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Leiðalýsing.

Aðkoma

Keppnisskoðun er við upphaf SS1. Við komuna að Akranesi er beygt út þriðja 
afleggjara í hringtorgi, Þjóðbraut. Eknir 350m og þá beygt til vinstri, Ketilsflöt og því 
næst til vinstri á Asparskóga þar sem að keppnisskoðun fer fram og upphaf SS1 er.

SS1

Ræst við Asparskóga að gatnamótum og þar til vinstri, ekið sem leið liggur að næstu 
gatnamótum og beygt til hægri, og á næstu gatnamótum til vinstri. Ekið meðfram 
Golfvelli þar til að komið er að gatnamótum til vinstri. Ekið sem leið liggur undir 
þjóðveginn um undirgöng, í gegnum þrengingar og áfram þar til vegur greinist. Þar er 
tekinn vinstri vegurinn niður að gatnamótum þar sem að tekin er kröpp hægri. Síðan 
er ekið upp í átt að Akrafjalli, beint í gegnum gatnamót og pípuhlið. Haldið áfram 
áleiðis upp eftir, beygt til hægri á gatnamótum, ekið yfir læk og síðan milli tjarna sem 
leið liggur í endamark sem að er nokkur hundruð metrum áður en komið er niður á 
þjóðveginn. 

SS2 

Sama og SS 1 til baka 

SS3 

Sama og SS1

SS4 

Sama og SS2

Ferjuleið að SS5

Ekið út Asparskóga, til hægri á Ketilsflöt. Ekið að gatnamótum þjóðbrautar og þar 
beygt til vinstri. Í hingtirgi er tekinn annar afleggjari og í seinna hringtorgi þriðji 
afleggjari, Faxabraut og síðan vinstri á Jaðarsbraut að Bílaplani þar sem aðstaða er 
fyrir keppnistæki. 

SS5 

Ræst á Faxabraut ekið niður með sementsverksmiðju í gegnum þrengingar og niður 
á hafnarsvæðið. Ekið til vinstri niður á höfnina hjá mjölversmiðju, og til hægri yfir á 
stóra hafnarkanntinn. Beygt til vinstri niður á hafnarkanntinn, ekið niður fyrir skúr þar 
sem að tekin er 180°beygja og ekið sem leið liggur til baka. Beygt til vinstri þegar 
komið er út af kanntinum og farið milli húsa inn í port þar sem að beygt er til vinstri. 
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Eknar krappar beygjur fyrst til hægri og síðan til vinstri. Farið fram hjá fyrri afleggjara 
inn á bílaplan en seinni tekinn á hægri hönd, ekið í gegnum bílaplanið til vinstri að 
Hanfnarbraut þar sem að ekið er til hægri. Ekið yfri gatnamót Bárugötu, fram hjá Olís 
og beygt til vinstri inn á Akursbraut þar sem að flaggað er út. (sjá kort)

SS6

Sama og SS5 til baka.

SS7 

Sama og SS5

SS8

Sama og SS6

Við endamark á Akursbraut eru bílaplön sem að hægt að er nota til viðsnúnings og 
smávægilegra viðgerða. Bílar sem að ekki eru á númerum mega ekki fara út fyrir 
þjónustusvæðið sem að merkt er á kortinu. Bílar sem að eru á númerum geta nýtt sér 
bílaplönin fjær endamarkinu

ATH ! Allir bílar skulu hafa viðvörunarþríhyrning og handslökkvitæki um 
borð.


