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1 Innledning 

Etikkrådet anbefaler å utelukke selskapet AECOM1 fra Statens pensjonsfond utland (SPU) på 

grunnlag av selskapets produksjon av sentrale komponenter til kjernevåpen.  

Ved utgangen av 2015 eide SPU aksjer i selskapet til en verdi av NOK 287 millioner, 

tilsvarende en eierandel på 0,71 prosent.  

1.1 Hva rådet har tatt stilling til  

Etikkrådet har vurdert fondets investeringer i AECOM opp mot retningslinjer for observasjon 

og utelukkelse fra SPU, § 2(a), som hjemler utelukkelse av selskaper som produserer våpen 

som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper.2 Kjernevåpen 

er blant våpentypene som faller inn under dette. 

2 Bakgrunn 

Utvikling, testing, vedlikehold og lagring av USAs kjernevåpen foregår ved statlig eide 

anlegg. AECOM opplyser på sine nettsider at det har drift- og operatøransvar ved flere av 

disse: 

Los Alamos National Laboratory 

«AECOM is part of a team that manages and operates Los Alamos National 

Laboratory (LANL) in northern New Mexico. […] The Laboratory enhances 

national security by ensuring the safety and reliability of the U.S. nuclear 

stockpile, [...] AECOM’s primary role in the $14-billion contract is to safely 

manage the lab’s nuclear and other technically complex operations to support the 

advancement of science and the safety and security of the country. [...] AECOM’s 

primary role at the laboratory is to safely manage its nuclear and other 

technically complex operations in support of the advancement of science and the 

safety and security of the United States.»3 

Lawrence Livermore National Laboratory 

«AECOM is part of the team managing and operating the Lawrence Livermore 

National Laboratory (LNLL) for the DOE’s National Nuclear Security 

Administration (NNSA). Located in Livermore, California, LLNL was founded in 

1952 to enhance the security of the United States by advancing nuclear weapons 

science and technology. The Laboratory’s mission is to develop and apply science 

and technology to ensure the safety, security, and reliability of the U.S. nuclear 

deterrent;[…]»4 

                                                 

1 Issuer ID: 901257 
2 Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland: 

https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2014-12-18-1793?q=retningslinjer+++pensjonsfond+++utland.  
3 AECOM: http://www.aecom.com/projects/los-alamos-national-laboratory/.  
4 AECOM: http://www.aecom.com/projects/lawrence-livermore-laboratory/.  

https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2014-12-18-1793?q=retningslinjer+++pensjonsfond+++utland
http://www.aecom.com/projects/los-alamos-national-laboratory/
http://www.aecom.com/projects/lawrence-livermore-laboratory/
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Nevada National Security Site 

«Nevada National Security Site (NNSS) was originally called the Nevada Test 

Site, and was the primary location for nuclear weapons testing during the Cold 

War (1951-1992), with 928 nuclear tests occurring there. Nuclear testing is no 

longer performed on the site; instead, the facility is crucial in implementing U.S. 

Department of Energy (DOE) initiatives in homeland security, nuclear stockpile 

stewardship, [...].  AECOM has played a critical role in maintaining the NNSS 

from its inception 63 years ago to the present day. Currently, AECOM is part of a 

$3.1-billion joint venture responsible for managing and operating facilities and 

laboratories along with their associated infrastructure, [...]»5 

 

Hjemmesidene til to av de statlige anleggene omtaler også AECOMs rolle som operatør 

og driftsansvarlig.6 7 

3 Informasjon fra selskapet 

Etikkrådet har skrevet til selskapet for å be om informasjon om dets virksomhet i tilknytning 

til kjernevåpenproduksjon.8 Selskapet har ikke besvart Etikkrådets henvendelser. Etikkrådet 

legger derfor opplysningene på selskapets hjemmeside til grunn for denne tilrådningen.  

4 Etikkrådets vurdering 

Etikkrådet har ikke detaljert kunnskap om virksomheten til AECOM ved de overnevnte 

anleggene. Av opplysningene på selskapets og de statlige anleggenes hjemmesider fremgår 

det at virksomheten ved anleggene blant annet omfatter utvikling, testing, vedlikehold og 

lagring av stridshodene til kjernevåpen, og at AECOM har en sentral rolle i denne virksom-

heten ved å ha drifts- og operatøransvar. Etikkrådet har tidligere lagt til grunn at slik virksom-

het må anses å utgjøre produksjon av kjernevåpen, og har tidligere anbefalt utelukket sel-

skaper med tilsvarende virksomhet.9 

 

                                                 

5 AECOM: http://www.aecom.com/projects/nevada-national-security-site/.  
6 «Los Alamos National Laboratory is managed and operated by Los Alamos National Security, LLC (LANS), 

under contract to the Department of Energy’s National Nuclear Security Administration (NNSA). LANS 

comprises four top U.S. organizations that are partnering to support delivery of NNSA's mission at LANL: 

Bechtel National, Inc. BWXT Government Group, Inc. University of California, URS, an AECOM company», 

http://www.lansllc.com/about-us.html.  
7 «Lawrence Livermore National Security (LLNS) is a limited liability company (LLC) that assumed 

management of the Laboratory on October 1, 2007. The LLNS management team includes Bechtel National, 

University of California, Babcock and Wilcox, Washington Division of URS Corporation, and Battelle. », 

https://www.llnl.gov/about/management-and-sponsors.   (URS ble kjøpt av AECOM i 2014.)  
8 Brev fra Etikkrådet til AECOM 27. januar og 21. mars 2016.  
9 Etikkrådets anbefaling om utelukkelse av BWX Tech Inc. (tidl. The Babcock & Wilcox Co, 2012: 

http://etikkradet.no/files/2014/12/babcock_wilcox_jacobs.pdf.  

 Etikkrådets anbefaling om utelukkelse av Serco Group Plc, 2007: 

http://etikkradet.no/files/2014/12/Tilr%C3%A5dning-Serco-Group-15-nov07.pdf.  

http://www.aecom.com/projects/nevada-national-security-site/
http://www.lansllc.com/about-us.html
https://www.llnl.gov/about/management-and-sponsors
http://etikkradet.no/files/2014/12/babcock_wilcox_jacobs.pdf
http://etikkradet.no/files/2014/12/Tilr%C3%A5dning-Serco-Group-15-nov07.pdf
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5 Tilrådning 

Etikkrådet tilråder å utelukke AECOM fra Statens pensjonsfond utland på grunn av selskapets 

produksjon av sentrale komponenter til kjernevåpen.  

 

*** 

 

Johan H. Andresen  

Leder 

Hans Christian Bugge Cecilie Hellestveit Arthur Sletteberg Guro Slettemark 
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