
 

 

 
 

 

VÄLKOMMEN TILL FÖRSÄKRINGSRÄTTSDAGEN  

Ett eftermiddagsseminarium med det högaktuella ämnet 

Den uppgrävda staden – riskhantering, skador och 
försäkring 

arrangerat av Försäkringsjuridiska Föreningen i samarbete med Juridiska institutionen 

 
Torsdagen den 13 oktober 2016  

kl 13.00 – 16.45 (ca)  
SEB-salen, Handelshögskolan   

Vasagatan 1, Göteborg  
 
 
Seminarieavgift:  
Försäkringsjuridiska Föreningen bjuder på arrangemanget. 
 
Anmälan:  
Bindande anmälan sker till Martin Engdahl, martin.engdahl@lansforsakringar.se eller 
telefon 031-63 80 29, senast den 6 oktober 2016. Du kan även anmäla dig via 
föreningens hemsida www.fjfgbg.se.  
 

Programinnehåll: 

Under de närmaste 15-20 åren kommer omfattande infrastrukturbyggen pågå i 
Göteborg. Främst rör det sig om att färdigställa Marieholmsleden med ny tunnel under 
älven, att genomföra järnvägsprojekt som ”Olskroken planskildhet” och Västlänken, att 
ersätta den befintliga Hisingsbron samt bygga en viadukt över bangården öster om 
Göteborgs central. Allt detta kommer resultera i en uppgrävd stad med byggverksamhet 
under en osedvanligt lång tid. Det är också uppenbart att alla dessa projekt aktualiserar 
en lång rad frågor beträffande risk, försäkring och skador. 
 
Föreläsare: 
Annika Forsgren, Verkställande direktör, Försäkrings AB Göta Lejon.  
 
Karl-Eric Parkhed, Insurance Manager, Trafikverket.   
 
Ulf Edling, Verksjurist - Juridik och planprövning, Trafikverket 
 
Claes Hellgren, Chef sakförsäkring företag, Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. 
 
Erica Nobel, Advokat/Partner, Advokatfirman Delphi.  
 
 



 

 

Program: 
 
13.00 - 13.15 Inledning    

Advokat Rolf Karlsson, FJF:s ordförande   

13.15 - 14.45 Seminarium   

Annika Forsgren 
 
 
Karl-Eric Parkhed 
 
 
 
Ulf Edling                   
 
 

 Stadens försäkringslösningar och 
kommande försäkringsutmaningar 

Trafikverkets hantering av 
entreprenadrisker i större infrastruktur 
projekt. 

Utomobligatorisk skadehantering i stora 
infrastrukturprojekt – Erfarenhet från 
Citybanan. 

Fikapaus 14.45 - 15.15   

15.15 - 16.15 Seminarium  

Claes Hellgren 

 

 

Erica Nobel  

 

 

 

 

 

16.15 – 16.45 Paneldiskussion  

 

 Riskhantering och riskbedömning vid 
större infrastrukturprojekt – 
försäkringsbart eller inte.  

 

Erfarenheter av att representera 
skadelidande mot skadevållare, 
försäkringsbolag och myndigheter. Goda 
preventiva råd till den som på ett eller 
annat sätt tror sig kunna bli påverkad av 
infrastrukturprojekten. 

 

 

 

Försäkringsjuridiska Föreningen i Göteborg (”FJF”) är en ideell förening med Juridiska institutionen vid 

Göteborgs Universitet och försäkringsbranschen som tillskyndare. Bland medlemmarna i FJF, som f n är 
ca 200 till antalet, återfinns såväl juridikstuderande som yrkesverksamma med inriktning på 

försäkringsrätt. De främsta syftena med FJF är att främja kompetensutveckling hos medlemmarna samt 

erfarenhetsutbyte mellan universitet och näringsliv. FJF arrangerar bl a seminarier – däribland den årliga 

Försäkringsrättsdagen – i olika skadeståndsrättsliga och försäkringsjuridiska ämnen. FJF:s verksamhet 
finansieras genom bidrag från aktörer inom försäkringsbranschen.  

 

Sponsorer 2016: Advokatfirman Delphi, Advokatfirman Nordia, Advokatfirman Vinge, AON, BNP 

Parisbas Cardif Nordic, Crawford & Company, Folksam, Göta Lejon, Länsförsäkringar Göteborg och 
Bohuslän, Moderna Försäkringar, Rosengrens Advokatbyrå, Stena Rederi, Willis och Volvo Cars. 


