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LEIÐABÓK

Fimmtudagur Leg 1
Olís Mjódd – Djúpavatn suður SS1
Akið úr tímastöð og takið vinstri beygju af Olís plani. Á umferðaljósunum takið hægri
beygju og akið að Breiðholtsbraut, keyra skal eftir frárein til hægri og svo er tekin
vinstri beygja á umferðarljósunum á Reykjanesbraut. Þegar komið er að ljósum hjá
Kaplakrika (FH) er tekin vinstri beygja. Takið aðra beygjuna úr hringtorginu og akið
ca. 3,3 km, takið frárein til til hægri og takið þriðju beygjuna úr hringtorginu og takið
fyrstu beygjuna úr hringtorginu. Takið aðra beygjuna úr hringtorginu á
Krýsuvíkurveg. Takið aðra beygjuna út úr hringtorginu á Krýsuvíkurveg. Takið hægri
beygju á Vigdísarvelli og tímastöð er sjáanleg.
Djúpavatn suður SS1 – Djúpavatn norður SS2
Viðsnúningur
Djúpavatn norður SS2 – Kvartmílubraut SS3/SS4
Akið úr tímastöð og takið vinstri beygju. Keyrt er eftir Krýsuvíkurvegi og takið þriðju
beygjuna út úr hringtorginu á Ásvallabraut. Takið hægri beygju á Dofrahellu og næst
vinstri beygju á Álfhellu. Akið framhjá stórum hvítum skúrum og niður í pittinn.
Kvartmílubraut SS3/SS4 – Þjónustuhlé Olís
Akið af svæðinu og þegar komið er að gatnamótum takið hægri beygju á Dofrahellu
og vinstri beygju á Ásvallabraut. Takið þriðju beygjuna út úr hringtorginu. Takið aðra
beygjuna út úr hringtorginu og takið aðra beygjuna út úr hringtorginu og akið ca. 3,3
km. Takið aðra beygjuna úr hringtorginu og takið frárein til hægri á Reykjanesbraut.
Takið frárein til hægri Reykjavík Mjódd (413) og aftur á frárein til hægri Reykjavík
Mjódd. Takið vinstri beygju og akið framhjá Álfabakka og takið hægri beygju að Olís
og vinstri beygju á Olís planið.
Þjónustuhlé Olís – Næturgeymsla Orkuveita Reykjavíkur
Akið út af Olís plani og takið vinstri beygju að umferðaljósum, takið vinstri beygju á
ljósunum og takið aðra beygjuna út úr hringtorgi og á frárein til hægri á
Stekkjarbakka. 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.

Föstudagur f.h. - Leg 2
Orkuveitan – Tungnaá suður SS5
Akið út af Orkuveitu plani og takið hægri beygju á Hálsabraut og takið þriðju beygju
út úr hringtorginu á Bæjarháls, akið að hringtorgi og takið aðra beygju út úr
hringtorginu. Akið að hringtorgi og takið aðra beygju út úr hringtorginu á
Suðurlandsveg. Takið aðra beygju út úr hringtorginu Hveragerði og takið aðra
beygjuna út úr hringtorginu á Þjóðveg 1 og akið yfir Hellisheiðina. Takið aðra
beygjuna út úr hringtorginu Selfoss. Takið aðra beygjuna út úr hringtorginu Selfoss.
Yfir brú og takið aðra beygjuna út úr hringtorginu á Austurveg. Akið í gegnum
Selfoss. Takið aðra beygjuna út úr hringtorginu Hella. Takið beygju til vinstri á
Skeiða- og Hrunamannaveg Flúðir (30) og akið ca. 60 km. Takið beygju til hægri á
Þjórsárdalsveg (32). Haldið áfram þar til komið er að Hrauneyjum og akið áfram ca. 8
km. Takið hægri beygju á Landmannalaugar (208). Ræsing c.a.7 km frá á milli skilta
.
Tungnaá suður SS5– Dómadalur vestur SS6
Keyrt er úr endamarki að gatnamótum ca. 3,5 km. Takið hægri beygju á
Landmannaleið (F225) (Landmannahellir). Ekið er yfir á (á vinstri hönd er
Dómadalsvatn). Ræsing hjá skilti merkt Krakatindi.
Dómidalur SS6
Er keyrður áfram , vinstri frammhjá Dyngjuleið. Keyrt er framhjá réttum. Beygt til
vinstri “Hekla”.
Dómidalur SS6 – Hekla SS7
Keyrt úr endamarki og beygt til hægri á Heklu, tekin vinstra beygja á Keldur og
ræsing ca. 100m.
Hekla SS7 – Skógshraun SS8
Akið upp að afleggjara við Hekluskilti til hægri. Ræst inná leið circa 5 km frá hægri
beygjunni.
Skógshraun SS8
Ræsing hjá umhverfisskilti. Flagg eftir 11 km.
Skógshraun SS8 – Hella þjónustuhlé
Akið úr endamarki og að gatnamótum. Takið hægri beygju og akið ca. 2,6 km og
takið hægri beygju á Rangárvallaveg Hella (264). Akið ca. 17 km og hjá gatnamótum
takið hægri beygju á Þjóðveg 1 Hella. Takið þriðju beygjuna úr hingtorginu og til
hægri á þjónustu plan.

Föstudagur e.h. - Leg 3
Hella þjónustuhlé - Skógshraun SS9
Akið út af plani og til hægri, takið fyrstu beygjuna úr hringtorginu. Takið vinstri
beygju á Rangárvallaveg (264). Akið ca 17 km. og takið vinstri beygju á veg (F210).
Skógshraun SS9 - Hekla SS10
Akið upp að afleggjara Hekla til vinstri.
Hekla SS10 – Dómadalur SS11
Akið út og til hægri, farið niður af Heklu. Ræsing er hægra megin við staurinn.
Dómadalur SS11
Eftir ca 3,3 km koma beygjur til hægri og vinstri. ÖKUMENN TAKA HÆGRI
BEYGJU. Eftir réttir er tekin vinstri U-beygja. Flagg eftir 15,2 km.

Dómadalur SS11 – Næfurholt SS12
Keyrt upp að gatnamótum og til vinstri á veg 26, eftir ca 4,8 km er beygt til vinstri á
Næfurholt (268). Ræsing er 300 metrum frá gatnamótum.

Næfurholt SS12 – Hella þjónustuhlé
Akið eftir malarvegi og til hægri á gatnamótum (264). Takið hægri beygju á
gatnamótum á Hellu (1). Takið þriðju beygjuna út úr hringtorginu og til hægri á
þjónustu plan.

Hella – Næturhlé
Akið út af þjónustu plani til hægri og takið þriðju beygjuna úr hringtorginu á Selfoss
(1). Takið aðra beygjuna út úr hringtorginu á Selfoss (1). Takið fyrstu beygjuna út úr
hringtorginu (hjá Toyota). Takið aðra beygjuna út úr hringtorginu á Reykjavík (1).
Takið aðra beygjuna úr hringtorgi á Reykjavík. Takið fyrstu beygjuna úr hringtorgi.
Takið frárein til hægri á Hádegismóa (Garri). Takið þriðju beygjuna úr hringtorginu
og yfir brú, takið fyrstu beygju út úr hringtorgi á Bæjarháls, takið aðra beygjuna úr
hringtorginu og takið aðra beygjuna úr hringtorgi. Til hægri á plan Orkuveitunar.

Laugardagur - Leg 4
Orkuveita Reykjavíkur – Tröllháls
Akið út af Orkuveitu plani og til vinstri á Hálsabraut. Vinstri beygja inná Grjótháls
og fyrsta beygja til hægri útá 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 upp , mjög gróft.)
Tröllháls Norður SS13 – Uxahryggir A SS14
Takið vinstri beygju á malbik og strax aftur til vinstri. Ræst er inná leiðina við
rimlahlið.
Uxahryggir A SS14 – Uxahryggir B SS15
Viðsnúningur
Uxahryggir B SS15 – Kaldidalur Norður SS16
Akið úr endastöð til vinstri , eftir c.a. 1 km er ræst inná Kaldadal á milli gras
barðanna.
Kaldidalur Norður SS16 – Kaldidalur Suður SS17
Viðsnúningur
Kaldidalur Suður SS17 – Tröllháls Suður SS18
Keyra ca 1 km og taka hægri beygju á Tröllháls. (önnur beygjan til hægri)
Tröllháls B – Djúpavatn norður
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). Takið vinstri beygju á Nesjavellir (360) og til hægri
á Hengilssvæði. Komið að vegamótum og takið vinstri beygju á Hveragerði (1).
Hægri beygja tekin á Bláfjallaveg (417). Takið hægri beygju á Hafnarfjörður
(417). Á vegamótum takið vinstri beygju á Krýsuvík (42). Takið hægri beygju á
Grindavík (427). Því næst takið þið hægri beygju á Vigdísarvelli (428). Keyrt ca. 2
km upp og takið vinstri beygju.
Djúpavatn norður – Álfabakki endamark
Takið vinstri beygju á Krýsuvíkurveg. Takið aðra beygjuna út úr hringtorginu á
Hafnarfjörður (41). Takið aðra beygjuna út úr hringtorginu. Takið aðra beygjuna
út úr hringtorginu á (41). Takið aðra beygjuna út úr hringtorginu. Akið á frárein
til hægri á Reykjanesbraut. Takið frárein til hægri Reykjavík Mjódd (413) og strax
aftur á frárein til hægri Reykjavík Mjódd, og strax til vinstri. Taka hægri beygju á
plan hjá Sambíó.
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