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Set fréttir

Þessu fréttabréfi er ætlað að varpa 
ljósi á starfsemi Set sl. mánuði.

S
tarfsemi Set hefur gengið 
vel þegar á heildina er litið 
undanfarin ár og á síðasta 
ári gekk reksturinn mjög vel. 
Einn ánægjulegasti þáttur-

inn er meiri aðkoma fyrirtækisins að 
tæknilega flóknum viðfangsefnum 
á lagnasviðinu. Þannig hefur Set í 
meira mæli annars vegar komið að 
undirbúningi og hönnun áður en að 
framleiðslu og afhendingu á vörum 
kemur og hins vegar í miklu meira 
mæli að framkvæmd lagnavinnu á 
verkstað. Útflutningsverkefnum hefur 
einnig fjölgað ekki síst vegna áhrifa 
af starfsemi Set Pipes í Þýskalandi en 
mörg þeirra verkefna hafa falið í sér 
framleiðslu á Selfossi um leið og þyngri 
hlutar sem eru bein foreinangruð rör 
hafa verið framleidd ytra. Ráðgert er 
að halda vinnslunni þar áfram og auka 
með því veg starfseminnar í krafti betra 
markaðsaðgengis í Evrópu. 

Iðnsaga Set er í heildina farsæl en 
hefur stundum verið erfið og þá fyrst 
og fremst vegna ytri skilyrða sem sífellt 
eru breytingum háð þó aldrei hafi 
sorfið jafn heiftarlega að eins og eftir 
efnahagshrunið 2008. Sá skóli sem 
starfsfólk og stjórnendur fyrirtækisins 

hafa gengið í gegn um við þær breyt-
ingar á markaðsforsendum er ómetan-
legt veganesti í aukinni sókn, bæði á 
heimamarkaði og í útflutningi.  
Baráttan snýst um að auka umsvif 
verðmætasköpunar og viðhalda 
arðbærum og skapandi störfum.  
Set mun áfram leitast við að verja og 
efla innlenda iðnaðarstarfsemi og 
væntir góðs samstarfs og skilnings 
innlendra viðskiptamanna fyrirtækisins 
á mikilvægi þess að hafa yfir innlendri 
framleiðslu og þjónustu að ráða sem 
stenst alþjóðlegan samanburð.

Íslenskur framleiðsluiðnaður er 
fremur fábrotinn og svo virðist sem 
lítil nýsköpun hafi einkennt góðu árin 
fyrir hrun. Árin sem ekki eru jafn góð 
og af var látið þegar nú er tekist á við 
afleiðingarnar. 
Þetta á jafnt við um greinar í útflutningi 
og á innlendum samkeppnismarkaði. 
Lítil nýsköpun veldur því að gjald-
eyrisútstreymi er meira og þjóðin er 
innflutningsháðari en orðið hefði ef 
meiri nýsköpun hefði átt sér stað.   
Í því samhengi er það afar dýrkeypt 
þegar efni í stór verkefni eru flutt inn  
til landsins. 

Það kostar dýrmætan gjaldeyri,  
missi starfa og minni skattekjur alls 
samfélagsins.  

Einar Elíasson eigandi og stofnandi  
Set hefur í ár stundað eigin atvinnu- 
rekstur í 50 ár, eða í hálfa öld og 
upplifað ýmsar sviðsmyndir í efna-
hagsmálum og stöðu á bygginga- og 
framkvæmdamarkaði. 
Fjallað er um þá iðnsögu í þessu  
fréttabréfi honum til heiðurs.

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.

Kæri lesandi
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Neðansjávar fjölpípulögn 
fyrir Skinney Þinganes

Á 
síðasta ári kom Set 
að mjög nýstárlegu 
verkefni fyrir 
Skinney Þinganes á 
Höfn sem er fjórföld 

fjölpípulögn yfir hafnarsvæðið. 
Verkefnið stendur enn yfir og mun 
ljúka á þessu ári 2014. 
Upphaflega leituðu tæknimenn 
Skinney Þinganess til Set ehf. vegna 
hugmynda um að koma neðan- 
sjávarlögnum milli vinnslustöðva 
fyrirtækisins sitt hvoru megin á 
hafnarsvæðinu á Höfn.  
Verkefnið á sér enga hliðstæðu 
hér á landi og sennilega óvíða 
annars staðar og því var um mikla 
tæknilega áskorun að ræða og 
frumraun að mörgu leyti.  
Lagnirnar samanstanda af fjórum 

stofnhlífðarrörum 675 mm að 
þvermáli með fjölda annarra 
misjafnlega sverum rörum inn í 
til að flytja ýmsa rekstrarþætti.  
Má þar telja raforku, kalt vatn, 
ljósleiðara, blóðvatn, afskurð úr 
vinnslu og dælingu á fiski.
Ákveðið var að nota Weholite 
profilrör í ytri hlífðarrörin og 
Polyethelyne rör í misjöfnum 
þvermálum og þykktum sem  
innri rör. Lagnirnar eru því allar 
úr sama hráefni sem er að  
mörgu leyti hentugt, að nota 
efni með svipaða eiginleika. 
Framkvæmdin fór þannig fram 
að Weholite rörunum var raðað 
saman og þau soðin saman 
í 156 metra langar einingar. 
Síðan voru rörin sem fóru inn í 

þau bundin saman í búnt og dregin 
inn í rörin. Steyptar voru 38 sökkur 
fyrir allar fjórar lagnirnar í einni 
einingu í tveimur helmingum og  
sökkunum raðað með 4 metra milli- 
bili á lögnina.  
Eftir samsetningu á landi voru rörin 
með sökkum dregin út á höfnina og 
lögninni sökkt þegar hún var komin á 
réttan stað.  
Vinnan framundan í ár mun felast í 
tengingum og frágangi. 
Þess má geta að Set hefur komið að 
fleiri verkefnum fyrir Skinney  
Þinganes undanfarið og einangraði 
og kápuklæddi meðal annars víðar 
heildregnar stálpípur og tengi- 
stykki fyrir Kælismiðjuna Frost sem 
fyrirtækið er að setja upp fyrir  
Skinney á Höfn.

Set fréttir
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Set fréttir

Framleiðsla fyrir Grænland

f
ramhald varð á aðkomu 
Set að lagnaverkefnum á 
Grænlandi á síðasta ári 
eftir að fyrirtækið hóf 
vinnslu á sérútbúnum 

lögnum fyrir danskt verktakafyrirtæki 
fyrir þremur árum. Á Grænlandi eru 
notuð sérstök frostfrí einangruð rör 
með upphitunarkerfum fyrir vatns- og 
fráveitulagnir. Hitakerfin eru rafdrifin 
og sérstakir sjálfhitastýrðir leiðarar 
eru dregnir í gegnum eirpípur sem 
lagðar eru utan á meginrörið inn í 

Poyurethan einangruninni. Raflagnir 
í upphitunarkerfin eru einnig lagðar 
eftir plastpípum í einangrun röranna. 
Tengingar á raflögnunum við hita- 
strengina eru hafðar í samskeytum 
og frá þeim gengið við niðurlögn og 
frágang á samskeytum.  
Set hefur einangrað stálpípur, PE og 
PP plaströr og hlífðarkápa hefur verið 
hefðbundin úr PE plasti en einnig úr 
spiralvafinni Zink húðaðri blikk kápu. 
Set hefur átt gott samstarf við ÞH Blikk 
á Selfossi í sérlausnum og sérsmíði á 

tengistykkjum í þessari spíralkápu.  
Mikil sérhæfing í handverki, vinnu-
aðferðum og véltækni hefur þróast 
hjá Set í tengslum við þessi óvæntu 
og skemmtilegu verkefni sem óvænt 
urðu til vegna sölustarfsemi Set Pipes 
GmbH í Þýskalandi en sölumaður Set í 
Danmörku hefur haft veg og vanda af 
samskiptum við söluaðila og verktaka 
vegna Grænlands.  
Set mun áfram vinna að mörgum 
verkefnum í ár vegna framkvæmda á 
Grænlandi.
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Set fréttir

Norðurorka vinnur að því 
að afleggja hitaveitubrunna 

S
et hefur undanfarið fram-
leitt einangraða loka og 
tengistykki vegna breyt-
inga á lagnakerfum hjá 
Norðurorku.  

Líkt og hjá mörgum öðrum fjarvarma- 
veitum á Íslandi var reynslan af 
steinsteyptum tengibrunnum fyrir 
hitaveitulagnir ekki góð en þeir voru 
notaðir mikið við nýlagnir á helstu 
uppbyggingarárum nýrra hitaveitna. 
Reynslan sýnir að þar sem öndun og 
frárennsli frá brunnum er ekki í lagi 
myndast mikill raki sem tærir lagnir 
illa. Stefnt er að því að afleggja fleiri  
brunna í veitukerfinu með tíð og  
tíma, fyrst þar sem ástand lagnahluta  
í brunnum er verst vegna tæringar.

Vöruþróun á Elipex rörum
Tækniþróunarsjóður hefur styrkt 
verkefni Set á sviði umbóta í vinnslu  
á foreinangruðum PEX rörum.  
Rörin eru framleidd af Set undir vöru-
merkinu Elipex. Verkefnið felur í sér 
byltingarkennda breytingu á fram-
leiðslutækni sem ekki á sér hliðstæðu 
meðal annarra framleiðenda enn sem 
komið er.
Nýja vinnsluaðferðin felur í sér ólíka 
atburðarás í vinnsluferlinu en aukin 
krafa hefur verið gerð á markaði í 
Evrópu um sveigjanleika og jafnframt 
hærra einangrunargildi röranna, 
svokallað ,,Lambda” gildi.  
Aðferðinni er ætlað að bæta báða 
þætti töluvert. Samhliða þessu flókna 
verkefni hefur verið nauðsynlegt að 
kaupa ný tæki inn í framleiðslulínuna 
og smíða nákvæman mælibúnað á 
sveigjanleika röranna. 

Tæknimenn Set hafa þróað og smíðað mælibúnað sem gefur mun nákvæmari niðurstöður 
en þær aðferðir sem beitt hefur verið af kaupendum og rannsóknarstofum erlendis.
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Set fréttir

Myndir úr starfsemi Set
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Set fréttir

Stolt Sea Fish Farming 
á Reykjanesi

S
et hefur unnið mikið fyrir 
Stolt See Fish Farming á 
Reykjanesi undanfarin 
tvö ár. Mjög ánægjulegt 
og traust samstarf hefur 

þróast milli fyrirtækjanna um leið og 
Set hefur komið að tæknilegum  
úrlausnum í þessari stóru fiskeldis- 
stöð sem nýtir vannýttar auðlindir 
orkuvers HS orku á Suðurnesjum.
Nýjasta verkefnið sem er að fara af 
stað hjá Set eru súrefnislagnir úr  
ryðfríum stálpípum. Einnig er unnið 
að framleiðslu á PE fæðisrörum sem 
sett verða upp í vor.  
Eldi hófst í stöðinni í upphafi árs og 
hefur vaxtarhraði Senegalflúrunnar 
sem er sú fiskitegund sem Stolt See 
eru með í eldi verið umfram væntingar.  
Fyrirhugað er að auka vinnslugetuna 
á Reykanesi ekki síst vegna fyrstu 
vísbendinga um að heitur sjórinn sem 
er afrennslisvatn frá Reykjanesvirkjun 
henti afar vel til eldisins.
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Í 
vor eru fimmtíu ár frá því að Einar 
Elíasson hóf sjálfstæðan atvinnu- 
rekstur á Selfossi. Einar er fæddur í 
Vestmannaeyjum árið 1935 og ólst 
þar upp og stundaði ýmis störf sem 

unglingur og ungur maður. Vorið 1958 
réði hann sig til starfa hjá Kaupfélagi 
Árnesinga til sumarafleysninga við 
akstur flutninga- og mjólkurbifreiða. 
Hann leigði herbergi á Selfossi um 
sumarið en hóf síðan búskap í leiguíbúð 
og síðar byggingu eigin húsnæðis. Úr 
varð að hann fór á samning í húsasmíði 
hjá Trésmiðju KÁ og vann þar í nokkur 
ár á námssamningi. Að iðnnáminu loknu 
kom Einar upp eigin starfsemi vorið 
1964 í bílskúr sínum í nýbyggðu húsi 
fjölskyldunnar að Engjavegi 24.  
Þessari hálfrar aldar sögu er að nokkru 
gerð skil hér í umfjöllun um sögu  
fyrirtækja Einars.  
 
Byggingastarfsemin 
Einar byggði fjölda húsa á Selfossi og á 
Suðurlandi á sjöunda áratugnum. Mest 
voru það einbýlishús í nýjum hverfum  
á Selfossi en einnig fjöldi annarra verk- 
efna í nærliggjandi byggðarlögum og 
sveitum. Samhliða byggingastarfseminni 
hélt hann um tíma úti vinnuflokki sem 
byggði steinsteypta súrheysturna fyrir 
bændur um land allt.  
Aðstaðan í bílskúrnum við Engjaveginn 
var ekki stór og að því hlaut að koma að 
finna þyrfti lóð eða svæði til að rúma 
starfsemina. Samdráttur hafði orðið í 
byggingariðnaði vegna efnahagssam-
dráttar þegar hann ákvað að hefja fram-
leiðslu á steinsteyptum holræsarörum 
árið 1968. 

Steypuiðjan sf. 
Einar stofnaði Steypuiðjuna og hóf 
framleiðslu á á steinsteyptum rörum. 
Hann fékk lóð neðarlega við Eyra- 
veginn númer 43 og hóf byggingu 240 
fermetra stálgrindarhúss. Keyptar voru 
rörasteypuvélar frá danska fyrirtækinu 
Rimas AS. Fyrirtækið fór af stað með 
fremur einfaldan vélakost en óx og 
dafnaði og fór einnig út í framleiðslu  
á  fleiri vörum t.d. milliveggjaplötum  
úr Hekluvikri, hleðslusteinum úr 
rauðamöl og gangstéttarhellum.  
Miklar betrumbætur voru gerðar á 
aðstöðu steypuvinnslunnar með stærri 
steinsteypuvinnslu, sementsílói fyrir 
laust sement og malargeymslum. 

Eftirspurn var góð en miklar framkvæmd- 
ir voru við gatna- og holræsagerð á 
þessum árum vegna nýs tekjustofns 
sveitarfélaga, gatnagerðargjöldin 
og síðar mikilla framkvæmda í kjölfar 
Vestmannaeyjagossins.  
Hráefni í holræsarörin var að mestu 
möluð og forunnin perlumöl sem sótt 
var í Stapafell á Reykjanesi og hins 
vegar lengst af sandur sem sóttur var 
í gryfju við Loftsstaðafjöru nálægt 
Stokkseyri. Meðal helstu viðskiptavina 
Steypuiðjunnar á þessum árum voru 
sveitarfélögin á Suðurlandi en einnig 
fór mikið magn til sveitarfélaganna í 
Grindavík og í Mosfellssveit. 
Í milliveggjaplötum var stærsti markað- 
urinn í nýbyggingahverfum á höfuð- 
borgarsvæðinu svo sem í Breiðholts- og 
Árbæjarhverfum. Á degi hverjum voru 
fullhlaðnir bílar af vörum lestaðir.    
Steypuiðjan var starfrækt í fimmtán ár 
en allur vélbúnaður fyrirtækisins var 
seldur 1984. 
 
Set ehf. 
Steypuiðjan hafði verið starfrækt í tíu 
ár 1978 þegar Set ehf. var stofnað. 
Stofnendur voru  auk Einars þeir Hans 
Bjarnason á Selfossi og Kristjáni Óli 
Hjaltason sem þá var framkvæmdastjóri 
Vatnsvirkjans í Reykjavík.   

Set fréttir

50 ár í atvinnurekstri
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Áhuginn beindist að plastiðnaði og 
fljótlega afréðu Einar og Hans að hefja 
vinnslu á foreinangruðum hitaveitu- 
rörum og fengu Kristján Óla til liðs við 
sig.  Set hóf einangrun á stálpípum fyrir 
hitaveitur vorið 1978.  
Fyrsta stóra verkefnið var framleiðsla 
á einangrunarskálum utan um nýja 
stofnæð Hitaveitu Þorlákshafnar.  
Mikil gróska var í hitaveituvæðingu 
á landinu á þessum tíma vegna 
olíuverðhækkana á heimsmarkaði 
sem leiddi til hækkunar á kostnaði við 
húshitun. Annað fyrirtæki var fyrir á 
markaðnum í framleiðslu á hitaveitu- 
rörum; Börkur hf. í Hafnarfirði sem um 
árabil var stórt og öflugt iðnfyrirtæki. 
Fyrirtækið vann sér aukna markaðs- 
hlutdeild með tímanum og allan níunda 
áratuginn ríkti mikil samkeppni milli 
innlendu framleiðendanna. Ekki var um 
innflutning að ræða þar sem vörugjald 
á innflutt stálrör féll á innflutt forein-
angruð hitaveiturör. Segja má að 
innlendu framleiðendurnir hafi þannig 
notið innflutningsverndar allt fram að 
afnámi vörugjaldsins í aðdraganda EES 
samningsins. 

Sókn og tæknilegar framfarir 
Það tók Set nokkurn tíma að öðlast 
traust kaupenda og sem dæmi má 

nefna að stærsta hitaveita landsins, 
Hitaveita Reykjavíkur leitaði fyrst eftir 
verðtilboði hjá Set sex árum eftir að 
fyrirtækið hóf að framleiða einangruð 
rör. Áður hafði Set hins vegar náð 
mörgum stórum verkefnum í tengslum 
við lagningu nýrra hitaveitna víða um 
land. Eftir að Hitaveita Reykjavíkur hóf 
að kaupa efni af Set með ákveðinni 
uppskiptareglu milli innlendu fram- 
leiðendanna fór hlutur fyrirtækisins  
ört vaxandi.   
Steypuiðjan hóf framleiðslu á plast-
rörum sem notuð eru sem hlífðarkápa 
utan um einangrun á hitaveiturörunum 
og náði Set þar ákveðnu samkeppnis-
forskoti. Framleiðsla plaströranna hófst 
sumarið 1980.  
Rekstur Steypuiðjunnar og Set var 
síðan sameinaður á einum stað í byg-
gingum Steypuiðjunnar við Eyraveginn 
eftir að Einar hafði keypt meðeigendur 
sína út úr félaginu.   
Allur vélbúnaður Steypuiðjunnar var 
síðan seldur og plastið hafði tekið yfir. 
Hratt og öflugt nýsköpunarskeið tók við 
í þrýstimótuðum afurðum úr upp- 
hituðum plastefnum. Þannig bættust 
við á fimm ára tímabili vörur í öllum 
þeim vöruflokkum sem fyrirtækið  
vinnur að enn í dag. 
 
Samkeppnin 
Samkeppnin harðnaði og Set tók að 
verða meira áberandi á markaðnum. 
Fyrst á útboðssviðinu og síðan í  
vaxandi mæli á sviði vörugæða og  
lægra vöruverðs. Samkeppni hefur alla 
tíð verið mjög virk á innlenda lagna- 

markaðnum.  Í upphafi aðallega milli 
innlendu framleiðendanna  en síðan 
færðist aukin harka í leikinn og um-
hverfið varð í meira mæli alþjóðlegt og 
ógnandi. Þegar leið að gildistöku EES 
samningsins fór að fara um stjórnendur 
fyrirtækisins af tilhugsuninni um  
óheftan innflutning erlendra aðila.  
Svo fór að eigendur Barkar hf. helsta 
keppinautar Set hættu starfsemi og 
seldu fyrirtæki sitt.  
Hitaveita Reykjavíkur boðaði nýja  
innkaupastefnu skv. ákvæðum EES.  
Allt efni skyldi boðið út árlega og 
gerðar yrðu mun meiri gæðakröfur til 
samræmis við nýútgefna Evrópustaðla 
um hitaveiturör, tengistykki og sam-
skeytaefni. Við tók óheft erlend 
samkeppni eftir að innflutningsgjöldin 
féllu niður.  
 
Gæðamálin 
Úr vöndu var að ráða hjá Set því fyrir-
tækið var á þessum árum með litla og 
sveiflukennda veltu og lítinn hagnað 
vegna þeirrar miklu samkeppni sem ríkt 
hafði.  Iðnlánasjóður í samvinnu við 
Iðntæknistofnun bauð á þessum tíma 
upp á fjárhagslegan og faglegan stuð-
ning við iðnfyrirtæki sem vildu vinna 
að uppbyggingu vottaðra gæðakerfa 
undir verkefnisheitinu „Frumkvæði 
framkvæmd“.  
Set fékk stuðning sjóðsins og ráðinn  
var ráðgjafi að verkefninu árið 1990.  
Mikil vinna tók við að endurskipuleggja 
og skjalfesta alla verkferla. Verkefnið 
olli strax miklum ávinningi í vöru-
gæðum en ekki síður fjárhagslega með 

Set fréttir
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breyttu verklagi við innkaup og lækkun 
aðfangakostnaðar og með betri nýtingu 
hráefnis og vinnutíma.  
Salan var vaxandi og Set atti strax kappi 
við erlenda keppinauta í öllum stærri 
framkvæmdum og útboðum. Set ehf. 
hlaut formlega vottun á öllu gæða- 
kerfinu skv ISO staðli þann 18. des- 
ember 1997. Enginn vafi er á að það 
skref að endurskilgreina verklag 
fyrirtækisins undir ögun gæðakerfisins 
olli straumhvörfum í vinnubrögðum, 
markaðsárangri og samkeppnishæfi. 
Stefnumótun er innbyggð í kerfið og 
nýsköpun og hraði framfara varð til 
muna meiri á árunum eftir að vinnan 
hófst. Gæðamálin og skipulagsvinnan 
var lykillinn að velgengni við erfiðar 
aðstæður og er enn í dag.

Fjárfestingarnar 
Miklar fjárfestingar hafa átt sér stað hjá 
Set í vélbúnaði og mörg mikilvæg skref 
hafa verið stigin í þeim efnum. Meðal 
markverðustu, mikilvægustu og stærstu 
einstakra kaupa eru kaup á stórri PO 
plaströralínu frá Reifenhäuser árið 
1992, á háþrýstri PU frauðvél frá 
Krauss-Maffei 1997 og smíði og kaup á 
búnaði fyrir viðstöðulausa einangrunar- 
tækni 2006.  

Smíði á tækjum inn í verksmiðju 
félagsins í Þýskalandi í ársbyrjun 2010 
og kaup á stórri PU frauðísprautunarvél 
frá Hennecke var einnig stórt og afar 
mikilvægt skref í bættri framleiðslu- 
tækni.  
Fjöldi annarra smárra og meðal stórra 
fjárfestinga hafa átt sér stað í vélum og 
tækjum. Set hefur keypt margar lóðir og 
nærliggjandi hús og lóðir á Selfossi við 

Eyraveg og Gagnheiði til að auka rými 
fyrir starfsemina. Fyrirtækið hefur einnig 
keypt framleiðslueiningar keppi- 
nauta og má þar m.a. nefna rörafram- 
leiðslu Hampiðjunnar og Sæplasts árið 
1998 og röradeild Reykjalundar 2009.  
 
Undirboð og markaðssamráð  
keppinauta í EU 
Á fyrri hluta tíunda áratugarins varð 
stjórnendum Set ljóst að ekki var allt 
með felldu í þeim útboðum sem áttu sér 
stað og auglýst voru á Evrópska 
efnahagssvæðinu. Þar var aðallega um 
árviss útboð Hitaveitu Reykjavíkur að 
ræða en einnig stór útboð á lands- 
byggðinni.  
Greinilegt var að verðlagning var langt 
undir markaðsverði í Evrópu og oft undir 
kostnaðarverði að viðbættum flutningi. 
Ekki var um annað að ræða en mæta 
þessu lága samkeppnisverði til að 
viðhalda ásættanlegu framleiðslumagni 
hjá Set en mikið tap varð af sölunni og 
mörg stærri verkefni töpuðust til 
undirboðsfyrirtækjanna á þessum tíma.  
Stjórnendur Set bentu á þessi óeðlilegu 
verð og á það að sami framleiðandi væri 
yfirleitt með lægsta verð oft umtalsvert 
lægri en aðrir sem voru á því sem kalla 
má eðlilegum verðgrunni.  

En það dró til tíðinda ytra sem staðfesti 
strax grun stjórnenda Set.  
Fyrirtækið hafði á þessum árum 
framleiðslusamstarf við sænska 
framleiðandann Powerpipe AB sem eins 
og Set var utan samtaka Evrópskra 
hitaveituröraframleiðenda. Powerpipe 
buðu í verkefni í Þýskalandi og eftir það 
var reynt að bola þeim í burtu með 
ýmsum hætti. Í því ferli komst Power- 

pipe yfir vitneskju sem sannaði tilvist 
markaðssamráðs framleiðenda í allri 
Evrópu. Á meðan markaðir ytra voru 
yfirverðlagðir og þeim skipt upp, buðu 
fyrirfram ákveðnir framleiðendur 
undirverð á mörkuðum þar sem fyrir 
voru framleiðendur sem ekki voru innan 
samráðsins. Þegar samráðsfyrirtækin 
voru dæmd til greiðslu hárra sekta og 
bóta til kaupenda eftir rannsókn 
samkeppniseftirlits ESB árið 1996 var 
mörgum brugðið. Eigendur Powerpipe 
fengu miklar bætur en Set ekki þar sem 
fyrirtækið hafði ekki lagt fram kæru og 
var því ekki málsaðili, auk þess sem 
engin rannsókn fór fram hér á landi 
vegna verðlagningar fyrirtækjanna. Lítil 
umræða varð um málið hér á landi  
meðal kaupenda á hitaveiturörum og 
segja má að útboðsgleðin hafi heldur 
færst í aukana og innflutningur á efni frá 
fyrirtækjunum eftir að samkeppnis-
dómurinn féll. 
 
Þensluárin 
Þegar kom fram yfir aldamótin byrjuðu 
samanlögð áhrif af innleiðingu EES  
reglna, einkavæðingu bankanna,  
hækkuðu lánshlutfalli húsnæðislána, 
hárra vaxta og sterks gengis krón- 
unnar að hita undir framkvæmdum hér 
á landi. Upp úr sauð svo 2008 þegar 
bankakerfið hrundi en árin á undan var 
framleiðslumagn Set margfalt það sem 
þurft hefði og í dag standa heilu 
íbúðahverfin fullbúin með öllum  
lögnum tilbúin að mæta framkvæmda- 
þörf næstu ára. Hrunið olli 46% 
samdrætti í tekjum félagsins árið 2009 
og stóðu stjórnendur í þeim sporum að 
fækka starfsfólki um þriðjung og reyna 
að efla útflutning og erlenda starfsemi. 
Á Íslandi var að minnsta kosti til nóg af 
rörum í bili og eftirspurn minnkaði til 
mikilla muna. 
 
Með vöruþróun að vopni 
Mikið lán var að á árunum 2003 til 2006 
höfðu tæknimenn Set komið upp og 
þróað framleiðslu á einangruðum 
plaströrum í löngum einingum fyrir 
fjarvarmaveitur, vörulínan fékk fram- 
leiðsluheitið Elipex og er enn í dag 
helsta skrautfjöðurin í framleiðslu  
fyrirtækisins. Auk einangraðra Pex 
plaströra framleiðir Set einnig ein- 
angruð kopar- og stálrör með sömu 
aðferð. Þessi flókna framleiðsla er 
einungis á færi örfárra framleiðenda  
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og í krafti þess fór útflutningur Set af 
stað eftir hrun.  
Komið var upp aðstöðu í Þýskalandi og 
vinna að sölumálum hófst í Evrópu. 
Verkefni á mörgum sviðum hafa í gegn 
um það starf komið inn og nefna má 
framleiðslu á einangruðum plaströrum 
fyrir aðila í Bandaríkjunum og Kanada, 
vinnslu á efni fyrir gaslagnir í Noregi, 
einangrun á vatns og fráveituefni fyrir 
Grænland, hitaveituverkefni í Dan- 
mörku og nú nýlega svo dæmi sé tekið 
framleiðsla á upphituðum einangruðum 
lögnum í orkuver í Líbanon. Verðmæti 
erlenda hlutans er nú um þriðjungur af 
heildarumsvifum Set ef tekið er tillit til 
sölu Set Pipes í Þýskalandi. 
 
Opinn en samt lokaður 
útboðsmarkaður 
Það hefur hins vegar komið á óvart 
undanfarin fimm ár frá hruni hversu 
lokaðir útboðsmarkaðir eru í Evrópu í 
samanburði við það sem tíðkast hefur 
hér á landi í meira en tvo áratugi.  
Þó innan tilskipunar sambandsins en ein 
af tilskipunum Evrópusambandsins 
fjallar um innkaup opinberra veitu- 
fyrirtækja. Svo virðist sem túlkun  
hennar sé með allt öðrum hætti hér á 
landi en í Evrópu. Hugsanlega og að 
öllum líkindum er um oftúlkun og  
vissan misskilning að ræða hvernig 
standa ber að slíkum innkaupum.  
Það á ekki einungis við um lágmarks-
stærð verkefna heldur einnig með 
hvaða hætti heimilt er að bjóða út og 
meta tilboð og bjóðendur. Algengasta 
fyrirkomulag útboða erlendis innan EB 
reglna eru forvalsútboð þar sem 
kaupendur setja upp sértækar kröfur til 
að takmarka fjölda bjóðenda áður en til 
tilboða kemur. Þegar kemur að mati á 
endanlegum tilboðum bjóðenda er aftur 
beitt ýmsum sérákvæðum sem miða 
einkum að þjóðhagslegum  
þáttum, tæknilegum og viðskiptalegum 
og styðjast við óskir og væntingar  
stærri framleiðenda sem hafa meiri 
viðskiptavild og traust. Dæmi eru um að 
verð ráði aðeins 60% við mat á bjóð- 
endum og tilboðum þeirra. 
 
Einangraða efnið er  
útflutningsvaran 
Sérstaða Íslands í samanburði við 
nágrannaþjóðir okkar beggja vegna 
Atlantshafsins er virkjun jarðvarmans 
sem skapar hartnær fimmtung lífskjara 

þjóðarinnar. Allt frá því Set hóf  
framleiðslu fyrir hitaveitumarkaðinn 
hefur orðið ljóst að vörur fyrirtækisins 
fyrir þennan markað eiga erindi víðar.  
Einangruð stál- og plaströr til fjarvarma- 
lagna. Viðleitni þjóðanna vegna aðgerða 
í þágu umhverfisins með samkomulagi 
um minni kolefnislosun og minnkandi 
áherslu á hættulega orkugjafa eins og 
kjarnorku beinist í æ ríkari mæli að 
húshitunarmarkaðnum. Mikil áhersla 
hefur verið á svokallaðan Biomass sem 
er náttúruleg afurð frá landbúnaði til 
framleiðslu gass og einnig með brennslu 
á viðarkurli sem er afgangsafurð frá 
timburvinnslu og grisjun skógræktar- 
svæða. Töluvert er um brennslu sorps 
fyrir fjarvarma og nýtingu afgangsvarma 
frá alls kyns iðnaði. 

Velgengni á innanlandsmarkaði 
Fyrirtækinu hefur vegnað vel á 
innanlandsmarkaði undanfarna áratugi 
og yfirburðir þess í tækni og 
gæðamálum, ögun og stefnumótun 
leiddi til ákveð- 
inna sigra. Jafnvægis hefur verið gætt  
í áhættusækni og varkárni sem er  
nauðsynleg til að forðast stöðnun en 
um leið að bera ekki af leið.  
Fyrirtækið hefur ávallt komið inn á nýja 
markaði með vörur í krafti gæða og 
samkeppnishæfs verðs. Set lækkaði 

verð á hitaveituefni hér á landi verulega 
með innkomu sinni og síðar á plast-
vatnsrörum og fleiri vöruflokkum og 
vann sér þannig stöðu sem leiddi til 
þess að fyrirtækið keypti framleiðslu- 
einingar nokkurra keppinauta sinna. 
Fyrirtækið varð fyrir miklum samdrætti í 
sölu í kjölfar hrunsins en hefur náð að 
halda sjó með erlendri starfsemi og 
auknum útflutningi. Sala Set á síðasta ári 
nam 1,5 milljörðum króna og hjá 
fyrirtækinu starfa yfir 60 manns. 
 
Litið björtum augum til framtíðar 
Set mun áfram stunda markaðssókn 
erlendis um leið og meiri áhersla er lögð 
á beina þátttöku í flóknari verk- 
efnum innanlands allt frá hönnun og 
framleiðslu til uppsetningar lagnakerfa 

en þannig hefur tekist að afla viðbótar-
tekna á erfiðum tímum undanfarin ár. 
Sterkasta vopn fyrirtækisins er 
einstaklega samheldin og reynslumikill 
kjarni lykilstjórnenda og starfsfólks 
sem tekist hefur á við erfitt umbrey-
tingarskeið eftir hrun.  
Set hefur beint mjög háu hlutfalli 
hagnaðar til fjárfestinga í nýsköpun og 
nýrri tækni og auknu framkvæmdarými. 
Nú er fjöldi krefjandi verkefna í gangi 
og stjórnendur vænta mikils af afrakstri 
þeirra á næstu árum.
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Erindi á Iðnþingi 2014

Á 
Iðnþingi samtaka 
Iðnaðarins sem haldið 
var 6. mars 2014 flutti 
Bergsteinn Einarsson 
stutta kynningu um 

starfsemi Set, sögu félagsins, helstu 
verkefni undanfarin misseri, ógnanir, 
tækifæri og framtíðarhorfur.  
Ráðstefnan var haldin í ráðstefnu- 
höllinni í Laugardal en umfjöllunin 
frá Set hlaut athygli fjölmiðla vegna 
ummæla Bergsteins um meiri markaðs- 
hindranir á opnum markaði Evrópu-
sambandsins ytra en hér tíðkast.  
Mesta athygli vöktu ræður Þorsteins 
Pálssonar og Hilmars Veigars Péturs-
sonar framkvæmdastjóra CCP um 
ógjaldgengi krónunnar og þörfina á 
auknu alþjóðlegu samstarfi á öllum 
sviðum.

Plaströr í leikmynd

Í 
upphafi árs leituðu aðstand- 
endur nýs leikrits sem setja átti 
upp í Borgarleikhúsinu til Set 
vegna leikmyndar sem gera  
þurfti vegna verksins sem ber 

heitið Hamlet litli. 
Bergur Þór Ingólfsson, leikstjóri 
Galdrakarlsins í Oz og Mary Poppins, 
færir þennan risastóra harmleik á litla 
sviðið í Borgarleikhúsinu þar sem 
sjónarhorni hins litla Hamlets er beint 
að áhorfendum. Sorgin yfir föðurmissi, 
óttinn við að missa móður og brostið 
traust til vina. Hugarheimur barnsins 
býr yfir ótal verkfærum til að takast á 
við áföll, sorgir og jafnvel stríð.  
Bergur fékk tónlistarkonuna  
Kristjönu Stefánsdóttur til liðs við 
sig en þau áttu einmitt ógleymanlegt 
samstarf í Galdrakarlinum í Oz sem og 
verðlaunasýningunni Jesú litla.
Leikarar eru þrír þau Sigurður Þór 
Óskarsson, Kristín Þóra Haraldsdóttir 
og Kristjana Stefánsdóttir höfundur 

tónlistar í verkinu. Leikmyndin, 
búningar og leikbrúðugerð var í  
höndum Sigríðar Sunnu Reynisdóttur 
en hún vann hugmyndina að leik- 
myndinni úr Set rörunum. 

Leikritið var frumsýnt 12 apríl 2014 
og óhætt er að segja að Set plaströrin 
hafi notið sín afar vel.
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Set framúrskarandi  
íslenskt fyrirtæki 2013

C
reditinfo hefur unnið 
ítarlega greiningu sem 
sýnir hvaða íslensku 
fyrirtæki hafa fengið 
bestu einkunn í styrk- 

og stöðugleikamati félagsins og telst 
rekstur þeirra því til fyrirmyndar.  
Af rúmlega 33.000 fyrirtækjum sem 
skráð eru í hlutafélagaskrá verðskulda 

462 nafnbótina „Framúrskarandi 
fyrirtæki 2013“ samkvæmt mati  
Creditinfo.  
Set ehf. skoraði vel á listanum og lenti 
í 225. sæti af 462 fyrirtækjum.
Viðurkenningin er mikill heiður fyrir 
eigendur, stjórnendur og starfsfólk 
Set og undirstrikar að vel hefur verið 
að verki staðið, ekki bara á síðasta ári 

heldur einnig undanfarin ár og áratugi 
því styrk staða fyrirtækisins á sér 
langan og krefjandi aðdraganda oft 
við erfiðar aðstæður. 
Einkum er ánægjulegt að uppskera 
þessa viðurkenningu á fimmta  
rekstrarárinu eftir efnahagshrun en  
þá féllu tekjur félagsins um 46%.

Til að standast styrkleikamat Creditinfo þurfa fyrirtæki að  
uppfylla eftirfarandi kröfur:

• Hafa skilað ársreikningum til RSK 2010 til 2012
• Minna en 0,5% líkur á alvarlegum vanskilum
• Að sýna jákvæðan rekstrarhagnað (EBIT) þrjú ár í röð
• Að ársniðurstaða sé jákvæð þrjú ár í röð
• Að eignir séu 80 milljónir eða meira árin 2010-2012
• Að eiginfjárhlutfall sé 20% eða meira rekstrarárin 2010-2012
• Að vera með skráðan framkvæmdastjóra í hlutafélagaskrá
• Að vera virkt fyrirtæki skv. skilgreiningu Creditinfo

Skagafjarðarveitur

Þ
að hefur verið áhugavert 
að fylgjast með jafnri og 
stöðugri uppbyggingu 
hitaveitukerfa í Skagafirði 
undanfarin misseri.  

Hægt og bítandi hafa Skagafjarðarveitur 
tengt dreifbýlið við orku veitunnar og 
minni byggðarkjarna á svæðinu.  
Verkefnin hafa verið hæfilega stór með 
tilliti til framkvæmdagetu bæði verklega 
og fjárhagslega og þessi vöxtur gerir 
veitusvæðið í sveitunum í kring um 
Sauðárkrók að stærsta dreifbýlisveitu- 
kerfi sem tengt er hitaveitu í þéttbýli.  
Mjög gott samstarf hefur verið á  
milli Set ehf. og Skagafjarðarveitna. 
Í ár mun Set framleiða einangraðar 
stálpípur að nafnmáli 65/140, tölu-
vert af einangruðum Elipex rörum 
vegna lagningar hitaveitu frá Ríp í 
Hegranesi til Hofdala og þaðan að 
Hofstaðaseli.  

Samhliða niðurplægingu á Elipex 
plasthitaveitulögnum verða lagðar 
ljósleiðaralagnir úr PE rörum frá Set 
en Skagafjarðarveitur hafa lengi 
unnið að ljósleiðaravæðingu 

svæðisins. Set hefur einnig framleitt 
nokkuð magn af einangruðum 300 mm 
stálpípum í 450 mm hlífðarkápu vegna 
stofnkerfis veitunnar á Sauðárkróki.
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Hitaveita Egilsstaða og Fella

N
ýlega afhenti Set efni 
til Hitaveitu Egilsstaða 
og Fella vegna fram-
halds á framkvæmdum 
sem unnar voru á 

síðustu árum við endurnýjun lagna í 
stofnkerfi veitunnar.  
Um er að ræða 300 mm stálpípu í 450 
mm hlífðarkápu í 16 metra einingum. 
Pípurnar fara í stofnæð frá tönkum 
við Fellabæ að brúnni yfir Lagarfljót. 
Veitan hefur einnig keypt efni vegna 
áfanga 3 fyrir Eiðaþinghá en það eru 
aðallega einangruð stálrör í ein- 
angrunarþykkt 2 yfireinangrun.

Þeistareykjavirkjun  
vatnsveita

L
andsvirkjun bauð nýlega 
út efni og vinnu vegna 
lagningar vatnsveitu að 
jarðvarmavirkjun að Þeista- 
reykjum í Þingeyjarsveit.  

Set bauð lagnaefni til nokkurra verk-
takafyrirtækja vegna verkefnisins en 
Þ.S. Verktakar á Egilsstöðum voru með 
lægsta tilboð í verkið.   
Á næstu vikum verður farið í vinnslu 
á efninu hjá Set sem eru 500 mm PE 
plastpípur í veggþykkt  28,4 mm. 
Plastpípurnar verða framleiddar í 20 
metra löngum einingum og fluttar 
þannig á opnum bílum norður í  
land og losuð við verkstað sem er  
vegkantur aðkomuvegar Þeistareykja- 
virkjunar frá Skildingahóli inn á stöðv- 
arhússlóð fyrirhugaðrar virkjunar á 
Þeistareykjum. 
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Verkefni í Líbanon

V
erkefni fyrir BWSC, sem 
er partur af Burmeister 
og Wain group. BWSC 
tekur að sér upp- 
byggingu meðalstórra 

og stórra orkuvera um allan heim. 
Þeir sjá um allt ferlið frá hönnun til 
lokafrágangs og uppkeyrslu orkuvera, 
svokölluð turnkey verkefni. Burmeist- 
er og Wein eiga sér langa sögu eða 
allt aftur til ársins 1843.  
Upphaflega rak félagið skipasmíða-
stöð. Í um hundrað ár var Burmeister 
og Wein leiðandi atvinnuveitandi 
í Kaupmannahöfn. Eftir að BWSC 
var gert að sjálfstæðu félagi innan 
Burmeister og Wain árið 1980 hefur 
félagið reist um 170 orkuver í 53 
löndum.
Set bauð í verk hjá BWSC eftir að 
sölumaður Set í Danmörku hafði sett 
sig í samband við félagið. Set reyndist 

samkeppnishæft í verðum og gæðum 
og gengið var til samninga.  
Um var að ræða verk tengt byggingu 
orkuvers í Jiyeh í Líbanon. Verkið 
samanstóð af 200 mm rörum fyrir 
olíulagnir að orkuverinu og 100 mm 
rörum fyrir heitt vatn frá kælingu.  
Framleiðslan fór fram bæði á Íslandi 
og í Þýskalandi. Á Íslandi voru öll 
tengistykki smíðuð síðan send út til 
verksmiðju Set í Þýskalandi þar sem 
þau voru sett í gáma ásamt rörum  
sem framleidd höfðu verið í þýsku 
verksmiðjunni. Samtals fóru fimm 
gámar, tveir með tengistykkjum 
og þrír með rörum til Líbanon. 
Efnið frá Set sem fór til Líbanon 
var notað við enduruppbyggingu á 
orkuveri sem eyðilagt var í loftárásum 
Ísraelshers dagana 14. og 15. júlí 
2006, í átökum sem geisuðu það ár 
milli Ísraels og Líbanons.  

Eldar loguðu í orkuverinu og 
birgðatönkum þess í 10 daga og er 
talið að á milli 20 og 30 þúsund tonn 
af olíu hafi runnið út í Miðjarðarhaf 
eftir þessa árás og valdið einu mesta 
mengunarslysi seinni ára.  
Set hefur einnig sent efni í annað 
smærra verkefni á vegum BWSC í 
London Derry.
Sérstakur metnaður var lagður í allan 
frágang á efninu fyrir sendingu enda 
gera BWSC miklar kröfur um gæði 
bæði vöru og afhendingar.  
Verkinu var fylgt eftir með heimsókn 
til BWSC í Danmörku og einnig var 
sendur maður frá Íslandi til að fylgja 
eftir vörum sendum frá Set Íslandi til 
þýsku verksmiðjunnar. Hann vann í 
frágangi og samhæfingu útflutnings-
gagna með sendingunni til Líbanon 
ásamt  starfsmönnum Set Pipes í 
Þýskalandi.



18

Set fréttir

Skútustaðahreppur endur- 
nýjar plast hitaveitulagnir

S
et mun afhenda töluvert 
magn af einangruðum 
Elipex lögnum til Skútu- 
staðahrepps, mest 75 
mm stofnæðaefni vegna 

endurnýjunar á eldri PB (Polybuteline) 
plasthitaveitulögnum síðan 1986.  
Hitaveitulagnir úr plasti hófust um 
og upp úr 1983 og töluvert magn af 
þeim rörum voru framleidd fram undir 
1998 en þá keypti Set plaströradeild 
Sæplasts á Dalvík en þar hafði fram-
leiðslubúnaður sem upphaflega var í 
Hafnarfirði lent.  
Set dró úr framleiðslu á PB rörum  
og hóf innflutning og sölu á foreinangr- 
uðum PEX plaströrum frá Isoplus í 
Austurríki og síðar Brugg í Sviss  
fram að því að fyrirtækið hóf eigin  
vinnslu og sölu á Elipex vörulínunni  

Hitaveita Selfoss

S
umarið 1981 var ráðist í  
hitaveituvæðingu Eyra- 
bakka og Stokkseyrar með 
stofnun Hitaveitu Eyra. 
Heita vatnið kom frá  

Hitaveitu Selfoss og voru tilboð í  
stofnlögn Eyraveitu boðin út í des- 
ember 1980, alls 14 km af pípum en 
12 km af lögninni voru 200 mm, frá 
Selfossi að vegamótunum við strönd-
ina þar sem lögnin skiptist í tvær 150 
mm lagnir á hvorn stað.   
Í auglýsingu frá veitunni um útboð 
í dreifikerfi veitunnar sem opnuð 
voru í lok maí 1981 kemur fram að 
innabæjarkerfin voru hvort um sig 
5,5 km.  Um leið og ráðist var í þessa 
framkvæmd lagði Hitaveita Selfoss 
mikla stofnlögn 300 og 250 mm frá 
dælustöð veitunnar austan við Selfoss 
suður fyrir bæinn og til vesturs að 
tengingunni við stofnlögn Eyraveitu. 
Þessi stöfnlögn hefur einnig þjónað 

nýjum hverfum á Selfossi sem byggð 
hafa verið en bilanir á samkeytum 
hafa lengi truflað rekstur lagnarinnar. 
Slælegur frágangur samskeyta og 

árið 2006. Polybutelyne rörin eru  
víða í notkun ennþá með lausum  
einangrunarskálum utan um en mjög 
hefur færst í vöxt að dreifbýlisveitur  
skipti þeim út fyrir öruggara efni í  
lokaðri rakaheldri hlífðarkápu með  
Elipex rörum. Mjög misjafnt er hversu  
vel plastlagnirnar frá þessum tíma  
hafa staðið sig en greinilegt er að  
veggþykkt hefur mikil áhrif á endingar- 
tímann og þau rör sem eru í þynnri 
veggþykktarflokkum eru oft áberandi 
illa leikin. Enginn vafi er á að efnainni- 
hald hitaveituvatnsins hefur einhver 
áhrif og vatn sem liggur utan um rörin 
en þau virðast oft ekki síður morkin 
að utanverðu. Á þessum tíma var ekki 
farið að nota plastlagnir í PEX rörum 
og aldrei rör með súrefnis gegn-
dræpilagi eins og nú er.

blautt land orsakaði miklar skemmdir 
á lögninni og unnið hefur verið við að 
skipta út hlutum hennar. Set hefur  
framleitt efni í þessa endurnýjun.    
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Framhald verkefna í  
MS á Selfossi

f
ramleiðsla og uppsetning 
á foreinangruðum plast- 
lögnum fyrir borholu vegna 
kælikerfis MS á Selfossi 
var frumraun í gerð slíkra  

kerfa hér á landi.  
Polyethelyne plaströr hafa lengi 
verið notuð erlendis í stað lagna úr 
málmum, einkum ryðfríum stálpípum 
og eirpípum.  
Svissneska fyrirtækið George Fischer 
sem Set hefur þjónustað við sölu á 

rafhituðum samskeytafittings Elgef 
tengistykkjum hefur t.d. boðið slík 
kerfi einangraðra pípuhluta í lagnir 
fyrir kælimiðla en keypt út einangrun 
röranna frá öðrum framleiðendum.  
Á þessu sviði hefur Set afar góða 
stöðu hérlendis að geta framleitt 
bæði innri flutningsrörin, einangrun- 
ina og hlífðarkápuna utan um rörin 
um leið og samstarfið við GF+ og sala 
á Elgef raftengislausnum fullkomnar 
tæknilega getu fyrirtækisins.  

Í ár mun Set áfram aðstoða MS á 
Selfossi við endurnýjun og breytingar 
á kælilögnum mjólkurvinnslunnar 
á Selfossi. Samstarfið hefur verið 
afar ánægjulegt í heimabyggð og sú 
ákvörðun MS að leita til fyrirtækisins 
er að skapa ný og áður óunnin 
markaðstækifæri því sambærileg  
hönnun og  frágangur kælilagna 
á víðar heima í matvælavinnslu, 
kjötiðnaði og fiskvinnslu.  



20

Set fréttir

Öll tengivinna fyrir Faxa- 
flóahafnir vegna Elkem

f
axaflóahafnir hafa í sam-
vinnu við Set sl. ár unnið 
að tengingu á nýrri stofn- 
æð vatnsveitu á iðnaðar-
svæðinu við Grundartanga. 

Um er að ræða tengingar við iðjuverin 
þar auk ýmiss frágangs og tenginga 
vegna væntanlegra lagna um svæðið. 
Útisuðumenn Set hafa unnið við 
verkefnin af og til og töluvert efni 
hefur farið í tengingarnar af lokum  
og plastsuðutengistykkjum.

Ný hitaveita að Miðhrauni  
á Snæfellsnesi 

M
iðhraun er sveitabær 
á sunnanverðu 
Snæfellsnesi.  
Bærinn stendur undir 
4000 ára gömlu 

hrauni sem hann er kenndur við.   
Á Miðhrauni er rekin fiskverkun sem 
aðalatvinna en einnig er stundaður 
lífrænn sauðfjárbúskapur. Nokkur 
hross eru þar einnig og það nýjasta er 
býflugnabúskapur sem hófst sumarið 
2011.  
Miðhraun er um 40 manna vinnu- 
staður og því mikilvægur þáttur í  
atvinnu sveitarfélagsins. Þar eru ýms-
ar fiskafurðir þurrkaðar.  
Helsti markaður fyrir afurðir frá 
Miðhrauni er í Nígeríu en þangað fara 
1 til 2 gámar af þurrkuðum afurðum 
á viku.  
Miðhraun hefur notast við heitt vatn 
til þurrkunar, það hefur ekki dugað til 
svo einnig hefur þurft að notast við 
rafmagnshitun.  

Hagkvæmni þess að notast við 
rafmagn er mun minni og því er 
nauðsynlegt að auka vatnsmagn til 
þurrkunarinnar. Eigendur Miðhrauns 
þau Sigurður Hreinsson og Bryndís 
Hulda Guðmundsdóttir ákváðu því að 
leita leiða til að afla meira heits vatns.  
Að vel athuguðu máli var ákveðið að 
bora í landi Lynghaga og tókst það 
afar vel og úr varð hola sem gefur 
um 10-15 l/sek af 115°C heitu vatni. 

Holan er í 5 km fjarlægð frá Miðhrauni 
og nú er unnið að því að leggja stofn-
lögn frá holunni og að fiskvinnslunni. 
Einnig eru lögð í sama skurð vatnsveitu- 
og ljósleiðararör.  
Mikil athafnasemi hefur einkennt rekst-
ur hjónanna að Miðhrauni sem aftur 
getur af sér umsvif og atvinnu langt 
útfyrir fyrirtækið sem er mikilvægur 
vinnuveitandi á svæðinu. 
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Plastsuðu- og verkþjónusta

S
et hefur á að skipa vönum 
suðumönnum og góðum 
tækjum til að fást við sam-
suðu á plaströrum.  
Þetta á jafnt við um 

hefðbundna spegilsuðu á Polyethe-
lyne og Polypropelyne lögnum,  
rafsuðu með Elgef raftengjum,  
samsetningu á Weholite efni og  
ýmiskonar þrýstisuðu með hand- 
extruderum. 
Um leið og sérverkefnum hefur  
fjölgað hjá plastsmíðadeild Set  
hefur starfsmönnum þar verið  
fjölgað umtalsvert, og meðal  
starfsmanna sem komið hafa til 
fyrirtækisins eru starfskraftar með 
iðnmenntun á sviði pípulagna og 
véltækni.  
Hefðbundin framleiðsla á tengi- 
stykkjum fyrir hita- vatns- og fráveitur 
eru föst verkefni en hlutur annarra 
verkefna hefur stóraukist ásamt  
samsuðuþjónustunni.  

Vélaleiga og tækjasala

S
et hefur aukið vöruval sitt 
á sviði útleigu og sölu á 
tækjum til samsuðu.  
Í upphafi árs fékk Set umboð 
fyrir þýska framleiðandann 

Munchs á suðuextruderum fyrir plast.  
Munchs er vafalítið einn af albestu 
framleiðendum á handsuðutækjum 
fyrir plast en Set hefur um árabil  
notað búnað frá þeim og öðrum  
aðilum og hefur því góðan samanburð.  
Plastsuðuvélar fyrir venjulega spe-
gilsuðu eru fáanlegar til kaups eða 
leigu frá Set og rafsuðuvélar fyrir 
plastsuðufittings einnig frá svissneska 
fyrirtækinu George Fischer, fram-
leiðanda Elgef suðutengjanna. 
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Markaðsaðgerðir Set  
Pipes í Danmörku
Dansk Fjernvarme í 
Álaborg 2013
Set tók í fjórða sinn þátt í sýningu í 
tengslum við  ársþing danska hita- 
veitusambandsins ,,Dansk Fjernvarme” 
í  Álaborg þann 24. og 25. október 
2013. Ráðstefnan var hefðbundin og 
þar hittu fulltrúar Set ýmsa aðila sem 
tengjast danska hitaveitumarkaðnum 
og einnig keppinauta sem þar sýndu. 
Segja má að ráðstefnunni svipi til 
aðalfundar Samorku en hann er þó 
nokkuð stærri og einskorðast meira 
við fjarvarmamarkaðinn. Aðalfund- 
urinn er árlegur viðburður. Innkoma 
Set Pipes og þátttaka í tilboðum þar 
hefur kallað á viðbrögð keppinauta. 

Tæknifundir Dansk Fjernvarme  
í Kolding og Fredericia 
Frá því innkaupanefnd danska hita- 
veitusambandsins samþykkti Set á 
danska markaðnum í kjölfar úttekt- 
ar þeirra á verksmiðjum félagsins 
hafa sýnishorn verið tekin árlega af 
einangruðum stál- og plaströrum frá 
Set Pipes GmbH. Danska fjarvarma- 
sambandið hefur haldið árlega  
kynningarfundi þar sem niðurstöð- 

AGFW ráðstefnan í Köln 2014

S
et kynnti starfsemi sína á 
ársfundi AGFW sem eru  
þýsku veitusamtökin daga-
na 6. til 7. maí sl.
Ráðstefnan sem að þessu 

sinni var haldin í sambandsríkinu 
Nord Reihn Westphalia heimaríki 
verksmiðju Set Pipes var vel heppnuð. 
Set kynnti vörur sínar í fyrsta skipti á 
sýningu samtakanna í tengslum við 
ráðstefnuna á Bremen í apríl 2008 og 
síðan í Karlsruhe 2010 og Erfurt 2012 
í sama mánuði.  

Tilurð vinnslu Set Pipes í Þýskalandi 
var meginstef kynningar Set ytra en á 
brattan er að sækja í þeirri miklu sam-
keppni sem ríkir meðal framleiðenda í 
Evrópu á einangruðu lagnaefni og  
langan tíma tekur að vinna fyrir- 
tækinu og framleiðsluvörum þess 
sess.  
Sérstaða Set er að vera meðal tækni-
lega fullkomnustu framleiðslueininga 
álfunnar umfram litla og meðalstóra 
framleiðendur.

urnar úr þessum prófunum eru 
kynntar á danska markaðnum og fram-
leiðendum gefinn kostur á að svara 
fyrir þær og taka þátt í umræðum um 
það sem hæst ber hverju sinni.
Sl. tvö ár hafa fulltrúar Set mætt á 

fundina sem að þessu sinni voru 
haldnir í Roskilde og Fredericia 3. og 
4. desember 2013. Mest áhersla hefur 
verið á bætt einangrunargildi stál- og 
plaströra.
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Nýjar fréttir af starfsemi 
Set Pipes í Þýskalandi

Ó
venju mörg verkefni 
hafa komið inn á borð 
Set Pipes í Þýskalandi 
undanfarna mánuði og 
í fyrsta sinn hafa jöfn 

og stöðug verkefni verið í vinnslu yfir 
vetrarmánuðina. Bæði er um erlend 
verkefni að ræða og framleiðslu á 
stærri rörum en unnt er að einangra  
á Selfossi fyrir íslenska markaðinn. 
Engin eiginleg sölustarfsemi hefur 
verið stunduð í Þýskalandi undanfarin 
þrjú ár en Set hefur haft einn sölu-
fulltrúa í Danmörku sem aflað hefur 
margra og ólíkra verkefna.  
Nú eru fyrirhugaðar söluaðgerðir í 
Þýskalandi og unnið er að því að fá 
vottun á foreinangruðum stálrörum 
í Frakklandi. Set hefur haft franska 
vottun á Elipex rörum í tvö ár.  
Fyrirspurnum til Set Pipes hefur fjölgað 
frá verktökum og veitufyrirtækjum á 

meginlandinu. Ánægjulegt hefur verið 
að fást við einangrun stærri röra hjá 
Set Pipes GmbH í Haltern í vetur en þó 
nokkur reynsla var komin á einangrun 
stáls í kápustærðunum ofan við 500 
mm framleiðslugetu verksmiðjunnar 
á Selfossi.   

Nokkur verk í kápustærðunum 560 mm 
og 630 mm voru unnin 2011-2013 en 
nú í vetur hafa rör verið einangruð í 710 
mm og framleiðsla á 711 mm stálpípum 
í 900 mm hlífðarkápu í 16 metra eining-
um mun fara fram í sumar. 

Haltern am See

B
ærinn Haltern am See 
á norðurmörkum hins 
sögufræga Ruhr iðnaðar-
héraðs Þýskalands er 40 
þúsund manna samfélag 

í sambandsríkinu North Rhine- 
Westphalia og undir sýslustjórn 
borgarinnar  Recklinghausen sem er 
í 15 km fjarlægð frá Haltern am See. 
Bærinn er staðsettur við ána Lippe og 
skipaskurðinn Wesel–Datteln. Hann 
stendur við stórt stöðuvatn sem til 
varð vegna landsigs vegna náma-
vinnslu en vötnin eru í dag falleg og 
vinsæl  sem viðkomustaður, ekki síst 
vegna baðstrandar sem er skammt frá 
bænum.  
Haltern var á Hansa-tímabilinu mikill 
verslunarstaður fyrir svæðið í kring  
og miðbærinn vitnar um sögu þess 

tíma í byggingarlist. Rómverjar voru 
með miklar herbúðir við Haltern frá 
árinu 5 fyrir Krist og fram til ársins 16 
undir stjórn Drusus prins en eftir að 
hann dó tók Tiberus bróðir hans við 
heraflanum við Haltern en hann varð 
síðar Rómarkeisari. Rómverjar börðust 
við Germani til norðurs en lutu í lægra 
haldi fyrir þeim skammt norðan við 
Haltern.
Stærsta vatnshreinsunarstöð Ruhr 
svæðisins Gelsenwasser er við vötnin 
í Haltern en fyrirtækið sér allt að tólf 
milljónum manna fyrir ferskvatni.  
Haltern og svæðið í kring hefur oft 
verið nefnt lungu Ruhr héraðsins 
vegna náttúrufegurðar. Staðurinn er 
einnig vinsæll viðkomustaður, göngu- 
og hjólreiðafólks. 
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