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Hur Sinfras ramavtalsleverantörer påverkas av coronaviruset (Covid -19)
Rapport vecka 19
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.
Rapporteringen är i stort sett samstämmig med föregående veckas rapportering. Situationen bedöms
som oförändrad med avseende på leverantörernas produktions- och leveranskapacitet och ser inga
tillkommande störningar eller att Covid -19 relaterade problem skall uppstå den närmaste tiden.

Säkerhetsarbete för att minska smittspridningen
Leverantörerna följer råd och rekommendationer från myndigheter för att på bästa sätt minimera
riskerna för den egna verksamheten, kunder och övriga intressenter, samtidigt som man hänvisar till
sina respektive webbplatser för uppdaterad information. Ett intensivt arbete pågår fortfarande för
att hitta åtgärder som bidrar till att minska smittspridningen samtidigt som man ser att ett sjunkande
antal sjukskrivna medarbetare, även om sjuktalen fortfarande är påtagliga.

Leveranser fungerar i stort sett enligt tidplan och materialtillgången är god
Leveranssituationen är fortfarande god för de flesta av de tillfrågade företagen, dock rapporteras
som tidigare om enstaka leveransförseningar inom vissa specifika produktområden. Flera större
leverantörer med sin huvudsakliga produktion i Tyskland meddelar nu att produktionen har
återupptagits och ligger nu på ca 95 % av normalkapaciteten.
Från grossistleverantörer ser man tyvärr en påtaglig risk för kommande komponentbrist avseende
pumpstationer, vilket orsakas av att merparten av dessa produkter och komponenter produceras i
Italien där produktionskapaciteten fortfarande ligger nere.
Flera leverantörer av fjärrvärme och VA-material rapporterar att man sett en ökad orderingång
under de senaste veckorna. Det är även av stor vikt att man planerar sina inköp och avrop i god tid
men man vill återigen påtala för sina kunder att materialtillgången är god och att man därför bör
undvika att buffra material och lägga på egna lager.

I stort sett normala transportflöden
Transportläget i Europa för transport av gods med lastbil är fortfarande god, väntetiden för lastbilar
vid gränserna är nära det normala. Dock kvarstår stängningen av Serbiens gränser.
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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