


Vinsamlega athugið Please note

Í leiðarlýsingunni hér að neðan er keppnisleiðum lýst með hallandi letri, 
en ferjuleiðum með venjulegri leturgerð.
Getur breyst fyrirvaralaust.

In the below route description the regularity sections are described by 
an italic font, whereas the road sections use normal font.
Can change without prior notice.

Section 1 / Leg 1
 (23-Aug-2019 - árdegis / morning)

Start of section 1 / leg 1 26.51km / 0.0km

Frá ON við Bæjarháls til hægri út á Bæjarháls.  Þaðan til hægri inná 
Höfðabakka og síðan aftur til hægri inná Vesturlandsveg og svo veg 1n.  
Eftir vegi 1 og svo til hægri á veg 47.  Eftir honum í um hálfan kílómetra 
eða til móts við stórt umferðarskilti á vinstri hönd.

From ON at Bæjarháls turn right onto Bæjarháls.  Then right onto 
Höfðabakki and right again onto Vesturlandsvegur and road 1n.  Follow 
road 1 to road 47 turning right onto it.  Follow 47 for around 0.5km, 
opposite a large sign on the left.

RS - 1 Miðdalur / Kjós 39.02km / 37.04km

Haldið áfram eftir vegi 47 og síðan til hægri inná veg 460 og eftir honum
að vegi 47.  Þá til hægri og síðan aftur til hægri inná veg 461 sem fylgt er
að vegi 48.  Þá til vinstri eftir vegi 48 þar til komið er að vegi 47 aftur. 
Þegar farið er framhjá Reynivöllum er ekið um bifreiðastæðið við 
kirkjuna áður en haldið er áfram.

Continue on road 47 turning right onto road 460 until it comes back to 
road 47.  Turn right onto road 47 and again right onto 461.  Then left 
onto 48 until it reaches road 47.  When passing Reynivellir church the 
route will take you once around the parking lot there before joining road
48 again.

Til vinstri inná veg 47 og síðan aftur til vinstri inná 461.  Skömmu eftir 
gatnamótin er farinn gamall vegur á hægri hönd þar sem byrjað er.

Turn left onto road 47 and then again turn left onto road 461.  Shortly 
after that take old road on right where the start is.

RS - 2 Meðalfell / Kjósarskarð 28.82km / 21.47km

Áfram eftir vegi 461 og síðan til hægri inná veg 48 að vegi 36 Continue on road 461 turning right onto 48 until it joins road 36

Til vinstri inná veg 36 og síðan aftur til hægri inná veg 360 þar til 
skömmu eftir heimskeyrsluna að Heiðarbæ.

Turn left onto road 36 and then right onto 360, starting just after the 
entry to Heiðarbær farm.

RS - 3 Grafningur / Hengill 28.60km / 16.77km

Áfram eftir vegi 435 að vegi 435.  Þá til hægri þar til vegur og 
hitaveitupípan liggja samhliða.

Continue on road 360 turning right onto 435 until runs parallel with the 
hot water pipe. 

Áfram eftir að vegi 435 nærfellt þar til komið er að vegi að Miðdal á 
vinstri hönd.

Continue on road 435 until nearly at the road to Miðdalur.

RS - 4 Hafravatn vestur 15.63km / 10.50km

Áfram eftir vegi 435 að vegi 431.  Þá til hægri og svo til vinstri eftir vegi 
430 allt þar til komið er að hringtorgi merktu Urðartorg.

Continue along road 435 turning right onto road 431 until it reaches 
road 430.  Then turn left onto road 430 until you reach Urðartorg 
roundabout

Áfram eftir Skygginsbraut  og síðan til vinstri inná Mímisbrunn.  Þá til 
hægri inná Lambhagaveg og svo til vinstri inná Úlfarsfellsveg.  Þá til 
vinstri inná veg 1 og svo til vinstri inná Höfðabakka og aftur til vinstri 
inná Bæjarháls að höfuðstöðvum ON.

Continue along Skygginsbraut and then left onto Mímisbrunnur.  Then 
right onto Lambhagavegur and the left onto Úlfarsfellsvegur.  Then left 
onto road 1 and left again onto Höfðabakki.  Then left onto Bæjarháls to 
ON headquarters.

Ch - 1 Hleðsla / Charging

Bifreiðar hlaðnar eftir til að mæla eyðslu. Vehicles are charged to measure consumption.

Section 2 / Leg 2
(23-Aug-2019 - síðdegis / afternoon)

Start of section 2 / leg 2 26.25km / 0.0km

Frá ON til hægri inná Bæjarháls og síðan til vinstri inná Höfðabakka.  
Síðan til hægri inná Stekkjarbakka og á inná veg 41 í átt til Keflavíkur.   
Áfram eftir vegi 41 þar til hann kemur saman við veg 420 og þá til hægri 
inná hann, en byrjað er við fyrsta 70km/klst skiltið.

From ON right onto Bæjarháls and then left onto Höfðabakki.  Then 
right onto Stekkjarbakki joining road 41 towards Keflavik.  Follow road 
41 until it meets up with road 420 on the right and join that.  The start is
at the first 70km/h sign.

RS – 5 Vatnsleysuströnd vestur 26.19km / 10.75km

Áfram eftir vegi 420 að Vogum. Continue on road 420 until the town of Vogar.

Til vinstri inná veg 421 og síðan til hægri inná veg 41 og svo til vinstri Turn left onto road 421 and then right onto road 41.  Turn left onto road
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inná veg 43 og síðan til hægri inná veg 426 í átt að Bláa Lóninu.  Byrjað 
við 70km/klst skilti rétt eftir afleggjarann að Bláa Lóninu.

43 and then right onto road 426 towards the Blue Lagoon.  Start is at 
70km/h sign just after entrace to the Blue Lagoon.

RS - 6 Reykjanes 50.81km / 31.02km

Áfram eftir vegi 426 og síðan til hægri inná veg 425 þangað til komið að 
seinni afleggjar til Hafna til vinstri og vegur 44 byrjar.

Continue on road 426 then turn right onto 425 until the second exit to 
the small town of Hafnir and road 44 starts.

Áfram eftir vegi 44 og síðan til hægri inná 41.  Þá til vinstri inná veg 421 
og svo til hægri inná veg 420 byrjar skömmu eftir upplýsingaskilti.

Continue on road 426 and then right onto road 41.  Turn left onto road 
421 and then right onto 420, starting just after the information sign.

RS - 7 Vatnsleysuströnd austur 24.71km / 10.76km

RS - 5 keyrð í gagnstæða átt. RS - 9 driven in the opposite direction

Áfram eftir vegi 420 og svo til vinstri inná veg 41 að vegi 42.  Þá til hægri 
inná hann og til vinstri á öðru hringtorgi og til hægri á því næsta.  Leið 
hefst við afleggjara að spennistöð við Hamranes.

Continue on road 420 and then left onto road 41 to road 42.  Turn onto 
that to the right and on the second round about turn left and then right 
at the next one starting just after the road to the Hamranes electric 
substation.

RS - 8 Hvaleyrarvatn / Elliðavatn 19.48km / 12.18km

Áfram eftir veginum framhjá Hvaleyrarvatni og síðan til vinstri inná 
Kaldárselsveg.  Þá til hægri inná veg 410 þar til eftir hesthúsin hjá 
Andvara.

Continue on the road past Hvaleyrarvatn turning left onto 
Kaldárselsvegur.  Then turn right onto road 410 following it until passing
the stables at Andvari Equestrian Club.

Áfram eftir veginum og beint gegnum næstu 6 hringtorg og til hægri 
inná Vatnsendahvarf á því sjöunda.  Þá til hægri inná Breiðholtsbraut að 
hringtorginu við Rauðavatn.  Til vinstri þar og síðan inná Bæjarháls til 
vinstri að ON þar sem næturhlé er.

Continue on road 426 and then left onto road 43 and then right onto 
road 41.  Turn left onto road 421 and then right onto 420, starting just 
after the information sign.

Ch - 2 Hleðsla / Charging

Bifreiðar hlaðnar yfir nóttina í Parc Fermé Vehicles are charged overnight in Parc Fermé

Section 3 / Leg 3
(24-Aug-2019 - árdegis / morning)

Start of section 3 / leg 3 5.85km / 0.0km

Frá ON við Bæjarháls til hægri út á Bæjarháls.  Þaðan til hægri inná 
Bitruháls og síðan aftur til hægri inná Grjótháls.  Þá til vinstri inná 
aðreinina að Vesturlandsvegi og inná hann. Síðan til hægri inná 
Úlfarsfellsveg og aftur til hægri inná Lambhagaveg.  Þá til vinstri inná 
Mímisbrunn og síðan hægri inná Skygginsbraut sem verður að 
Úlfarsfellsvegi (vegur 430) þar til komið er að enda malbiks.

From ON at Bæjarháls turn right onto Bæjarháls.  Then right onto 
Bitruháls and again right onto Grjótháls.  Turn left just after service 
station heading for road 1n road marked Akureyri.  Turn off road 1n right 
onto road 430 and then right onto Lambhagavegur and then left onto 
Mímisbrunnur.  Turn right onto Skygginsbraut which becomes 
Úlfarsfellsvegur (road 430) until the end of the tarmac.

RS - 9 Hafravatn austur 32.20km / 10.00km

Haldið áfram á vegi 430 og síðan til hægri inná veg 431 og síðan til 
hægri veg 431 og til vinstri inná Lynghólsveg þar til hann kemur aftur 
inná veg 431.

Continue on road 430 and turn right onto road 431 and then right onto 
431 and then left onto Lynghólsvegur until it joins 431 again. 

Beygt til vinstri inná veg 431 og síðan til vinstri inná veg 1 og til hægri 
inná veg 39 til Þorlákshafnar þar til rétt eftir að komið er framhjá 
veðurstöðinni í Þrengslum 

Turn left onto 431 and again 431 onto 1.  Then take 39 to Þorlákshöfn 
until just after passing the automatic weather station in Þrengsli.

RS - 10 Þrengsli / Hraun 42.75km / 20.87km

Áfram eftir vegi 39 og síðan til vinstri inná veg 38 og síðan til hægri í átt 
að Fremri Grímslæk og Hrauni í Ölfusi.  Þá til hægri aftur út að vegi 38.  
til hægri þar og síðan til hægri í átt að Fremri Grímslæk og Hrauni í Ölfusi
og eftir þeim vegi að vegi 34. 

Continue on 39 and then left onto 38.  Turn right towards Fremri 
Grímslækur and Hraun, turning right and back out to 38 turning onto it 
to the right.  Along 38 turning again towards Fremri Grímslækur and 
Hraun continuing on that road until it meets up with 34. 

Til vinstri inná veg 34 og honum fylgt at Kirkjuvegi.  Þá til hægri og svo til 
vinstri inná bifreiðastæði á opnu svæði. 

Turn left onto 34 and continue on that to Selfoss.  At Kirkjuvegur turn 
right and then left to a carpark at an open area. 

Ch - 3 Hleðsla / Charging

Hleðslustöðvar til taks Charging points available
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Section 3 / Leg 4
(24-Aug-2019 – miður dagur / midday)

Start of section 3 / leg 4 2.04km / 0.0km

Út af bílastæðinu til vinstri að Austurvegi og til hægri inná hann.  Þá til 
hægri inná Tryggvagötu og síðan til vinstri inná Langholt og aftur til 
hægri inná Erlurima og yfir gatnamótin við Suðurhóla inná Lækjarmót.  
Byrjað rétt eftir gatnamótin.

Turn left when exiting the car park to Austurvegur turning right onto it.  
Turn right again onto Tryggvagata and then left onto Langholt and right 
again onto Erlurimi.  Cross Suðurhólar onto Lækjarmót staring just after 
the crossing.

RS - 11 Gaulverjabær / Villingaholt 46.22km / 45.85km

Haldið áfram og svo til vinstri inná veg 310.  Síðan hægri inná veg 33 og 
vinstri inná veg 312.  Þá til vinstri inná veg 308 og til hægri inná veg 305.
Síðan til hægri gegnum hlaðið hjá bænum Forsæti aftur út á veg 305 til 
hægri.  Síðan til hægri inná veg 308 þar til hann kemur að vegi 33.

Continue on the road and then turn left onto road 310.  Then turn right 
onto road 33 and then left onto road 312.  Turn leftonto road 308 and 
then right onto road 305.  Turn right towards the farm Forsæti driving 
past the farmhouses to road 305 again turning right onto 305.  Then 
turn right onto road 308 until it joins road 33.

Áfram eftir að veginum að viðvörunarmerki um hægri beygju. Continue to a warning sign for a righ bend

RS - 12 Vorsabær / Stokkseyri 34.98km / 19.06km

Haldið áfram eftir vegi 308 og síðan til vinstri inná veg 312.  Þá til hægri 
inná veg 33 og til vinstri inná veg 314.  Þegar komið er að Stokkseyri er 
beygt til vinstri í átt að hesthúsunum að vegi 33.

Continue on the road and then turn left onto road 312.  Then turn right 
onto road 33 and then left onto road 314.  Arriving at the town of 
Stokkseyri turn left towards the stables to road 33.

Til hægri inná veg 33 og svo til vinstri inná veg 34 þar til komið er að 
afleggjaranum að Hrauni þar sem ræst verður skömmu eftir gatnamótin.

Turn right onto road 33 and then left onto road 34 and along that until 
you reach the turnoff for Hraun, where starting just after the turnoff.

RS - 13 Hraun / Þrengsli 26.17km / 17.02km

Áfram eftir veginum að Hrauni og hægri afleggjarann við Hraun3.  Síðan
til vinstri inná veg 38 þar til komið er að afleggara að Hrauni, þá til 
vinstri aftur niður að Hrauni, þá til vinstri uppá veg 38.  Þar er beygt til 
vinstri og svo til hægri inná veg 39 alla leið þar sem vegurinn kemur að 
Lambafelli.

Continue on the road to Hraun then take the right fork when you pass 
the farmhouse at Hraun 3.  Turn left onto road 38 and then left again at 
to Hraun.  Go to the farm again, turn left and left again onto 38 and 
then right onto 39 until the pass at Lambafell.

Áfram eftir vegi 39 og síðan til hægri inná veg 1 og svo til vinstri inná veg
að Hellisheiðarvirkjun alla leið að virkjuninni.

Continue on road 39 and then right onto road 1 and then left towards 
Hellisheiðarvirkjun, continuing all the way to the power station.

Ch - 4 Hleðsla / Charging

Hleðslustöðvar til taks Charging points available

Section 3 / Leg 5
(24-Aug-2019 – síðdegis / afternoon)

Start of section 3 / leg 5 19.24km / 0.0km

Frá Hellisheiðarvirkjun út að vegi 1.  Þá til hægri og svo til hægri inná veg
431 og aftur til hægri inná Lynghólsveg.  Byrjað skömmu eftir 
gatnamótin.

From Hellisheiðarvirkjun to road 1.  Then right onto road 1 and then 
right onto road 431 and right again onto Lynghólsvegur, starting just 
after the junction.

RS - 14 Lynghóll 15.13 km / 5.13 km

Áfram eftir Lynghólsvegi síðan til hægri inná veg 431 og fylgja honum til 
vinstri á næstu gatnamótum.  Þá til vinstri inná veg 430 allt þar til komið
er að hringtorgi merktu Urðartorg.

Continue along Lynghólsvegur road then turn right onto road 431 and 
follow it to the left at the next junction.  Then left onto road 430 until 
you reach Urðartorg roundabout

Áfram eftir Skygginsbraut  og síðan til vinstri inná Mímisbrunn.  Þá til 
hægri inná Lambhagaveg og svo til vinstri inná Úlfarsfellsveg.  Þá til 
vinstri inná veg 1 og svo til vinstri inná Höfðabakka og aftur til vinstri 
inná Bæjarháls að höfuðstöðvum ON.

Continue along Skygginsbraut and then left onto Mímisbrunnur.  Then 
right onto Lambhagavegur and the left onto Úlfarsfellsvegur.  Then left 
onto road 1 and left again onto Höfðabakki.  Then left onto Bæjarháls to
ON headquarters.

PF - 2 Parc Fermé at End

Parc Fermé í lok keppni. Parc Fermé at end.
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Yfirlitsmynd / Overview
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