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Falck’s hjältar aktuella i Kanal 5:s nya tv-serie  

  
Bärgarna och Vägassistansförarna på Falck har huvudrollen i Kanal 5:s nya programserie 

”Vägens hjältar” som handlar om dramatiken och hjältarna i den kaotiska Stockholmstrafiken. 

Programserien har premiär torsdagen den 26:e november kl 20.00 på Kanal 5 och skildrar de 

besvärliga trafiksituationerna som uppstår i samband med att cirka 300 olyckor och incidenter 

sker varje dygn i Stockholmstrafiken när en halv miljon fordon trängs i länet.  
 

Vägens hjältar sänds i åtta avsnitt, torsdagar klockan 20.00, med premiär den 26 november.  
Falck bärgar fordon i hela Sverige och stora delar av Europa. De som har Falck 

Vägassistansförsäkring får helt utan självrisk eller extra kostnader hjälp av Falcks bärgare vid i 

stort sett alla ofrivilliga driftsstopp såsom punktering, nyckelproblem/utelåsning, 

drivmedelsbrist, tekniska fel, motorproblem, stöld, brand, dikeskörning och kollision. Falck är 

den aktören i Sverige som både har en rikstäckande egen bärgningskår och en ISO-certifierad 

larmcentral.   

- Falcks bärgare och vägassistansförare kännetecknas av att de har ett stort hjärta och 

gedigen kompetens. De hjälper människor med allt som kan inträffa längs med vägarna, 

dygnet runt alla dagar om året, oavsett om det är regn och rusk eller om det är en skön 

sommardag. Deras tuffa och spännande vardag speglas i denna realityserie med högt 

tempo och visar deras annars ganska dolda vardag ute på vägarna, säger Karolina Sjödahl, 

marknadschef på Falck.  

Två av profilerna i tv-serien Vägens hjältar är Denny och Sophie. 

- I serien får vi visa upp vår vardag, vilket jag tycker är både viktigt och roligt. Vi har en 
ganska utsatt arbetsmiljö och jag tycker det är bra att vi får visa upp vardagen för att öka 
förståelsen för vad vi faktiskt gör. Varje dag händer det många olika saker som vi tar hand 
om, allt från bärgningsarbete vid trafikolyckor till enklare motorhaverier, säger Denny 
Ullberg, bärgare på Falck.  
 

- Jag tycker det är roligt att få visa upp vårt yrke. Förhoppningsvis gör det att fler får upp 

ögonen för vad vi gör när vi står där vi står och gör så gott vi kan för att få igång trafiken 

igen. Vi är ju en "lightversion" av både ambulans, räddningstjänst och verkstad, säger 

Sophie Lében, förare på Falck Vägassistans.  

 

För mer information, kontakta: 

Lotta Smith, Kommunikationsansvarig Falck: 073-3730112 

Karolina Sjödahl, Marknadschef Falck: 070-5102575 

http://www.falcksverige.se/assistance/produkter_foretag/vagassistans/bargning


 

 

Falck har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1950, och är idag majoritetsägt av Lundbeck Foundation. 

Under 2012, 2013 och 2014 delade stiftelsen ut ca 1,6 miljarder kronor till forskning inom ”Health and 

Life Sciences”.  

Falck har visionen att vidareutveckla verksamheten som arbetar på bred front med assistans, vård och 

hälsa, beredskap, räddning och rehabilitering. Genom alla affärsområden löper en gemensam vilja att 

hjälpa människor som en röd tråd. 

Vi är stolta över att ha ansvar för verksamheter som är så nära människors vardag och som 

representerar en grundläggande trygghet för alla i vårt samhälle. Det är ett ansvar som vi har lång 

erfarenhet av att axla. 

Läs mer om Falck på www.falcksverige.se 

 


