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Hur Sinfras ramavtalsleverantörer påverkas av coronaviruset (Covid -19)
Rapport vecka 18

Rapporten är baserad på en lägesmätning hos Sinfras ramavtalsleverantörer, där Sinfra varit
i kontakt med flertalet för att sammanfatta lägesbilden. Både produkt- och
tjänsteleverantörer innefattas i rapporten.
Som rapporterats tidigare veckor meddelar leverantörerna även denna vecka att
produktions- och leveransprocesserna i stort sett pågår utan störningar. Man ser heller inte
att några nya tillkommande Covid-19 relaterade problem skall uppstå den närmaste tiden,
utöver vad som rapporterats tidigare.
Intensivt säkerhetsarbete för minskad smittspridning
Leverantörerna arbetar fortfarande intensivt för att minska riskerna för smittspridning.
Råd och rekommendationer från myndigheter följs för att på bästa sätt minimera riskerna
för den egna verksamheten, kunder och övriga intressenter. För senaste information
hänvisar man till sina respektive webbplatser.
Sjuktalen är fortfarande höga men från flera håll rapporteras sjunkande antal sjukskrivna
medarbetare. Vissa leverantörer aviserar att medarbetare skall jobba hemifrån i så stor
utsträckning som möjligt.
Leveranssituationen är i stort sett god men nedstängningen av fabriker påverkar
Leveranssituationen är generellt sett god för de flesta av de tillfrågade företagen. Dock kan,
som tidigare rapporterats, leveransförseningar uppstå i samband med underleverantörers
leveranser som påverkats av nedstängningen av fabriker i Europa.
En leverantör aviserar att man längre fram mot sommaren kommer vara beroende av
utländsk arbetskraft, men bedömer det som svårplanerat i dagsläget. Man ser dock olika
tänkta scenarion för att lösa situationen vecka för vecka.
Flera leverantörer av fjärrvärme och VA-material rapporterar att man sett en ökad
orderingång under de senaste veckorna. Man vill samtidigt meddela till sina kunder att
materialtillgången är god och att man därför bör undvika att buffra material och lägga på
egna lager. Det är även av stor vikt att man planerar sina inköp och avrop i god tid.
Gränspassager nära ett normalläge
Hela Europa, förutom Serbien, är öppet för transport av gods med lastbil. Väntetiden vid
gränspassagerna är nära det normala och Transportföretagens bedömning är att tillgänglig
kapacitet är tillräcklig för att täcka dagens behov.
Observera att ovanstående är en analys av nuläget som mycket snabbt kan förändras.
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