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Ford returnerer til Formel 1 som teknisk
partner for Oracle Red Bull Racing fra
2026

Etter mer enn 20 års fravær returnerer Ford til Formel 1. Det ikoniske
amerikanske bilmerket og Red Bull Powertrains inngår et langsiktig strategisk
partnerskap for å utvikle den neste generasjons hybride drivlinje som skal
brukes i Formel 1 fra 2026-sesongen og fremover.

Red Bull Ford Powertrains vil levere motorpakkene til Oracle Red Bull Racing
- og Scuderia Alpha Tauri-teamene fra 2026 og frem til minst 2030.



– Dette er starten på et nytt og svært spennende kapittel i Fords
motorsporthistorie. Den startet da min oldefar vant et løp som bidro til
lanseringen av selskapet vårt. Ford vil sammen med verdensmesterne Oracle
Red Bull Racing returnere til den øverste klassen i motorsport. Vi vil ta med
oss Fords lange tradisjoner for innovasjon, bærekraft og elektrifisering til en
av de mest synlige arenaene i verden, sier styreformann i Ford Motor
Company, Bill Ford.

350 kW elektrisk motor og forbrenningsmotor med 100 % bærekraftig
drivstoff

Fra 2023 vil Ford og Red Bull Powertrains arbeide med å utvikle motorpakken
som vil bli en del av det nye tekniske regelverket. Til 2026-sesongen skal de
ha klar en motorpakke med en 350 kW elektrisk motor og en
forbrenningsmotor som kan gå på 100 % bærekraftig drivstoff.

– Fords retur til Formel 1 med Red Bull Racing handler ene og alene om hvor
vi er på vei som selskap – stadig mer elektriske, programvaredefinerte
moderne biler og opplevelser. F1 vil være en veldig kostnadseffektiv
plattform for innovasjon, for å dele ideer og teknologier, samtidig som det vil
engasjere titalls millioner av nye kunder, sier President and CEO Ford Motor
Company, Jim Farley.

Ford vil bidra med teknisk ekspertise på alle områder hvor de kan tilføye
verdi til det ledende World Championship-teamet. Områder de vil utforske
sammen er utvikling av forbrenningsmotoren og viktige områder som
battericelle og teknologien i elektriske motorer, programvaren som
kontrollerer motorpakken, og analyse.

For mer om Fords F1-historie, flere bilder og video:KLIKK HER

Teamsjef: Fantastisk å kunne ønske Ford velkommen tilbake til Formel 1

- Det er fantastisk å kunne ønske Ford velkommen tilbake til Formel 1 med
dette partnerskapet. Som en uavhengig motorprodusent er det å kunne dra
nytte av erfaringen til en bilprodusent som Ford verdifullt i kampen mot
konkurrentene. De er en produsent med en rik motorsporthistorie som
strekker seg over mange generasjoner – fra Jim Clark til Ayrton Senna og
Michael Schumacher. For oss i Red Bull Powertrains er det veldig spennende
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å starte det neste kapittelet, som Red Bull Ford, i dette dynastiet. Selv om
2026 fremdeles er litt frem i tid, starter arbeidet allerede nå når vi ser mot en
ny fremtid og en kontinuerlig evolusjon av Oracle Red Bull Racing, sier
Christian Horner, Oracle Red Bull Racings teamsjef og CEO.

Ford investerer 50 milliarder dollar i den elektriske revolusjonen globalt.
Selskapet er allerede nummer 2 på elbilsalgstatistikken i USA, godt hjulpet av
suksessen til pickupen F-150 Lightning og Mustang Mach-E. Den
helelektriske varebilen E-Transit er også markedsleder i en rekke land i hele
verden. Ford jobber for å møte den økte kundeetterspørselen, og vil levere
600 000 elektriske biler årlig globalt i løpet av året i år og 2 millioner elbiler
årlig fra slutten av 2026. Dette er en del av selskapets Ford+ plan.

Eneste produsent som vil konkurrere fra «grasrotmotorsport» til Formel 1

Fra 2026 vil Ford være den eneste produsenten som konkurrerer i racing-
disipliner fra «grasrot-motorsport» til Formel 1. Dette omfatter alt fra WEC og
IMSA, inkludert 24-timers løpet i Le Mans med Mustang GT3, WRC med M-
Sport Ford Puma Hybrid Rally1, Baja 1000 med Ranger Raptor og Bronco, og
NASCAR, NHRA og Supercars med Mustang. Ford fortsetter å utnytte dette til
å fremskynde innovasjoner, de nyeste teknologiene og programvare til
kundene for fremtidige elektriske biler fra Ford. Med det nye partnerskapet i
den øverste klassen av motorsport , Formel 1, vil de fortsette med dette også
der.

– Vi går nå inn i en helt ny og spennende periode for Ford Performance.
Sammen med Red Bull Racing vil vi være med i kampen om å vinne F1.
Samtidig vil du kunne se verdens mest populære sportskupe, Mustang i alt fra
lokale løp til Australian Super Cars til NASCAR og Le Mans. Vi vil også bygge
videre på vår ledende posisjon innenfor offroad i World Rally Championship,
King of Hammers, Baja 1000 og likende. Samtidig vil vi fortette å begeistre
en hel verden med kule konsepter som SuperVan 4 og Mach-E 1400, sier
President og CEO i Ford Motor Company, Jim Farley.

Se to videoer om Fords retur til Formel 1-sporten her:



Se video på YouTube her

Se video på YouTube her

Om Ford Motor Company

Ford Motor Company (NYSE: F) er et globalt selskap med hovedkontor i Dearborn,
Michigan, USA som forplikter seg til å skape en bedre verden, hvor alle kan
forflytte seg som de vil og følge sine drømmer. Selskapets Ford+ plan for vekst og
verdiskapning, kombinerer eksisterende ressurser, nye muligheter og en «always-
on» relasjon med kundene som vil berike deres opplevelser og øke
kundelojaliteten. Ford utvikler, produserer, markedsfører og har service på sine

https://www.youtube.com/watch?v=-Z64UUcMXng
https://www.youtube.com/watch?v=8Ib-gFd9MMY


tilkoblede, og i økende grad elektrifiserte, personbiler og nyttekjøretøy: Fords
lastebiler, nyttekjøretøy, personbiler og Lincolns luksusbiler. Selskapet har som
mål å ha en ledende rolle innen elektrifisering, tilkoblede tjenester og
mobilitetsløsninger, inkludert selvkjørende biler og finansielle tjenester gjennom
Ford Motor Credit Company. Ford har cirka 183.000 ansatte over hele verden. For
mer informasjon om Ford, deres produkter og Ford Motor Credit Company,
vennligst se www.corporate.ford.com

Ford Europa er ansvarlig for å produsere, selge og vedlikeholde Ford kjøretøy i 50
markeder og har ca. 34.000 ansatte ved sine heleide anlegg og konsoliderte
fellesforetak. De har rundt 54.000 ansatte når ikke-konsoliderte virksomheter er
inkludert. I tillegg til Ford Motor Credit Company inkluderer Ford Europas
virksomhet Ford Servicemarked og 14 produksjonsenheter (hvorav 8 er heleide
anlegg og 6 er ukonsoliderte fellesforetak). Den første Ford-bilen ble sendt til
Europa i 1903 – samme år som Ford Motor Company ble etablert. Produksjon i
Europa startet i 1911.

Ford Motor Norge er en bilprodusent og mobilitetsselskap som importerer biler og
deler for salg gjennom et forhandlernettverk på 82 salgs- og servicepunkter. Den
første Ford-bilen kom til Norge allerede i 1906, trolig gjennom firmaet E.C.
Gjestvang i Oslo. Lenge var det kun private forhandlere som importerte Ford til
Norge via Danmark. Først i 1960 ble Ford Motor Norge etablert etter sterkt
engasjement fra blant annet Trygve Lie, FNs første generalsekretær og norsk
ambassadør i Washington.

All informasjon i denne pressemeldingen er gjeldende for det tidspunktet den er
publisert på. Informasjonen kan, i likhet med spesifikasjoner og funksjoner i
pressemeldingen, endres over tid, og variere fra marked til marked. Ford Motor
Norge forplikter seg ikke til å oppdatere denne type utsagn i den enkelte
pressemelding.
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