Pressemelding
Et av Norges ledende minibusselskap installerer alkolås:
Minibuss 24-7 satser på økt trafikksikkerhet
6. november 2018 – Det ledende minibusselskapet 24-7, som opererer minibusser i det
sentrale østlandsområdet med Oslo, Akershus, Vestfold og Østfold som
fokusområder, har installert Dräger alkolås i alle nye minibusser siden starten av 2013.
Minibuss 24-7 føyer seg dermed inn i rekken av selskaper som satser på økt sikkerhet
gjennom montering av alkolås i sine yrkesbiler. Minibuss 24-7 er et av landets større
minibusselskap og har totalt 151 minibusser i virksomhet.
– Det nye regelverket som trer i kraft fra 1. januar 2019 sier at alle nye busser og minibusser
som skal brukes i persontransport mot vederlag må ha alkolås. Kjøretøy som allerede er
registrert må montere alkolås før 2024. Ved en senere endring kan alkolåspåbudet eventuelt
også utvides til andre kjøretøygrupper, som drosjer og andre yrkesbilgrupper, sier Christian
Salvesen som er prosjektansvarlig for trafikksikkerhet og Dräger Alkolås hos KGK i Norge.
– Fra 1.august 2019 skal vi også kjøre for Konsentra AS i Oslo vest, sier Magne Brynhildsen
som er teknisk sjef i Minibuss 24-7. Konsentra AS er et heleid datterselskap av Ruter AS
som koordinerer, planlegger og formidler persontransport i offentlig sektor. Konsentra
disponerer over 220 minibusser og har en rekke avtaler med taxiselskaper og
minibusselskaper. Konsentra formidler årlig 1 millioner reiser på oppdrag for Ruter og for
kommunene i Akershus.
– For å utføre dette oppdraget har vi bestilt 25 Mercedes Sprinter minibusser som skal gå på
biodiesel og 10 Mercedes Sprinter med elektrisk drift. Alle minibusser blir utstyrt med Dräger
alkolås, sier Magne Brynhildsen i Minibuss 24-7.
– Med det nye regelverket og det gode fokuset vi har på innmontering av alkolås ser vi nå en
klar tendens at også andre yrkesbilgrupper får innmontert alkolås, sier Christian Salvesen i
KGK.
– Vi ser dette som et viktig tiltak for å bidra til økt trafikksikkerhet og ser at våre kunder setter
stor pris på at vi har fått innmontert alkolås. Buss-, taxi og transportbransjen for øvrig i Norge
består av mange små og mellomstore aktører som nå setter trafikksikkerhet i fokus. I dag er
det 108 kjøretøy i Minibuss 24-7 sin bilpark som har innmontert Dräger alkolås. Dräger
alkolås er også helt unik ved at det er kort oppvarmingstid i forhold til andre aktører i
markedet.
– Alkolåsene fra Dräger har kvalitetsmessig fungert veldig bra. Vi opplever at alkolåsene har
kort oppvarmingstid og vi har ikke fått noen klager fra våre sjåfører på utstyret som nå er
installert, sier Magne Brynhildsen. Alkolås blir nok standard i alle kjøretøy fremover og det
bør også være like naturlig å blåse i alkolåsen som å ta på seg bilbeltet. Og om få år er det
nok alkolåser i alle kjøretøyer, sier Magne Brynhildsen.

– Vi ser økende interesse for alkolås blant våre kunder. Det er bra og viser at dette er et
virkemiddel som øker kvaliteten på transportørens produkt, sier Christian Salvesen i KGK.
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Fakta om KGK
KGK er distributør for verdens ledende produsenter av tekniske høykvalitets produkter innen bil- og maritim
sektor. KGK er en familiebedrift med over 70 år i bransjen og har 950 ansatte. Konsernet opererer i Sverige,
Norge, Finland, Estland, Latvia og Litauen med en omsetning på ca. tre milliarder svenske kroner. KGK er
markedsleder i Norden og representerer over 100 merker som Hella, ZF, Dräger, NGK, VDO, Webasto, Thule,
Zirkona og Suzuki. Selskapet har yter teknisk support og har eget service verksted med deler for både bil og
marine. Salgsapparatet dekker hele Norge og jobber tett med importører, grossister, verksteder med mer. Dräger
Alkolås har blitt en stor suksess i Norge og installeres nå i stadig flere yrkeskjøretøy. For mer informasjon se
www.kgk.no
Fakta om Minibuss 24-7
Minibuss 24-7 er et av landets ledende minibusselskap. Selskapet har de siste årene hatt en betydelig vekst og
antall ansatte er ca. 240. Minibuss 24-7 har ca. 150 stk egne busser som er 10 og 17-setere. 40 av bussene går
på fossilfritt drivstoff og 102 busser er utstyrt med Dräger alkolås. Selskapet satser på skolekjøring, rute- flexx
kjøring, pasientkjøring og turkjøring. Selskapet sørger daglig for at ca. 1.500 skolebarn og skoleungdommer
kommer til og fra skolen, og ca. 200 pasienter kommer til og fra behandling.

