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Ford åpner det første mobilitetssenteret i
Europa

Ford åpner nå et dedikert Smart Mobility innovasjonssenter i London for rask
utvikling av fremtidens mobilitetsløsninger i Europa. Selskapet som var først
ute med samlebåndsproduksjon av bil, leder nå an revolusjonen innenfor
morgendagens mobilitetsløsninger. 

- Ved å legge senteret til London kan vi samarbeide med mange ulike
fagmiljøer og tenke mer «ut av boksen» for å løse fremtidens urbane



transportutfordringer, sa toppsjefen i Ford Europa, Steven Armstrong, i en
tale under åpningen av London Tech Week i dag.

Det nye senteret vil bestå av Fords spesialister på smart mobilitet som vil
samarbeide bredt med forskningsinstitusjoner, verdensledende teknologi-
selskaper og egne partnere.

- Dette er også en ideell plassering for å videreutvikle våre eksisterende
prosjekter, og ha tilgang til Londons mange digitale talenter. Vårt mål er å
være verdensledende på fremtidens mobilitetsløsninger, sa Armstrong.

Investerer milliardbeløp og er ledende innen selvkjørende teknologi

- Kontoret ligger også sentralt plassert for å kunne delta aktivt i Ford og byen
Londons store ladbare hybrid-prosjekt på nyttekjøretøy, som involverer en
flåte med ladbare Transit-nyttekjøretøy, Nylig ble også Ford Motor Company
kåret til det selskapet i verden som har kommet lengst i utviklingen av
selvkjørende biler og Ford har det siste året gjort milliardinvesteringer i
kunstig intelligens for å bli verdensledende på fremtidens
mobilitetsløsninger, sier Per Gunnar Berg, administrerende direktør i Ford
Motor Norge. 

Inngår i et globalt nettverk for fremtidens mobilitetsløsninger

I Here East Campus er det allerede et miljø med mange oppstarts-bedrifter,
entreprenører, globale firmaer og akademikere. Her ligger også en av Fords
viktigste samarbeidspartnere gjennom mange år Loughborough Universitetet.

Det nye senteret i London er det tredje Smart Mobility-senteret til Ford
globalt. Ford har allerede et senter i Dearborn og et i Palo Alto i
California, USA - som samarbeider tett med Fords globale forsknings- og
utviklingssentre.

Om Ford Motor Company

Ford Motor Company er en global bilindustrileder basert i Dearborn, Michigan,
USA, som produserer eller distribuerer biler på over seks kontinenter. Med ca.



166.000 ansatte og 70 fabrikker på verdensbasis inkluderer konsernet bilmerkene
Ford og Lincoln. Konsernet leverer finansielle tjenester gjennom Ford Motor
Credit Company. For mer informasjon vedrørende Fords produkter, vennligst
besøk www.ford.no

Ford Europa er ansvarlig for å produsere, selge og vedlikeholde Ford-merkede
kjøretøyer i 51 individuelle markeder og har ca. 66.000 ansatte. I tillegg til Ford
Motor Credit Company inkluderer Ford Europas virksomheter Ford Customer
Service Division og 22 produksjonsenheter, inklusive samarbeidsprosjekter. Den
første Ford-bilen ble sendt til Europa i 1903 – samme år som Ford Motor
Company ble etablert. Produksjon i Europa startet i 1911.
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