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Hur Sinfras ramavtalsleverantörer påverkas av coronaviruset (Covid -19) 
Rapport vecka 21 

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.  

Sammanfattning 
Situationen är för de flesta aktörer i stort sett oförändrad med vad som tidigare rapporterats och 

ingen förändring förväntas heller under de kommande veckorna.  

Både produkt-och tjänsteleverantörer är fullt operativa med avseende på in- och utleveranser till sina 

kunder. Även produktionskapacitet och lager är på de flesta håll i balans med den faktiska 

efterfrågan. Dock finns det fortfarande en leverantör som rapporterar om betydande problem kring 

leveranser av produkter från Italien som i sin tur har lett till tömda lager i Sverige. 

Nära normalt läge gällande sjuktal 

Säkerhetsarbetet fortsätter med oförminskad kraft hos samtliga leverantörer. Man följer noga 

utvecklingen och utifrån de råd och rekommendationer som hälsomyndigheterna meddelar vidtar 

leverantörerna erforderliga åtgärder för att upprätthålla säkerheten.  

Ett flertal leverantörer meddelar samtidigt om att man börjar närma sig en normal situation på 

personalsidan, sjuktalen minskar och de flesta medarbetarna har återgått i arbete. 

Fördröjning av leveranser från Kina 
Leveranssituationen rapporteras som oförändrad och bedöms fortfarande som god för de flesta av 

de tillfrågade företagen, dock rapporteras precis som tidigare att enstaka leveransförseningar kan 

uppstå inom vissa specifika produktområden. Även om produktionen återupptagits på de flesta håll i 

Kina så är det en fördröjning innan produkterna är på plats i Sverige.  

För i synnerhet en av leverantörerna kvarstår dock problemen med brist på komponenter till 

avloppspumpstationer som importeras från Italien. Lagren i Sverige är nu tömda. 

Fortfarande ser leverantörerna en ökad efterfrågan av fjärrvärme- och VA-material och 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. Det är även av stor vikt att man planerar sina inköp och 

avrop i god tid. En nära dialog, samarbete och planering av leveransscheman och förväntade 

framtida beställningar hjälper till att mildra potentiella trögheter i leveransprocessen. 

Europas gränser är öppna för transporter 
Alla europeiska gränser är nu öppna för godstransport och väntetiden för lastbilar på gränserna är 

nära det normala. Transportföretagens kapacitet är tillräcklig för att täcka våra behov. 

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


