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Hur Sinfras ramavtalsleverantörer påverkas av coronaviruset (Covid -19) 
Rapport vecka 15 

Rapporten är baserad på en mätning av läget hos Sinfras ramavtalsleverantörer, varav Sinfra 

varit i kontakt med flertalet för att sammanfatta lägesbilden i en rapport.  

Med god framförhållning är läget i stort sett oförändrat 

Likt tidigare veckor när vi rapporterat om spridningen av coronaviruset (Covid -19) kan vi 

även den här veckan konstatera att den aktuella situationen hos de flesta 

ramavtalsleverantörer som vi varit i kontakt med i stort sett är oförändrad, både i 

produktions- och leveranshänseende.  

Leverantörerna har märkt av en förhållandevis låg påverkan i den dagliga verksamheten. Det 

kan företrädelsevis tillskrivas att de under en längre tid haft god framförhållning och agerat i 

beredskapssyfte. Dock är det fortfarande utmanande att hålla utlovade leveranstider 

gällande internationella transporter då gränspassagerna fortfarande har extra lång tid i 

anspråk. 

Högre grad av sjukfrånvaro och nedstängning av fabriker i Tyskland 

En högre grad av sjukfrånvaro har registrerats, vilket medfört att man på vissa håll haft svårt 

att upprätthålla utlovade leveranstider.  

En annan rapportering som vi nås av denna vecka är att det under kommande veckor sker en 
nedstängning av fabriker i Tyskland. Stora koncerner har beslutat att stänga fabrikerna under 
två veckor för att på så sätt minska smittspridningen, vilket kommer påverka oss i Sverige. I 
vilken grad det kommer påverka oss kan vi i dagsläget inte förutse.  

Kommande revision- och underhållsperioder bedöms inte påverkas 

Många utav Sinfras ramavtalsleverantörer är tjänsteleverantörer av entreprenadtjänster. 

Från medlemshåll och beställarnas sida har man uttryckt en viss oro för hur dessa 

verksamheter kommer att klara sin resurs- och kompetensförsörjning inför kommande 

revison- och underhållsperiod som förväntas starta i närtid. De företag vi varit i kontakt med 

ger dock lugnande besked, där man ser en oförändrad servicenivå mot sina kunder. De flesta 

aktörerna använder nämligen inrikes resurser och upplever därmed att man kan hantera den 

kommande tiden på ett betryggande sätt. 

Dock varnar en del aktörer för att tillgången på råmaterial och skyddsutrustning kan bli ett 
problem över tid, även om tillgången på dessa produkter för närvarande bedöms som god.   

Observera att ovanstående är en analys av nuläget som mycket snabbt kan förändras.  
 


