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Stöðug framþróun
Í þessu fréttablaði Set er fjallað um starfsemi fyrirtækisins og helstu 
viðfangsefni á sviði vöruþróunar og þjónustu og verkefnin framundan.

Mjög viðburðaríkt hefur verið í starf-
semi Set undanfarna mánuði. Það 

er ekki sjálfsagður hlutur að sigrar vinn-
ist en það hefur svo sannarlega verið 
raunin hjá Set. Nýjungar hafa litið dags-
ins ljós í vöruþróun, vöruvali og fram-
leiðslu um leið og nýir þjónustuþættir 
hafa verið þróaðir og óvænt tækifæri 
hafa skapast í markaðsöflun innanlands 
og erlendis. 

Set varð hlutskarpast í mjög mikilvægum 
útboðum þar sem vel hefur tekist til 
við að varðveita og tryggja framhald 
á starfsemi dótturfélagsins, Set 
Pipes GmbH í Þýskalandi sem þjónar 
íslenskum markaði með framleiðslu á 
þyngri og stærri einangruðum stálrörum 
fyrir innlendar hitaveitur.

Unnið hefur verið að smíði og 
uppsetningu á framleiðslulínu fyrir 
Elipex Premium fjarvarmarörin í 
verksmiðju Set Pipes GmbH og um leið 
þróun á samskeytakerfi og téstykkjum 
fyrir rörin en það verkefni er vel á veg 
komið. Set hefur fengið einkaleyfi á 
lausninni Eli-Tee og sú afurð mun fara 
í prófanir í lagnakerfum síðar á árinu. 
Það er mikilvægur áfangi í sögu Set að 

hljóta einkaleyfi en það er fyrsta skráða 
einkaleyfið í sögu fyrirtækisins.

Elipex Premium verkefnið naut 
stuðnings tækniþróunarsjóðs á fyrri 
stigum eftir að tæknimenn Set komu 
fram með nýja framleiðsluaðferð 
og hönnun á lögun á ytra hlífðarröri. 
Stuðningur sjóðsins var táknrænn og 
það er ánægjulegt að framundan er 
mun sterkari markaðsstaða með nýju 
vörunni.

Þjónusta við innlendan markað hefur 
verið efld með opnun vöruhúss 
að Klettagörðum 21 í Reykjavík. 
Tilgangurinn er fyrst og fremst að stytta 
afhendingartíma og hækka þjónustustig 
við viðskiptavini. Áfram verður leitast 
við að veita faglega tækniráðgjöf 
og eftirþjónustu en starfsemin 
grundvallast fyrst og fremst á eigin 
framleiðsluvörum samhliða innflutningi 
á besta fáanlega tengiefni fyrir alla 
vöruflokka frá traustum framleiðendum 
og samstarfsaðilum Set til margra ára. 

Það er mjög mikilvægt fyrir innlendan 
lagna- og veitumarkað að hafa á að 
skipa innlendum framleiðanda sem 

stundar einnig framleiðslu erlendis og 
stendur þeim stærstu og bestu jafnfætis 
í tækni en ekki síður farsælli sögu á 
Íslandi þar sem þekkingin og innviðirnir 
hafa orðið til í góðu samstarfi starfsfólks 
fyrirtækisins við viðskiptavini.

BERGSTEINN EINARSSON  
framkvæmdastjóri

Set ehf hefur vottað gæðakerfi 
samkvæmt ISO-EN-IS 9001.  
Vottun ehf annast viðhalds- 

úttektir og eftirlit með kerfinu.

Set hefur gæðaviðurkenningu 
Evrópsku hitaveitusamtakanna 

Euro Heat & Power.

Nýsköpunarmiðstöð Íslands 
annast eftirlit með innri  

skráningum í gæðakerfi Set.

Sveriges Tekniska Forsknings- 
institut annast gerðarprófanir 
á vörum Set og úttektir vegna 
Euro Heat & Power vottunar

Fernwärma-Forshungsinstitut 
framkvæmir gerðarprófanir á 

vörum Set.

IMA í Dresden gerir mælingar  
á varmaleiðni í hitaveiturörum 

fyrir Set.

Tekologisk institut annast 
mælingar á foreinangruðum 

rörum fyrir Set.

Tækniþróunarsjóður styður við  
vöruþróun og nýsköpun hjá Set.
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Opnun vöruhúss Set að Klettagörðum 21 í Reykjavík vor-
ið 2019 skapar nýja ásýnd fyrirtækisins, býður upp á 

mun meiri nánd við markaðinn og hærra þjónustustig. Allar 
endursöluvörur fyrirtækisins verða geymdar þar og hluti af 
framleiðsluvörum. 

Vöruhúsinu er ætlað að auka skilvirkni í afhendingum, en 
ekki síður að létta á framleiðslurými á Selfossi og aðgreina 
sölustarfsemina að hluta  frá vöruþróun, tækjasmíði og 
framleiðslu. Viðskiptavinir Set á endursölusviði, verktakar og 
veitufyrirtæki munu finna mun á afhendingarhraða, öryggi og 
betri þjónustu. 

Með opnuninni mun starfsemi félagsins í fyrsta skipti verða 
á þremur stöðum, á Selfossi, í Reykjavík og í Haltern am See 
í Þýskalandi.

Set opnar vöruhús í 
Reykjavík

Vöruhús Set

 Starfsmenn í vöruhúsi Set
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Fráveituverkefni
Sumarið 2018 urðu tímamótaframkvæmdir á vegum Veitna ohf. í  Mjóddini í 
Reykjavík

Um var að ræða fyrstu stofnlögn 
veitna úr Weholite plaströrum 

vegna færslu á ofanvatns- og fráveitu-
lögnum við uppbyggingu íþróttahúss og 
aðstöðu ÍR, auk annarra framkvæmda. 
Aðalverktaki var Óskatak ehf.  Set ehf 
seldi Veitum ohf. og verktökum allt 
lagnaefnið jafnframt því að sjá um sam-
setningu þess. Stærstu rörin í þessari 
framkvæmd voru 1.800 mm að innan-
máli, og rúmir 2 metrar að utanmáli, 
samtals um hálfur kílómetri að lengd 
auk röra í ýmsum öðrum víddum, frá 150 
mm til 1.600 mm að innanmáli. Verkið 
gekk vel og samvinna Set og verktakans 
var góð. Efnið sem Set afhenti í verkið 
var yfir 50 flutningsfarmar af rörum en 
mesta umfangið var í stærstu rörunum 
sem afhent voru í 16 metra einingum.

Endurnýjun stofnlagna 
hitaveitu Selfossveitna

Selfossveitur hafa á liðnum árum 
unnið að endurnýjun stofnlagna 

veitunnar frá dælustöð suður með 
byggðinni. Mikill og hraður vöxtur hefur 
verið í byggingarstarfsemi á svæðinu og 
íbúafjölgun í Árborg hefur verið með því 
mesta sem orðið hefur á vaxtarsvæð-
unum í sveitarfélögunum umhverfis 
höfuðborgarsvæðið. Góður árangur 
hefur sem betur fer náðst í vatnsöflun 
veitunnar en dreifikerfið nær einnig til 
byggðanna við ströndina, á Stokkseyri 
og Eyrabakka, og dreifbýlinu þar á milli. 

Það er sérstakt ánægjuefni fyrir Set 
að taka þátt í þessu verkefni í eigin 
sveitarfélagi, en mikið hitaveituvatn 
hefur runnið í gegn um híbýli Árborgar 
frá því Set tók þátt í framleiðslu efnis í 
veitukerfi nýrra hitaveitna á ströndinni, 
Eyraveitunni 1981. Það var eitt af 
fyrstu stóru verkefnum fyrirtækisins 
þar sem þorpin við ströndina voru 
hitaveituvædd.

Weholite stofnæð

Tengingar á nýrri stofnæð á Selfossi
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Ný stofnæð Norðurorku

frá Hjalteyri til Akureyrar
Set varð hlutskarpast í útboði 

Norðurorku á einangruðum stálpíp-
um í stofnæð veitunnar frá nýrri og öfl-
ugri borholu að Hjalteyri. Verkefnið sem 
unnið er á fjórum árum, 2018-2021, 
felur í sér einangrun á 16 metra löngum 
500 mm stálpípum í 710 mm hlífðarröri. 

Einangrun röranna fer fram í verksmiðju 
Set Pipes GmbH í Þýskalandi og eru 
flutt þaðan til Akureyrar. Stálpípurnar 
koma frá verksmiðju Mannesmann 

í Hamm, ekki langt frá aðstöðu Set 
Pipes í Haltern am See.  Set einangraði 
fyrsta áfanga stofnæðarinnar, 1.9 km, 
sem lagður var innanbæjar á Akureyri 
og út úr bænum 2018, og varð aftur 
hlutskarpast í útboði efnis í þrjá síðari 
áfangana 2019-2021. Þjónustudeild 
Set sér um einangrun og frágang á 
samskeytum röranna. Heildarlengd 
þessarar nýju og öflugu meginæðar til 
Akureyrar frá Hjalteyri er um 21 km. 

Rarik Höfn
Set hefur gert samning um einangrun á stálrörum í nýja 

stofnæð og veitukerfi Rarik á Höfn í Hornafirði í kjölfar út-
boðs og eru rörin og tengistykki framleidd í verksmiðjum Set 
í Þýskalandi og á Selfossi. Um er að ræða efni í nýja stofnlögn 
og stækkun dreifikerfis út frá henni. 

Með framkvæmdinni verður dreifikerfið á Höfn tengt við 
jarðhitasvæðið á Hoffelli í Nesjum með stofnpípu. Kyndistöðin 
sem rekin hefur verið á Höfn, þar sem vatn er hitað með 
rafmagni eða olíu, verður aflögð. 21,5 km stofnlögn verður 
lögð frá jarðhitasvæðinu á Hoffelli til Hafnar.  Stefnt er að því 
að ljúka tengingu Hafnar við hina nýju hitaveitu eftir áramót.

Fjarvarmaveitan á Höfn er rúmlega 30 ára gömul og hefur 
verið kynt með rafskautakatli og olíukatli til vara. RARIK keypti 
veituna 1991. Undanfarin ár hefur verið leitað eftir heitu vatni 
fyrir byggðina á Höfn og nágrenni í landi Hoffells. Fyrir tveimur 
árum varð ljóst að nægjanlegt heitt vatn hefði fundist til að 
hagkvæmt væri að hefja framkvæmdir við að koma því með 
stofnlögn til Hafnar. 

Litlar breytingar verða hjá þeim íbúum á Höfn sem eru tengdir 
fjarvarmaveitunni í dag, en um fjórðungur íbúa er með beina 
rafhitun. Áætlað er að lagning dreifikerfisins á rafhitasvæði 
Hafnar verði unnin á næsta ári, 2020.

500 mm foreinangraðar stálpípur Unnið við samsetningu röra
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Ecobuild
Set tók þátt í bresku sýningunni Ecobuild sem haldin var 

á ExCel sýningarsvæðinu í London dagana 6. til 8. mars 
2018 og sömu sýningu ári síðar, undir nafninu Futurebuild, 
dagana 5. til 7. mars 2019.  Sýningarnar eru fagsýningar fyrir 
byggingariðnaðinn í Bretlandi þar sem mikil áhersla er lögð á 
nýjar aðferðir og betri orkunýtingu, einangrun húsa, lagnaefni 
og umhverfisvænni orkugjafa.  

Þróun fjarvarmakerfa með kyndi stöðvum og 
fjarvarmaiðnaðurinn eru mjög skammt á veg komin í Bretlandi 
í samanburði við Skandinaviu þar sem tæknin er útbreiddust 
og á meginlandi Norður-Evrópu. Fjarvarmatæknin er hins 
vegar töluvert víðtæk í löndum Austur-Evrópu, einkum löndum 
fyrrum Sovétríkjanna. Með þáttöku í sýningunni var ætlað að 
kynnast breska markaðnum og leiðum til að koma afurðum 
félagsins á framfæri þar. 

AGFW Enn+Eff
Set Pipes kynnti starfsemi og vörur sínar á Enn+Eff sýningu 

Þýsku veitusamtakanna AGFW í Frankfurt dagana 17. til 
19. apríl 2018. Metnaðarfullar áætlanir eru uppi í Evrópu um 
aukna fjarvarmavæðingu. Stefna Set og Set Pipes GmbH er að 
taka þátt í því verkefni af fullum krafti á komandi árum. 

Með uppsetningu nýrrar framleiðslulínu Set Pipes og 
Premiumrörinu munu skapast mun sterkari tækifæri á 
meginlandinu, í Skandinavíu og Bretlandi. 

Set er nú talið meðal þriggja tæknilega fullkomnustu 
framleiðenda heims í einangrun á stál og plastpípum. 
Sóknarfærin á erlendum mörkuðum munu sem fyrr byggja á 
þeim auði. 

Tækni sem byggir á fjögurra áratuga reynslu á íslenska 
hitaveitumarkaðnum og  góðu tækniliði í nýsköpun, 
tækjaþróun og framleiðslu.

Sýningarbás Set í Excel höllinni

Sýningarskáli Enn-Eff á Frankfurt Messe
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Verk og Vit
Set Tók þátt í fagsýningunni Verk og Vit í Laugardalshöll frá 8. 
til 11. mars 2018.  Á sýningunni lagði fyrirtækið aðaláherslu 
á fjölbreytta flóru lagnaefnis fyrir innlendan markað sem 
það framleiðir og selur, vörur á sviði hitaveitna, vatnsveitna, 
frárennsliskerfa, raf- og ljósleiðaralagna. Sýningin var afar vel 
sótt og greinilegt er að áhugi er mikill meðal almennings á 
framkvæmdamarkaðnum.

Samorka í Hveragerði
Samorka, samtök veitufyrirtækja, gekkst fyrir fagráðstefnu 

og sýningu fyrir hita-, vatns- og fráveitusvið á Hótel Örk í 
Hveragerði dagana 23.- 25. maí 2018. Ráðstefnan var afar yf-
irgripsmikil og fjölmörg góð erindi voru flutt þar um hin ýmsu 
málefni veitustarfseminnar. Set var með sýningarbás á meðan 
á ráðstefnunni stóð og tók þátt í viðburðum sem boðið var 
upp á. 

Meðal þess var þáttaka í kynningu á samsuðu plaströra. 
Valdimar Hjaltason kynnti vörur fyrirtækisins, ásamt Andreas 
Heindl frá Rehau AG í Þýskalandi sem sýndi fram á yfirburði 
PEX-a plaströra í hitaveitur. Hann gerði það m.a. með 
færanlegum rannsóknarstofutækjum, svokölluðu Mini-Lab, 
þar sem hann sýndi mismunandi eiginleika ólíkra plastefna 
með aflögunar-, tog-, og brotþolsprófunum. Set kynnti einnig 
ný Elipex Premium sveigjanleg plaströr með innra flutningsröri 
frá Rehau AG.

Valdimar Hjaltason og Andreas Heindl
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Fjölbreytt verkefni
Ýmsar myndir úr starfsemi Set.

Lagnir í tengslum við tvöföldun Suðrlandsvegar

Samsetning á stofnæð vatnsveitu

Vatnsveitulagnir

Fráveitu stofnæð í Árborg

Einangraðar lagnir fyrir HS Orku

Frágangur samskeyta á einangruðum lokum fyrir Norðurorku
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Hagkvæmur sjóflutningur
Samstarf Set við færeyska skipa-

félagið Smyril Line hefur leitt af 
sér nýja og gjörbreytta möguleika 
í flutningum á lagnaefni á milli 
Íslands og meginlands Evrópu, milli 
Þorlákshafnar og Rotterdam. 

Hitaveiturörin frá verksmiðju Set 
Pipes koma á flutningavögnum sem 
lestaðir eru við verksmiðju og eru 
keyrðir beint á lagnastað hér á landi án 
nokkurrar umstöflunar. Sama á við um 
sendingar á vörum frá Set á Selfossi á 
flutningavögnum til verksmiðjunnar 
úti. Siglingaleiðin á milli Rotterdam 
og Þorlákshafnar eða Seyðisfjarðar 
er mun styttri í lengd og tíma en til 
Reykjavíkur og aksturfsfjarlægð frá 
Þorlákshöfn til Selfoss eða Reykjavíkur 
er stutt, um 30 mínútur.

Flutningavagnar
Set keypti á liðnu ári nýja flutningavagna frá þýska fyrirtæk-

inu Scmitz Cargobull. Vagnarnir hafa verið notaðir undir 
vörusendingar félagsins milli Selfoss og Haltern am See, en að 
mestu í flutninga innanlands á Íslandi.

Mykines, ferja Smyril line í Þorlákshöfn

Vagn frá Scmitz Cargobull
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Set-mótið
Set-mótið var haldið á Selfossi hvítasunnuhelgina, 7. - 9. júní sl. 

Mótið sem er fyrir 6. flokk drengja 
var fyrst haldið árið 2014 en þá var 

keppt í þremur deildum. Nú kepptu 104 
lið í tíu deildum og þátttakendur voru 
alls 630. Spilað var á átta keppnisvöllum. 
Fjöldi þátttakenda hefur vaxið jafnt og 
þétt með hverju ári en á þriðja þúsund 
manns dvöldu á Selfossi þann tíma sem 
mótið stóð yfir.  Sumarhátíðin Kótilettan 
hleypti miklu lífi í mannlífið þá daga sem 
mótið fór fram og mjög gott veður var alla 
helgina sem gerði heimsókn þátttakenda 
og fjölskyldna enn eftirminnilegri. 

Knattspyrnudeild Ungmennafélags 
Selfoss og Set ehf. vilja þakka 
þátttakendum, foreldrum, stuðningsfólki 
og þeim sem komu að framkvæmdinni 
fyrir góða og skemmtilega helgi.

Áfram Selfoss!
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Lofthitamælir á útisvæði 
við Sundhöll Selfoss
Nýr lofthitamælir á útisvæði 

Sundhallar Selfoss var tekinn í 
notkun á liðnu ári, 2018. Set kostaði 
gerð auglýsingar á útisvæði laugar-
innar þar sem hitamælinum var komið 
fyrir.

Set hefur verið meðal margra 
stuningsaðila sunddeildar UMFS á 
undanförnum árum eins og svo margra 
annar íþróttadeilda innan félagsins. 
Sundlaugin er meðal sterkustu 
áningarstaða ferðafólks í Árborg, bæði 
innlendra og einnig í vaxandi mæli 
erlendra ferðamanna.
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Elipex Premium rörið í 
sölu á innanlandsmarkaði
Með tilkomu nýja Elipex Premium plasthitaveiturörsins, 

sem er framhald á vinnslu Set á Elipex rörum með sléttri 
hlífðarkápu allt frá árinu 2006, hefur sala Set fyrir innlendan 
markað breyst. Innlendar hitaveitur hafa þannig fært sig yfir í 
kaup á nýja rörinu. Reynsla þeirra er öll á sama veg; um mun 
sveigjanlegra og þægilegra rör er að ræða í meðhöndlun og 
lagningu.

Mikilvægt er sem fyrr að reynsla rótgróinna hitaveitna á Íslandi 
verði veganesti félagsins í markaðssetningu afurðarinnar í 
Evrópu. 

Ný framleiðslulína í 
Haltern
Þeim mikilvæga áfanga var náð haustið 2019 að ný fram-

leiðslulína Set Pipes í Þýskalandi fyrir Elipex Premium rör 
var gangsett í verksmiðju félagsins. 

Set hefur unnið að smíði tækjanna á Selfossi í tvö ár og um 
leið var gengið frá samningum við erlenda vélaframleiðendur 

vegna annarra tækja. Framleiðslugeta og aðstaða við nýju 
línuna í Set er mun betri en á Selfossi en hliðarafurð hins nýja 
Elipex Premium rörs Set er ný gerð samkeyta og Té-stykkja. 
Hugmyndin er afurð tækniliðs Set. Frumútgáfa hefur nú verið 
framleidd af samstarfsaðila Set og fyrstu tilraunir hafa verið 
gerðar með þrýsti- og álagsprófunum. 

Fyrsta framleiðslan; Jóhann Valdimarsson, Róbert Karel Guðnason, Rafal Pikiewicz og Frank Müller.
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Grænland
Í sumar fóru fjórir starfsmenn frá Set í krefjandi vinnuferð til Grænlands. 

T ilgangur ferðarinnar var að setja 
upp neysluvatns- og fráveitukerfi 

fyrir nýtt hverfi á eyjunni Uummannaq. 
Tilurð verkefnisins má rekja til 18. júni 
2017 þegar fljóðbylgja tók 11 heimili í 
Nuugaatsiaq og skolaði þeim á haf út, 
en fjórir létust í þeim hamförunum.  

Íbúum Nuugaatsiaq var boðið upp á 
að flytjast til Uummannaq í ný hús. 
Að hluta til var verkefnið fólgið í að 
endurnýja lagnir sem Set framleiddi, 
þar sem óvæntur framleiðslugalli kom 
fram. Fulltrúar Set höfðu áður mætt á 
staðinn til að meta gæði röranna og í 
framhaldinu var ákveðið að Set tæki að 
sér vissar lagfæringar og endurnýjun 
á rörakerfinu enda fyrirtækið þekkt að 
því að skila aðeins af sér fullkominni 
vöru. Það vakti athygli samstarfsaðila 
Set á Grænlandi að fyrirtækið skyldi 
umsvifalaust taka þetta verkefni að sér, 
viðurkenna bótaskyldu og koma öllu í 
samt horf á þessum fjarlæga stað. Ekki 
síður vakti það aðdáun hversu hratt 
þetta úrvalslið lykilmanna í starfsemi 
Set vann verkið. 

Umfangið var mikið en lagðar voru 
einangraðar lagnir í stærðunum 
160/315, 110/250 og 90/250.  
Aðstæður á þessum slóðum eru mjög 
krefjandi eins og myndirnar bera með 

sér.  Allar lagnir eru festar á stoðir sem 
boraðar eru í klöppina.  Til að flytja 
lagnaefnið á lagnastað þurfti að njóta 
aðstoðar þyrlu frá Air Greenland. 

Þessar lagnir eru  sérstaklega hannaðar 
til að standast þessar erfiðu aðstæður. 
Þær þurfa t.d. að vera upphitaðar svo 
ekki frjósi í þeim á veturna, en rafmagnið 
til upphitunar er framleitt með 
diselrafstöðvum. Allur rekstur þessara 
kerfa er því mjög kostnaðarsamur 
við þær erfiðu búsetuaðstæður sem 
Grænlendingar lifa við. Þetta krefjandi 
verkefni sýnir umfram allt hversu 
samstilltri liðsheild Set hefur á að skipa, 
að þessir lykil-stjórnendur og góðu 

starfsmenn Set skyldu vera tilbúnir að 
taka þetta erfiða og krefjandi verkefni 
að sér til að tryggja það sem gömul 
einkunarorð Set fela í sér: „Gæði til 
framtíðar“.

Þeir sem tóku að sér þetta krefjandi verkefni Set voru Þórarinn Guðnason, hleðslustjóri,  
Elvar Már Ölversson viðhaldsstjóri, Guðjón Viðarsson, plastsmiður og Benedikt Rafnsson gæðastjóri Set.
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Framúrskarandi fyrirtæki

Set hefur öðlast viðurkenningu 
matsfyrirtækisins Creditinfo sem 

framúrskarandi fyrirtæki sjöunda árið í 
röð.  

Til þess að eiga kost á að öðlast 
viðurkenninguna þurfa fyrirtæki að 
uppfylla strangt gæðamat byggt á 
faglegum kröfum og greiningu Creditinfo.

Set er í 485 sæti af þeim 880 fyrirtækjum 
sem hlutu viðurkenninguna í ár.

Að vera meðal 2,0% bestu hlutafélaga 
landsins er ánægjuleg staðfesting 
á farsælum rekstri fyrirtækisins 
undanfarin ár. 

Set er í greiningu Creditinfo í flokki með 
stórum fyrirtækjum, en félögunum er 
skipt í þrjá flokka: lítil, meðalstór og stór 
fyrirtæki.

Fyrirtæki telst Framúrskarandi fyrirtæki 2019 
ef það uppfyllir eftirfarandi skilyrði:

1. Hefur skilað ársreikningi til RSK fyrir rekstrarárin 2016–2018

2.	 Er	í	lánshæfisflokki	1,	2	eða	3

3.	 Rekstrarhagnaður	(EBIT)	var	jákvæður	rekstrarárin	2016–2018

4.	Ársniðurstaða	var	jákvæð	rekstrarárin	2016–2018

5.	Eiginfjárhlutfall	var	a.m.k.	20%	rekstrarárin	2016–2018

6.	Framkvæmdastjóri	er	skráður	í	fyrirtækjaskrá	RSK

7.	 Fyrirtækið	er	virkt	samkvæmt	skilgreiningu	Creditinfo

8.	 Rekstrartekjur	voru	a.m.k.	50	m.kr.	rekstrarárin	2018	og	2017

9.	 Eignir	voru	a.m.k.	100	m.kr.	rekstrarárin	2018,	2017	og	90	m.kr.	2016
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Skagafjarðarveitur
Lagning hitaveitu um Óslandshlíð, að Neðra -Ási og 

Ásgarðsbæjum á vegum Skagafjarðarveitna hefur stað-
ið yfir í sumar og er stefnt að verklokum lagnavinnu fyrir 
áramót. Aðalverktaki verksins eru Vinnuvélar Símonar ehf. 
Skagafjarðarveitur eru í eigu Sveitarfélagsins Skagafjarðar og 
reka í dag öflugt og víðfermt dreifikerfi hitaveitu í þéttbýli og 
dreifbýli í Sveitarfélaginu Skagafirði.

Allir þéttbýliskjarnar í Skagafirði eru tengdir hitaveitu; 
Sauðárkrókur, Varmahlíð, Hofsós, Hólar og Steinsstaðir.  
Skagafjarðarveitur reka nú 7 hitaveitusvæði í Skagafirði, 
þ.e.a.s. borholusvæði sem nýtt eru til dreifingar á heitu vatni 
eru alls 7 talsins; Langhús í Fljótum, Hrolleifsdalur í Sléttuhlíð, 
Reykir í Hjaltadal, Sauðármýrar við Sauðárkrók, Reykjarhóll í 
Varmahlíð, Steinsstaðir og Hverhólar í Lýtingsstaðahreppi 
hinum forna.  

Allt frá árinu 1998 hafa Skagafjarðarveitur staðið fyrir öflugri 
uppbyggingu hitaveitu í dreifbýli og eru í dag um 90% heimila 
í Skagafirði tengd heitu vatni. Húshitunarkostnaður í Skagafirði 
er með þeim lægsta á landinu og greiða viðskiptavinir 
Skagafjarðarveitna sama verð fyrir orkueiningu heita vatnsins 
hvar sem þeir búa í sveitarfélaginu. 

Samtals hafa verið lagðir um 350km af hitaveitulögnum í jörðu 
í dreifbýlinu á þessum uppbyggingarárum og er fjöldi heimila 
sem tengd hafa verið í dreifbýlinu um 330 talsins.

Ísböð
Í sböðin sem Set hefur hannað og smíðað hafa notið síauk-

inna vinsælda frá því fyrsta eintakið var útbúið fyrir nokkrum 
árum. Sundlaugar, líkamsræktarstöðvar, íþróttamenn og 
einstaklingar hafa í vaxandi mæli sent fyrirtækinu fyrirspurnir 
um þessa vöru, sem er ekki beint hluti af hefðbundnum vörum 
þess. Það er gaman að sjá þau viðbrögð sem orðið hafa eftir að 
varan kom fram og þá óvæntu eftirspurn sem fylgdi í kjölfarið. 

Meðal þeirra sem keypt hafa ísbað af Set er íþróttafélagið 
Mjölnir og Gunnar Nelson. Mjölnir er íþróttafélag sem 
hefur þann tilgang að efla ástundun og keppni í lifandi 
bardagaíþróttum en á því sviði hefur Gunnar náð ótrúlegum 
árangri á heimsvísu. Á þessari mynd er hann ásamt ísbaðinu 
sem Mjölnir fékk frá Set. Yfirsmiður vörunnar hjá Set er Guðjón 
Ingi Viðarsson plastsmiður sem hefur áralanga reynslu í smíði 
á ýmsum tengibrunnum, tönkum og lagnalausnum, unnum úr 
Weholite rörunum sem framleidd eru í Set.
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X-Stream fráveituefni
Set hefur um árabil markaðsett fráveiturör og tengikerfi 

frá Hollenska fyrirtækinu Wavin. Rörin eru  með tvöföld-
um vegg, sléttu ljósu innra byrði og riffluðu ytra byrði sem 
gefur þeim góðan burðarstyrk í jörð. Það einkennir einnig 
góða hönnun X-Stream kerfisins hversu auðvelt og létt er 
að setja rörin saman ( Low push-in force ) en það flýtir sam-
setningarvinnu, sparar tíma og auðveldar alla meðhöndlun 
efnisins. 

Wavin framleiða rörin í nokkrum löndum, ásamt hefðbundnum 
tengistykkjum og fjölbreyttu úrvali annara fylgihluta, ss. 
tengibrunna, botnstykkja framlenginga, keilustykkja og 
olíuskilja sem notið hafa vaxandi vinsælda. Wavin framleiða 
líka hentuga tengisöðla fyrir hliðargreiningar. 

X-Stream lagnakerfið uppfyllir allar kröfur EN 13476-3 
staðals fyrir fráveitulagnir. Kerfið hentar í stofnlagnir í götur 
á stærðarsviðinu frá 150 til 600 mm og tekur því við af 
hefðbundnum frárennslisrörum frá byggingum.

Set hefur tækniþróunarsamning við Wavin og hefur aðlagað 
efnið að ýmsum sérsmíðalausnum en fjölmörg verkefni hafa 
verið unnin á fráveitusviði af Set á liðnum árum.
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Björk á tónleikaferð með 
pípuorgel úr Set plaströrum
„Cornucopia“  Hornspeglun er tíunda tónleikaferð og fyrsta 
leiksýningin hjá tónlistarkonunni Björk Guðmundsdóttur. 
Fyrstu átta sýningarnar fóru fram í vor í Shed, nýrri 
menningarmiðstöð á Manhattan sem var vígð í apríl 2019. 

Sýningarnar sem fram fóru í maí voru því meðal fyrstu viðburða 
þar. Hugmyndin að tónleikunum og sýningunni byggir á gerð 
níundu plötu Bjarkar, Utopia frá árinu 2017. Sýningunni er 
leikstýrt af argentínska kvikmyndaleikstjóranum Lucrecia 
Martel og er lýst sem „vönduðustu sviðstónleikum 
söngkonunnar til þessa“. 

Sýningar héldu áfram í Mexico í ágúst og verða í löndum 
Evrópu í nóvember og desember 2019. Á sviðinu er Björk 
studd af hljómsveit, fjölda listamanna og tækniliði m.a. 
Hamrahlíðarkórnum, íslenskum 50 manna kór, sem einnig 
opnar sýninguna. Meðal búnaðar á sýningunni eru Orgelpípur 
sem hannaðar voru af Orgelsmiðnum Björgvini Tómassyni 
á Stokkseyri en í þá smíði voru m.a. notuð 315 og 400mm 
vatnsrör frá Set ehf. Það er gaman til þess að vita fyrir Set að 
fá að eiga hlut í flutningi þessarar miklu listakonu.
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Afmælishátíð Set
40 ára afmæli Set ehf var fagnað á Grand Hótel Reykjavík þann 1. desember 2018

Það fór vel á því á 100 ára afmælisdegi fullveldis Íslendinga 
að Set fagnaði 40 ár sögu fyrirtækisins sem spannar stóran 

hluta fullveldistímans og tímans frá því landið fékk fullt sjálf-
stæði 1944.

Hátíðin var haldin á Grand Hotel Reykjavík sem jólafögnuður 
starfsmanna.

Samstarfsaðilar og birgjar Set studdu vel við viðburðinn með 
gjöfum í happadrætti kvöldsins, sem sýndi þann mikla velvilja 
sem fyrirtækið nýtur meðal þeirra. Innlendir og erlendir 
starfsmenn frá Set Pipes sameinuðust þessa góðu kvöldstund 
en tekið var á móti erlendu gestunum kvöldið áður. 

Stuðlabandið, sem haft hefur æfingaaðstöðu í fyrirtækinu, sá um 
tónlistina eins og á jólahlafögnuðum undanfarin ár. Á meðan á 
borðhaldi stóð léku Magnús Þór Sigmundsson og Jóhann Helgason 
fyrir gesti. Hápunktur kvöldsins voru leynigestir Stuðlabandsins, 
Björgvin Halldórsson og Sigríður Beinteinsdóttir sem fóru á kostum 
í flutningi þekktra laga af löngum ferli sínum. Þau eru meðal helstu 
dægurlagasöngvara áratuganna sem Set hefur starfað og innkoma 
þeirra varð sannarlega einstakur viðburður á merkum tímamótum.

Einar Elíasson stofnandi Set var meðal gesta. Um leið og 40 
árum Set var fagnað voru 50 ár liðin síðan hann hóf starfsemi 
Steypuiðjunnar 1968 og 60 ár síðan hann kom ungur maður á 
Selfoss frá Vestmannaeyjum árið 1958.
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