Utelukkelse av
kjernevåpenprodusenter
Siden de etiske retningslinjene for SPU1 opprinnelig ble etablert for over 10 år siden,
har produksjon av sentrale komponenter til kjernevåpen vært ett av grunnlagene for
utelukkelse av selskaper fra fondet. I tiden etter dette har det skjedd en utvikling hvor
virksomhet på statlig eide anlegg for produksjon, oppgradering, testing og vedlikehold
av kjernevåpen delvis settes ut til selskaper. Etikkrådets praksis i operasjonaliseringen
av kjernevåpenkriteriet de siste 10 år, herunder avgrensningen av kriteriets
virkeområde, er omtalt i det følgende.
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Kort om kjernevåpen
Ifølge Ikkespredningsavtalen (ofte kalt NPT, Non-Proliferation Treaty) er kjernevåpen et masseødeleggelsesvåpen som det for de fleste stater vil være forbudt
å besitte.2 USA, Storbritannia, Frankrike, Russland og
Kina («P5-statene») har av historiske grunner unntak
fra dette forbudet. Det anses også som sikkert at India,
Pakistan, Israel og Nord-Korea har utviklet kjerne
våpen. Sør-Afrika er det eneste landet som fullstendig
har avskaffet egenutviklede kjernevåpen.3 Tidligere
har også andre stater påbegynt kjernevåpenprogrammer som ikke har vært sluttført.

I forarbeidene (NOU 2003:22) og senere i Revidert
nasjonalbudsjett 2004 er det gitt en liste over hvilke
typer våpen som her menes, herunder blant annet
kjernevåpen, og i senere meldinger til Stortinget har
Finansdepartementet lagt denne listen til grunn.
Forarbeidene antok et svært begrenset omfang av
utelukkelser på grunn av kjernevåpen:
«Så vidt utvalget kjenner til, foregår det i dag ikke
produksjon av kjernevåpen verken i statlige forsvars
virksomheter eller i private selskaper. Sentrale kom
ponenter til slike våpen fremstilles visstnok heller ikke
lenger i statlig eller privat forsvarsindustri.»5

Produksjon av kjernevåpen krever en rekke innsatsfaktorer. Fremstillingen av tilstrekkelig mengde spaltbart
materiale (høyanriket uran eller plutonium) er svært
ressurskrevende. Uranholdige mineraler utvinnes ved
gruvedrift, men må bearbeides for bruk i kjernevåpen,
enten ved å produsere det syntetiske grunnstoffet
plutonium i kjernereaktorer med utgangspunkt i uran,
eller ved anrikning.4 Også uran brukt til produksjon av
kjernekraft, må anrikes, men til en lavere grad enn til
våpenformål. Stater utenom P5 med kjernevåpen har
derfor kunnet utvikle disse parallelt med sivile kjernekraftprogrammer.

Likevel la forarbeidene opp til at produksjon av kjerne
våpen og deres sentrale komponenter skal være
grunnlag for utelukkelse. Det må derfor vurderes
nærmere hvilke type produkter og andre innsats
faktorer dette skal omfatte.

Det er først og fremst i USA, og i noen grad også i
Storbritannia, Frankrike og India, at børsnoterte selskaper har noen rolle i kjernevåpenproduksjon, gitt
de kriterieavgrensninger som Etikkrådet praktiserer.
Dette reflekteres også i den geografiske tilhørigheten
til selskapene som er utelukket fra SPU etter kjernevåpenkriteriet.

Avgrensning av kriteriet – hva utgjør
produksjon av kjernevåpen og deres
sentrale komponenter?

Kjernevåpenkriteriet i SPUs etiske
retningslinjer
Kjernevåpen skiller seg fra de øvrige våpentyper
omfattet av SPUs retningslinjer ved at de er mye mer
komplekse i sin fremstilling og inngår i store våpensystemer. Det er nødvendig å avgrense hva retningslinjene skal omfatte, både med hensyn til produkt og
aktivitet.
I retningslinjenes § 2a heter det:
«Fondets midler skal ikke være investert i selskaper
som selv eller gjennom enheter de kontrollerer produserer våpen som ved normal anvendelse bryter med
grunnleggende humanitære prinsipper.»

For Etikkrådet gir operasjonaliseringen av kjerne
våpenkriteriet tre hovedutfordringer:
1. Praktiserbare avgrensninger av kriteriet
2. Konsistens i praktiseringen – altså å behandle like
forhold likt
3. Informasjonstilgang

Kjernevåpen kan – svært forenklet – sies å bestå av
et stridshode og et leveringssystem som fører stridshodet til målet, eksempelvis et missil. Leverings
systemet kan være mer eller mindre integrert i et
transportsystem, slik som kjøretøy, fly, skip eller
undervannsbåt. Foruten produksjon av selve strids
hodet, er det flere typer virksomhet som kan omfattes
av kjernevåpenkriteriet i SPUs retningslinjer. I løpet av
de siste 10 år har det skjedd en utvikling, særlig i USA,
hvor virksomhet på statlig eide anlegg for produksjon,
oppgradering, testing og vedlikehold av kjernevåpen
delvis settes ut til selskaper. Leveranser av ulike typer
tjenester til slike anlegg kan være grunnlag for utelukkelse av selskaper fra SPU.
Forarbeidene gir enkelte avgrensninger av kjerne
våpenkriteriet, men disse er ikke utfyllende på alle
områder, og det er heller ikke gitt ytterligere føringer
siden forarbeidene ble utarbeidet i 2003. Etikkrådet
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diskuterte kritereavgrensninger i sin første tilrådning
om utelukkelse av kjernevåpenselskaper (2005).6 Avgrensningene som denne tilrådningen la opp til, har
i all hovedsak vært praktisert de siste 10 år. Praksisen
er beskrevet nedenfor.

Flere formål / «dual use»
Bare virksomhet eller produkter som ikke har annet
formål enn å inngå i kjernevåpen, kan i utgangspunktet danne grunnlag for utelukkelse. Dette er i tråd med
retningslinjenes forarbeider 7 og avskjærer for eksempel utelukkelse av leveringssystemer med flere formål,
eksempelvis missiler som kan føre både konvensjonelle
stridshoder og kjernevåpen.

Forståelsen av «sentrale komponenter»
Forarbeidene er klare på at det vil føre for langt å
forsøke å utelukke enhver produsent av komponenter:
«det er ikke noe poeng i å ramme for eksempel en
skrueprodusent», men sier videre at «produksjon av
helt sentrale komponenter må sies å falle innenfor
definisjonen», uten at det gis konkrete eksempler på
slike.
Hvilke av komponentene bør i denne sammenheng
anses som sentrale? Dette er ikke åpenbart, kanskje
bortsett fra selve stridshodet og spaltbart materiale
til dette.
Kjernevåpen består av tusenvis av komponenter hvis
man går helt ned på de enkelte bestanddeler. Disse
har Etikkrådet ikke oversikt over, og detaljert informasjon om enkeltkomponenter vil normalt ikke være
tilgjengelig.
Det må forutsettes at alle komponenter i et kjerne
våpen på en eller annen måte fyller en nødvendig
funksjon, ellers hadde de ikke vært en del av våpenet.
Dermed er det vanskelig å legge strenge nødvendighetsbetraktninger til grunn for hva som utgjør sentrale
komponenter. Videre må det legges til grunn at veldig
mange av komponentene i realiteten i større eller
mindre grad er tilpasset formålet, og dermed ikke
faller inn under dual use. Likevel vil det føre for langt
å skulle utelukke alle produsenter av formålstilpassede
komponenter. Forarbeidene avgrenser mot at enhver
produsent av mindre komponenter skal utelukkes.
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Etikkrådet har tilnærmet seg problemstillingen ved å
betrakte hovedkomponenter og sub-komponenter til
disse, i praksis avgrenset til:
• Stridshoder og spaltbart materiale
• Leveringssystemer i form av missiler som ikke 		
har annen funksjon enn å levere kjernevåpen, 		
herunder fremdriftssystem for disse
Under «missiler» har Etikkrådet anbefalt å utelukke
selskapene som har hovedansvaret for sluttproduksjonen av missilene, og produksjonen av motorene,
men ikke samtlige underleverandører utover dette;
rådet har i sine vurderinger ikke gått på undernivået
til hovedkomponenter, eksempelvis produksjon av
deler til rakettmotorer.
Videre har Etikkrådet ikke anbefalt å utelukke selskaper som leverer andre komponenter som for så vidt
godt kan anses som sentrale komponenter til leveringssystemer, eksempelvis styrings-, navigasjons- og
kommunikasjonssystemer. Dette er mer av praktiske
enn prinsipielle grunner. Det er for krevende å vurdere
slike systemer med hensyn til for eksempel grad av
formålstilpasning, og det er vanskelig å trekke fornuftige systemgrenser. Informasjonstilgangen om slike
systemer er i tillegg svært begrenset.

Avgrensning av aktiviteter – hva innebærer
«produksjon»?
Også selve begrepet «produksjon» må tolkes. Skal
vedlikehold og oppgradering av kjernevåpen side
stilles med første gangs produksjon? Forarbeidene
omtaler ikke dette spørsmålet, men rådet har lagt en
slik forståelse til grunn. Første gangs tilvirkning av
kjernevåpen, og særlig spaltbart materiale, er svært
ressurskrevende, og ikke noe sted foregår kontinuerlig ny-produksjon.8 Kjernevåpensystemer holdes
operative over flere tiår ved kontinuerlige oppgraderinger, vedlikehold og ikke-destruktiv testing, og rådet
har tidligere sidestilt slik virksomhet med første gangs
tilvirkning. Dette danner grunnlaget for utelukkelsen
av flere av selskapene etter kjernevåpenkriteriet.
Leveringssystem vs. transportsystem
Etikkrådet har i sin praksis skilt mellom leveringssystemer og transportsystemer: Produksjon av leveringssystemer kan være grunnlag for utelukkelse
dersom det ikke har annen funksjon enn å levere

kjernevåpen. («Levere» betyr i denne sammenheng å
føre kjernevåpenets stridshode til målet som skal
rammes.) Produksjon av transportsystemer har ikke
vært ansett som grunnlag for utelukkelse.
Forarbeidene begrunner at transportsystemer ikke
skal omfattes av kriteriet slik:
«Etter utvalgets mening vil det for eksempel være lite
skjønnsomt å si at F-16 fly burde rammes av et kjerne
våpenforbud fordi om disse flyene er konstruert for å
kunne ta med kjernevåpen. Norge har valgt å kjøpe
slike fly av helt andre grunner.»9
Mange typer transportsystemer vil uansett ikke omfattes av kriteriet pga. dual use, som er den egentlige
begrunnelsen som er gitt i det overstående eksempelet. Et spørsmål kan likevel stilles når det gjelder
undervannsbåter som har som primært formål å føre
kjernevåpen-missiler. Dette er en form for transportsystem som neppe kan sies å falle inn under dual use.
Spørsmålet er aktuelt ettersom det er flere selskaper
i SPU som er involvert i bygging og oppgradering av
slike båter, både for USA, Storbritannia, Frankrike og
India, samt leveranser av komponenter. Forarbeidene
omtaler ikke dette spørsmålet.
Praksis på området har vært at transportsystemer
generelt ikke omfattes av kriteriet, da skip, kjøretøy,
fly og undervannsbåter – uansett formål – ligger
utenfor en rimelig forståelse av begrepet «kjernevåpen og deres sentrale komponenter» slik forarbeidene
la opp til.

Informasjonstilgang
Det nederlandske analyseselskapet Sustainalytics
bistår Etikkrådet med analyser i forbindelse med de
produktbaserte utelukkelsene. Etikkrådet mottar
kvar
talsvis rapporter om selskaper i fondet med
virksomhet som kan omfattes av kriteriene samt om
grunnlaget for fortsatt utelukkelse er til stede for
selskapene som allerede er utelukket fra fondet.
Det rapporteres gjerne om 20–30 selskaper som kan
være aktuelle etter kjernevåpenkriteriet. Det meste
av dette gjelder virksomhet som anses å falle utenfor
kriterieavgrensningen. Mye av dette er knyttet til ulike
leveringsplattformer, eksempelvis de nevnte under
vannsbåtene.
Tilrådningene om utelukkelse av selskaper bygger
kun på offentlig tilgjengelig informasjon. Vanlige
informasjonskilder er pressemeldinger i forbindelse
med kontraktsinngåelser og øvrig informasjon fra
selskapene. Omfanget av tilgjengelig informasjon er
generelt lite, og den som eksisterer, er som regel lite
spesifikk. Selskaper har ved henvendelser normalt ikke
anledning til å kommentere eller redegjøre særlig for
virksomhet knyttet til kjernevåpen.
Videre er det ikke realistisk at Etikkrådet skulle klare
å fremskaffe informasjon om selskapers eventuelle
delaktighet i kjernevåpenprogrammer i strid med
Ikkespredningsavtalen.

Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland • ÅRSMELDING 2015

15

Utelukkede selskaper
Totalt har 15 selskaper vært utelukket etter kjernevåpenkriteriet. I dag omfatter utelukkelsene 12 selskaper:
Selskap

Utelukket
siden

Grunnlag i tilrådning om utelukkelse

Lockheed Martin
Corp.

2013

Selskapet var utelukket fra 2005–2013 pga. klasevåpenproduksjon.
Da denne opphørte, ble begrunnelsen flyttet til kjernevåpen.
Bakgrunnen er tilknytningen til det statlige britiske selskapet AWE
(Atomic Weapons Establishment), som har ansvaret for utvikling,
produksjon og vedlikehold av Storbritannias kjernevåpenstridshoder.
AWE er eid av det britiske forsvarsdepartementet, men den fysiske
virksomheten drives av joint venture-selskapet AWE Management
Ltd. (AWE ML), hvor Lockheed Martin eier en tredel. De øvrige
partnerne i AWE ML er selskapene Serco Group Plc. og Jacobs
Engineering Group Inc.10

Orbital ATK Inc.
(Tidligere Alliant
Techsystems Inc.)

2013

Selskapet er ansvarlig for oppgraderingen av rakett-motorene til
det interkontinentale ballistiske missilet Minuteman III ICBM og
produserer rakettmotorene til kjernevåpenmissilet Trident II (D5),
beregnet på utskyting fra undervannsbåter.11

1

BWX Technologies
Inc. (Tidligere The
Babcock & Wilcox
Co.)

2013

Selskapet eier og driver USAs største anlegg for fremstilling av
høy-anriket uran og har driftsansvar for anleggene Y-12 National
Security Complex og Pantex:
Y-12 anlegget fremstiller spaltbart materiale til bruk i kjernevåpen og
driver vedlikehold og oppgraderinger av stridshoder til kjernevåpen.
Pantex er et anlegg for lagring, oppgradering og vedlikehold av
USAs stridshoder for kjernevåpen. En viktig del av virksomheten
består i å forlenge levetiden til stridshodene.12

2

Jacobs Engineering
Group Inc.

2013

Se begrunnelse for utelukkelsen
av Lockheed Martin Corp.13

Serco Group Plc.

2007

Se begrunnelse for utelukkelsen
av Lockheed Martin Corp.14

Aerojet Rocketdyne
Holdings, Inc.
(Tidligere GenCorp
Inc.)

2007

Selskapet lager motorer til kjernevåpenmissilene Minuteman III
og D5 Trident.15

Safran SA

2005

Selskaper leverer motorene til de franske M-51 missilene som ikke
har annen funksjon enn å føre kjernevåpen.

3

Airbus Group N.V.
(Tidligere EADS)

2005

Selskapet ble først utelukket på grunnlag av klasevåpenproduksjon,
men begrunnelsen ble senere flyttet til å gjelde kjernevåpen.
Selskapet er hovedkontraktør for fremstilling av M51-missilet til den
franske marinen. Dette er et missil som ikke har annen funksjon
enn å frakte kjernevåpen.

3

Airbus Group
Finance B.V.

2005

Dette er finansieringsselskapet til Airbus Group.

Honeywell Inter
national Inc.

2005

Selskapet har gjennom datterselskapet Honeywell Technology
Solutions Inc. ansvaret for reparasjon, utvikling, kalibrering, drift
og vedlikehold av måleinstrumenter samt registrering av data ved
simulering av kjernevåpendetonasjoner.

Northrop Grumman
Corp.

2005

Selskapet er kontraktør for vedlikehold og oppgraderinger av
Minuteman III-missilene. I grunnlaget for utelukkelsen var det
opprinnelig også virksomhet knyttet til MX-missilene. Disse er
nå avskaffet, men Minuteman III består.

Boeing Co.

2005

Selskapet er hovedkontraktør for oppgraderinger og vedlikehold
av Minuteman III ICBM.16
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Merknad

4

Merknader:
1) I tillegg til det opprinnelige grunnlaget for
utelukkelse, er selskapet med i et joint venture
med Lockheed Martin. JV-selskapet er operatør
på Pantex og Y-12 anleggene som omtalt under
BWX Technologies Inc.
2) Virksomheten som utgjorde det opprinnelige
grunnlaget for utelukkelse, synes å være delvis
avviklet. Selskapet er nå deltaker i et joint
venture (National Security Technologies LLC)
med bl.a. Northrop Grumman og ACOM, med
formål å drive Nevada National Security Site
(NNSS), hvor bl.a. montering, demontering
og testing av stridshoder foregår.

Selv om det for flere av selskapene har skjedd
endringer etter at disse ble utelukket, er det ikke nå
grunnlag for å anbefale å oppheve utelukkelsen av
noen av selskapene etter kjernevåpenkriteriet.
Etikkrådet vil opprettholde den etablerte praksis for
avgrensning av kjernevåpenkriteriet. Arbeidet med
å overvåke porteføljen og utrede selskaper under
kjernevåpenkriteriet pågår kontinuerlig, og det kan bli
aktuelt å anbefale utelukkelse av ytterligere selskaper.

3) Utelukkelsen av Safran og Airbus henger
sammen: Safran leverer rakettmotorene til
M51-missilene som Airbus produserer.
4) Avtalene for dette som lå til grunn for den
opprinnelige anbefalingen om utelukkelse
(2005), er utløpt. Boeing har imidlertid inngått
nye avtaler, bl.a. om vedlikehold og oppgraderinger av Trident II missilet for UK (juni 2015).

Noter
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Retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond utland, https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2014-12-18-1793?q=retningslinjer+++pensjonsfond+++utland.
Ikkespredningsavtalen, NPT, formelt Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, 1968, http://www.un.org/disarmament/WMD/
Nuclear/NPT.shtml.
NPT omfatter 190 stater. India, Pakistan og Israel har ikke tiltrådt NPT. Nord-Korea tiltrådte NPT i 1985, men trakk seg i 2003. Sør-Afrika
tiltrådte NPT etter å ha destruert sine kjernevåpen i 1991. Iran tiltrådte NPT i 1968, men har vært anklaget for å ha virksomhet i strid med
avtalen.
I naturen forekommer uran i ulike isotoper, altså varianter av grunnstoffet med forskjellig antall nøytroner i atomkjernen. Den spaltbare
isotopen U235 utgjør 0,7 % av naturlig uran. Ved anrikning oppkonsentreres U235 til 3-4 % for bruk i kjernekraftverk og til over 90 %
for bruk i kjernevåpen.
NOU 2003: 22 , Forvaltning for fremtiden – Forslag til etiske retningslinjer for Statens petroleumsfond, vedlegg 9, pkt. 4.3 (s. 144),
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2003-22/id118914/.
Tilrådning 19. september 2005 om utelukkelse av selskaper som produserer sentrale komponenter til kjernevåpen: http://etikkradet.no/
tilradninger-og-dokumenter/tilradninger/kjernevapen/tilradning-19-september-2005-om-uttrekk-av-selskaper-som-produserer-sentrale-komponenter-til-kjernevapen/.
Dette er en antitetisk forståelse av NOU 2003:22, vedlegg 9, pkt. 4.6: «Produksjon av komponenter som kan fylle andre, legitime formål
(flerbruksvarer) bør etter utvalgets oppfatning ikke danne grunnlag for utelukkelse.»
For eksempel: En stor andel av USAs nåværende ca. 7000 kjernevåpen ble opprinnelig produsert på 1960-tallet, og er siden oppgradert i
flere omganger. Nyere kjernevåpen som ble utviklet på 1980-tallet, er destruert i tråd med nedrustningsavtaler. På det meste hadde USA
over 35 000 kjernevåpen (stridshoder), Sovjetunionen hadde enda flere. USA og Russland har i dag omtrent like mange. De øvrige P5-land
har ca. 200 hver. Land utenom P5 er antatt å ha under 100 hver.
NOU 2003:22, vedlegg 9, pkt. 4.6.
Tilrådning 2013: http://etikkradet.no/files/2014/12/Tilrad_LM_2013.pdf.
Tilrådning 2013: http://etikkradet.no/files/2014/12/Tilrad_ATK_2013.pdf.
Tilrådning 2013: http://etikkradet.no/files/2014/12/babcock_wilcox_jacobs.pdf.
Tilrådning 2013: http://etikkradet.no/files/2014/12/babcock_wilcox_jacobs.pdf.
Tilrådning 2007: http://etikkradet.no/files/2014/12/Tilrådning-Serco-Group-15-nov07.pdf.
Tilrådning 2007: http://etikkradet.no/files/2014/12/Tilrådning-Gencorp-15-nov07.pdf.
Tilrådning 2005: http://etikkradet.no/files/2014/12/Tilrådning-kjernevåpen-19-sept-2005.pdf.
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