíma	í	að	keyra	hann.	Beygt	er	til	vinstri	
inná	Hekla	og	byrjar	leiðin	ca.	2	km	frá	þessari	beygju.	

**Stutt	service	er	leyft–	aðeins	bensín	og	dekk** 	
	

Hekla		SS3	–Bjallahraun	/	Dómadalur	/	Áfangagil		SS4	

Úr	endamarki	er	ekið	til	hægri	í	átt	að	Bjallahrauni.	

Bjallahraun/Dómadalur/Áfangagil	-	SS	4		

Þegar	 komið	 er	 niður	 af	 ferjuleiðinni	 þá	 er	 ræst	 inná	 þessa	 leið	 vinstra	 megin	 inná	
Bjallahraunið.	Bjallahraunið	er	ekið	ca.	5,6	km	þangað	til	að	komið	er	inná	Dómadal,	þá	er	
beygt	 til	 hægri	 í	 átt	 að	 Landmannalaugum.	 Eftir	 ca.	 12,6	 km	 er	 beygt	 til	 vinstri	 inná	
Dyngjuleið/Valagjá.	Eftir	ca.	17,4	km	er	ekið	til	hægri	framhjá	skiltinu	Valagjá.	Eftir	22,6	
km	er	ekið	til	vinstri	á	þeim	gatnamótum.	Endamarkið	er	eftir	28,3	km.	

Bjallahraun/	Dómadalur/	Áfangagil	SS4	–	Dómadalur/Bjallahraun	SS5	

Ekið	er	úr	endamarki	áfram	þangað	til	komið	er	að	stóru	skilti	sem	á	stendur	LANDMANNA	
AFRÉTTI,	þar	er	beygt	til	hægri	í	gegnum	hlið	og	verður	að	(MUNA	AÐ	LOKA	ÞVÍ).	Þegar	
komið	er	að	malbiki	er	beygt	til	vinstri	og	svo	strax	aftur	til	vinstri	inná	Landmannalaugar	
(F225).	Ræst	er	inná	leiðina	milli	skiltana	(ófær	vegur).	

Dómadalur/Bjallahraun	-	SS5	

Dómadalur	 er	 ekinn	 ca.	 12,26	 km	 þar	 til	 komið	 er	 að	 réttum,	 tekin	 er	 U-beygja	 inná	
Bjallahraunið.	 !ATH!	 stranglega	 bannað	 að	 stytta	 sér	 leið	 og	 taka	 fyrri	 beygjuna	 inná	
Bjallahraunið.	Flaggað	er	út	ca.	4	km	frá	réttunum.		
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FÖSTUDAGUR F.H - LEG 2 – FRAMHALD 

Dómadalur	/	Bjallahraun	SS5	–	Hekla	SS6	
Ekið	er	úr	endamarki	til	vinstri	upp	að	Heklunni	og	svo	er	beygt	til	vinstri	inná	Hekluna.		
Þjónustubann	þangað	til	að	áhöfn	er	komin	inná	Hellu 	

Hekla	SS6	–	Hella	Þjónustuhlé	
Þegar	komið	er	úr	endamarki	er	ekið	ca.	2	km	og	þar	beygt	til	hægri.	Beygt	er	til	hægri	
inná	Gunnarsholt	(264)	og	sá	vegur	ekinn	þangað	til	að	komið	er	að	þjóðveginum	og	þá	er	
beygt	til	hægri	inná	Hellu.	Þegar	komið	er	að	hringtorginu	er	ekið	út	í	þriðja	og	beygt	strax	
til	vinstri	inná	þjónustusvæðið.	
	

FÖSTUDAGUR E.H. - LEG 3 

Hella	–	Dómadalur	/	Áfangagil	SS7		
Ekið er út af þjónustusvæði til hægri inn í hringtorgið út í þriðja Selfoss (1). Beygt er til 
hægri inná Galtalækur (26). Þegar komið er ca. 56 km frá Hellu er beygt inná 
Landmannalaugar (F225).  

Dómadalur	/	Áfangagil	SS7	
Dómadalur er ekinn c.a. 13 km þegar beygt er til vinstri inná Dyngjuleið/Valagjá. Eftir 
ca. 18,4 km er ekið til hægri framhjá skiltinu Valagjá. Þegar búið er að aka ca. 23,7 km 
af leiðinni er beygt til vinstri. Endamark er eftir 29,5 km. 

Dómadalur	/	Áfangagil	SS7	–	Dómadalur	/	Bjallahraun	SS8	
Ekið er úr endamarki áfram þangað til komið er að stóru skilti sem á stendur 
LANDMANNA AFRÉTTI, þar er beygt til hægri í gegnum hlið (MUNA AÐ LOKA ÞVÍ) . 
Þegar komið er að malbiki er beygt til vinstri og svo strax aftur til vinstri inná 
Landmannalaugar (F225). Ræst er inná leiðina milli skiltana (ófær vegur). 

Dómadalur	/	Bjallahraun	SS8	
Dómadalur er ekinn c.a. 12,26 km þar til komið er að réttum, tekin er U-beygja inná 
Bjallahraunið. !ATH! stranglega bannað að stytta sér leið og taka fyrri beygjuna inná 
Bjallahraunið. Flaggað er út c.a. 4 km frá réttunum.  
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FÖSTUDAGUR E.H. - LEG 3 - FRAMHALD 

Dómadalur	/	Bjallahraun	SS8	–	Hekla	SS9	
Ekið	er	úr	endamarki	til	vinstri	upp	að	Heklunni.	Beygt	er	svo	til	vinstri	inná	Hekluna.		

Þjónustubann	þangað	til	að	áhöfn	er	komin	inná	Hellu	

Hekla	SS9	–	Hella	Þjónustuhlé	
Þegar	komið	er	úr	endamarki	er	ekið	c.a.	2km	og	þar	beygt	til	hægri.	Vegurinn	er	mjög	
leiðinlegur	og	mælum	við	með	því	að	gefa	sér	smá	tíma	í	að	keyra	hann.	Beygt	er	til	hægri	
inná	Gunnarsholt	(264)	og	sá	vegur	ekinn	þangað	til	að	komið	er	að	þjóðveginum	og	þá	er	
beygt	til	hægri	inná	Hellu.	Þegar	komið	er	að	hringtorginu	er	ekið	út	í	þriðja	og	beygt	strax	
til	vinstri	inná	þjónustusvæðið.	

Hella	–	Orkuveita	Reykjavíkur	Næturhlé	
Ekið	er	út	af	þjónustusvæði	til	hægri	inn	í	hringtorgið	út	í	þriðja	Selfoss	(1).	Þjóðvegur	1	er	
ekinn	 til	Reykjavíkur.	Þegar	ekið	er	 framhjá	Olís	Norðlingaholti	 er	komið	að	hringtorgi,	
ekið	 er	 út	 úr	 því	 í	 fyrsta.	 Beygt	 er	 til	 hægri	 upp	 að	Hádegismóum.	 Þegar	 komið	 er	 að	
hringtorgi	er	ekið	út	í	þriðja	yfir	brú.	Beygt	er	til	hægri	inná	Bæjarháls	og	hann	ekinn	að	
Orkuveitu	Reykjavíkur.		

!ATH!	komið	er	inn	í	næturhlé	á	sama	stað	og	á	fimmtudeginum.	
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LAUGARDAGUR -  LEG 4 

Mæting	 uppí	 Orkuveitu	 er	 kl.	 6:40.	 Keppnisstjóri	 fer	 yfir	 nýju	 rásröðina.																									
Fyrsti	bíll	fer	af	stað	kl.	07:00.		

Orkuveita	Reykjavíkur	–	TröllhálsSS10	
Akið	út	af	Orkuveitu	plani	og	til	vinstri	á	Hálsabraut.	Vinstri	beygja	inná	Grjótháls	og	fyrsta	
beygja	 til	 hægri	 á	Vesturlandsveg	 (1).	 Akið	 í	 gegnum	Mosfellsbæ	 og	þegar	komið	 er	 að	
síðasta	 hringtorginu	 er	 ekið	 út	 í	 fyrsta,	 á	 veg	 Þingvellir	 (36).	 Áður	 en	 komið	 er	 að	
þjónustumiðstöðinni	á	Þingvöllum	er	ekið	til	vinstri	 inná	veg	Uxahryggir	(52).	Beygt	til	
vinstri	stuttu	eftir	Ormavelli	og	ræst	er	c.a.	1	km	frá	malbiki	(Akið	rólega	hér,	mjög	gróft).	

Tröllháls	Norður	SS10	–	Uxahryggir	A	SS11	
Takið	vinstri	beygju	á	malbik	og	strax	aftur	til	vinstri.	Ræst	er	inná	leiðina	við	rimlahlið.	

Uxahryggir	A	SS11	–	Uxahryggir	B	SS12  Servicebann  
Viðsnúningur 

Uxahryggir	B	SS12	–	Kaldidalur	Norður	SS13	
Akið	úr	endastöð	til	vinstri,	eftir	c.a.	1	km	er	ræst	inná	Kaldadal	á	milli	gras	barðanna.	

Kaldidalur	Norður	SS13	–	Kaldidalur	Suður	SS14	
Viðsnúningur		

Kaldidalur	Suður	SS14	–	Tröllháls	Suður	SS15		
Keyra	ca.1	km	og	taka	hægri	beygju	á	Tröllháls	(önnur	beygjan	til	hægri).	

Tröllháls	Suður	SS15	–	Djúpavatn	norðurSS16	
Akið	úr	endamarki	og	niður	af	Tröllháls	ca.	1	km	að	malbiki	og	takið	hægri	beygju.	Komið	
að	gatnamótum	(á	vinstri	hönd	er	þjónustumiðstöð)	og	 takið	hægri	beygju	á	Reykjavík	
(36)	í	átt	að	Mosfellsbæ.	Þegar	komið	er	að	hrintorginu	í	Mosfellsbæ	er	ekið	út	í	öðru	í	átt	
að	Reykjavík.	Ekið	er	af	Vesturlandsvegi	til	hægri	inná	Reykjanesbraut	í	átt	að	Hafnarfirði.	
Reykjanesbrautin	er	ekin	þangað	til	að	hægri	beygja	er	tekin	útaf	henni	inná	Vellina.	Þegar	
komið	er	að	hringtorgi	er	farið	undir	brúna	og	inná	Krýsuvíkurveg	(42).	Krýsuvíkurvegur	
er	ekinn	alveg	til	enda	,	þegar	komið	er	að	gatnamótum	er	beygt	til	hægri	inná	Grindavík	
(427).	Ekið	er	til	hægri	inná	Vigdísavellir	(428)	og	ræst	er	inná	leið	eftir	ca.	1,7	km	vinstra	
megin	við	skilti.	

Djúpavatn	norður	–	AÍH	Svæði	ENDAMARK	
Takið	 vinstri	 beygju	 á	 Krýsuvíkurveg	 og	 eftir	 6,5	 km	 er	 beygt	 til	 vinstri	 inná	
akstursíþróttasvæði	AÍH.	
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SÉRLEIÐARNAR 

Djúpavatn	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hekla	
	

 
	
	
	
	
	 	



Rally	Reykjavík	2020	 	 Bifreiðaíþróttaklúbbur	Reykjavíkur	

Keppnisstjóri	
Hanna	Rún	Ragnarsdóttir	

s.	692-9594	

8	

SÉRLEIÐAR 

Bjallahraun/Dómadalur/Áfangagil	

	
	

Dómadalur	/	Bjallahraun 
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SÉRLEIÐAR 

Dómadalur	/	Áfangagil	

Tröllháls 
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Uxahryggir	

 
Kaldidalur	

 
	


