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Da far og sønn fra 
Tønsberg hadde sett 
seg lei på de store 
diesel- og repara-
sjonskostnadene, tok 
de grep. De startet 
selskapet Autor og 
blir leverandører av 
en ny rensemaskin.
Julia Horn 
julia.horn@tb.no

– Det maskinen gjør, er å fjerne 
oppsamling av karbonrester, 
noe som gjør at bilen foruren-
ser mindre og bruker mindre 
drivstoff, sier teknisk leder Ric-
hard Miettinen for Autor.

Karbonrester samler seg etter 
tid og blir «propper», som hin-
drer avkjøling av motoren. Når 
motoren ikke får tilstrekkelig 
avkjøling, stopper den.

– Rensemaskinen skal virke 
som et forebyggende tiltak, i til-
legg til at den kan løsne mindre 

propper av karbonrester, sier 
Miettinen.

– lav risiko
Maskinen bruker hydrogen til å 
løsne sotansamlinger, noe som 
gjør teknologien grønn. Med 
andre ord har ikke maskinen 
forurensende utslipp.

– Hydrogen er vel lettanten-
nelig, så hvor sikker er teknolo-
gien?

– Den er veldig sikker, fordi 
slangen kobles direkte til moto-

ren når den er i gang. Jeg har al-
dri hørt om noen eksplosjoner 
eller at det har begynt å brenne 
før, så det trenger man ikke å 
være engstelig for, sier Mietti-
nen.

– Miljøvennlig og billig
Sønnen Victor er daglig leder 
for Autor, og han forteller at 
man vil ha en utslippsreduk-
sjon på 50 prosent ved å rense 
bilmotoren én gang i året.

– Så dette er gull verdt for 

både lommeboka og miljøet, 
for man slipper å bytte ut dyre 
deler, sier han.

Per i dag er det flere verkste-
der rundt om i Vestfold som 
tester maskinen. Miettinene 
har som mål at flere verksteder 
skal kunne tilby en motorrens 
etter sommeren.

– Vi har troen på at dette vil 
slå an, sier de.

Richard og Victor satser på fransk teknologi 

Vil rense motoren
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Politiet er helt i innledende 
fase i etterforskningen av 
brannen i et garasjeanlegg 
på Tolvsrød i helga.
ivar BenJamin ØsteBØ  
oG Julia Horn
redaksjonen@tb.no

Klokken 01.30 natt til lørdag 
rykket alle nødetatene ut til et 
garasjeanlegg på Tolvsrød etter 
melding om brann.

– Det var kraftig røykutvik-
ling da vi kom fram, og fare for 
spredning til tilstøtende bygg, 
meldte politiet natt til lørdag.

Politiet evakuerte flere om-
kringliggende boliger, og det 
var fare for at brannen kunne 
utvikle seg til noe potensielt 
større. Heldigvis klarte brann-

vesenet å begrense sprednin-
gen.

– Vi kan ikke utelukke at 
brannen har blitt påsatt, sa poli-
tiets operasjonsleder Ole Kam-
ben til TB lørdag morgen.

Ingen personer ble skadet i 
brannen, men to garasjer er helt 
utbrent og én bil totalskadd.

Venter på svar
Leder for politiets etterfors-
kningsavsnitt i Tønsberg, Knut 
Erik Ågrav, forteller at politiet 
er i helt innledende fase av et-
terforskningen av brannen.

– Vi venter på svar på teknis-
ke undersøkelser, og kommer 
til å dra tilbake og gjøre flere, 
sier Ågrav.

Han har foreløpig ingen teori 
om hvordan brannen har star-

tet. Heller ikke mandag uteluk-
ker politiet at brannen kan ha 
vært påsatt.

– Det er ikke naturlig at det 
skulle begynt å brenne der av 
seg selv, sier Ågrav.

sjekker mot slagsmål
Politiet sjekker nå saken opp 
mot hen hendelse i nærheten 
noen timer tidligere på kvel-
den. 

– Det er naturlig å se om det 
er sammenheng mellom bran-
nen og slagsmålet på Meny i 
nærheten, sier Ågrav.

Et tjuetalls ungdom var til 
stede under det nevnte slags-
målet, der fem personer barket 
sammen på parkeringsplassen 
til Meny Tolvsrød. Les mer om 
hendelsen her.
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