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Hur Sinfras ramavtalsleverantörer påverkas av coronaviruset (Covid -19) 
Rapport vecka 22 

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 
Återigen kan Sinfras produkt-och tjänsteleverantörer rapportera om att man har kontroll över både 

produktion samt in- och utleveranser till sina kunder. Hos några leverantörer, främst grossister, ser 

man dock fortfarande problem inom vissa segment och produktgrupper. 

Man rapporterar även från flera håll att man kunnat se en liten, men tydlig förbättring vecka för 

vecka gällande sjuktalen. 

Sjuktalen fortsätter att minska 
Samtliga leverantörer följer noga utvecklingen och utifrån de råd och rekommendationer som 

hälsomyndigheterna meddelar upprätthåller man säkerheten. Ett flertal leverantörer meddelar 

samtidigt att man börjar närma sig en normal situation på personalsidan, sjuktalen minskar och de 

flesta medarbetarna har återgått i arbete. 

God materialtillgång 
Leveranssituationen är i stort sett oförändrad och bedöms fortfarande som god avseende 

standardmaterial och utbud hos de flesta av de tillfrågade företagen och man kan även på flera håll 

rapportera om en liten, men tydlig, förbättring av leveranssituationen. Fortfarande kan en viss 

fördröjning ske av leveranser från Kina.  

För några av leverantörerna kvarstår dock problemen med brist på VA-material och komponenter 

som importeras från Italien. Lagren i Sverige är nu tömda. Andra leverantörer rapporterar om fortsatt 

brist på skyddsmaterial, samtidigt som man ser en ökad efterfrågan av fjärrvärme och VA-material. 

Man vill åter igen påtala för sina kunder att materialtillgången är god på de flesta områden och att 

beställarna 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. 

Öppna gränser för godstransporter 
Som rapporterades förra veckan är alla europeiska gränser nu öppna för godstransport och 

väntetiden för lastbilar på gränserna är nära det normala. 

 

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


