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Låneprogram andre halvår 
2022 

29. JUNI 2022 

Låneprogrammet for statsobligasjoner er utarbeidet med 
utgangspunkt i anslagene for statens lånebehov i statsbudsjettet for 
2022 og rammene fastsatt av Finansdepartementet. Strategi- og 
låneprogram for 2022 ble publisert 22. desember 2021. 

 

Strategien for utstedelser av obligasjoner videreføres  
Vi vil låne mellom 60 og 65 milliarder kroner i obligasjoner i 2022. 
Minst halvparten av opplåningen skal dekkes i løpetidssegmentene 
over 7 år, og minst 20 prosent skal lånes i segmentene under 7 år.  
En ny 20-årig statsobligasjon utstedes i andre halvår dersom 
markedsforholdene tillater det. Lånet vil bli utstedt ved syndikering. 
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Låneopptak første halvår 2022 
Det ble i første halvår av 2022 utstedt statsobligasjoner for 38 milliarder kroner. Det ble 
gjennomført en syndikering av ny 10-åring med 20 milliarder kroner til markedet og ni 
auksjoner med utvidelser av eksisterende lån. I løpet av første halvår har den nye 10-
åringen, NGB 05/2032, blitt utvidet fire ganger slik at utestående volum i markedet er 28 
milliarder kroner. Fordelingen på utstedelsene i de ulike løpetidssegmentene er vist i tabell 
1. 

Tabell 1 Statsobligasjoner. Utstedelser i løpetidssegmentene 
Til markedet 

 

Løpetidssegment Volum (mrd. kr.) Andel  Mål 2022 

Korte (opptil 4 år) 4 11 % Minst 10 % 

Mellomlange (opptil 7 
år, men over 4 år) 2 5 % Minst 10 % 

Lange (over 7 år) 32 84 % Minst 50 % 

 

Statsgjeldsforvaltningen har som mål at gjennomsnittlig emisjonsrente skal være lavere 
enn samtidig midtrente i markedet. I 5 av 9 gjennomførte auksjoner av statsobligasjoner i 
første halvår var emisjonsrenten lavere enn midtrenten. I gjennomsnitt var volumvektet 
emisjonsrente ½ basispunkt lavere enn samtidig midtrente i markedet.  

I den publiserte auksjonskalenderen for statskasseveksler var det planlagt et salgsvolum til 
markedet på 30 milliarder kroner i første halvår av 2022. Det ble solgt 29 milliarder kroner 
til markedet gjennom 10 auksjoner. I auksjonen 13. juni (introduksjon av NTB 06/2023) ble 
salgsvolumet redusert fra det forhåndsannonserte 6 milliarder kroner til 5 milliarder kroner 
fordi samlet volum av aksepterte bud var lavere enn annonsert salgsvolum.  

Informasjon for andre halvår 2022  
Introduksjonen av nytt 20-årslån vil skje ved syndikering i andre halvår dersom 
markedsforholdene tillater det. Vi tar sikte på et emisjonsvolum på 10-15 milliarder kroner. 
Ved syndikering av nytt 20-årslån vil en av de annonserte obligasjonsauksjonene i andre 
halvår bli avlyst.  

Auksjonskalenderen for statskasseveksler for andre halvår ligger fast slik den er annonsert 
i Strategi og låneprogram for 2022.  

Tilbakekjøp i andre halvår 2022 

Det er planlagt tre tilbakekjøpsauksjoner av statsobligasjonslån NGB 05/2023 i andre halvår 
2022. I tredje kvartal er det tilbakekjøp onsdag 24. august. 

Rentebytteavtaler 

Inntil videre vil det ikke bli inngått nye avtaler.  
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Auksjonskalender statskasseveksler 

Utleggelse av lån offentliggjøres kl. 12:00 to bankdager før auksjonen. Auksjon av lån 
avholdes kl. 10:15-11:00 på auksjonsdagen.   

Auksjonskalender statskasseveksler 

Auksjonsdato Veksel Forfallsdato Planlagt salgsvolum til 
markedet (mrd. kr.) 

Mandag 15. august NTB 03/2023 15.03.2023 2 

Mandag 29. august NTB 03/2023 15.03.2023 3 

Mandag 19. september1 NTB 09/2023 20.09.2023 8 

Mandag 10. oktober NTB 12/2022 21.12.2022 2 

Mandag 31. oktober NTB 03/2023 15.03.2023 3 

Mandag 14. november NTB 03/2023 15.03.2023 2 

Mandag 28. november NTB 06/2023 21.06.2023 3 

Mandag 19. desember1 NTB 12/2023 20.12.2023 6 

Kilde: Norges Bank 

1 Ny 12-måneders veksel hvor det i tillegg skal emitteres 6 milliarder kroner til statens egenbeholdning. 

Auksjonskalender statsobligasjoner og tilbakekjøp 

Utleggelse av lån offentliggjøres kl. 12:00 to bankdager før auksjonen. Auksjon av lån 
avholdes kl. 10:15-11:00 på auksjonsdagen. Tilbakekjøpsauksjoner avholdes kl. 9:15-10:00 
på auksjonsdagen. 

Auksjonskalender statsobligasjoner 
Auksjonsdatoer 

Statsobligasjoner Tilbakekjøp NGB 05/2023 

Onsdag 6. juli  

Onsdag 24. august Onsdag 24. august 

Onsdag 7. september  

Onsdag 28. september  

Onsdag 12. oktober Onsdag 12. oktober 

Onsdag 26. oktober  

Onsdag 9. november  

Onsdag 23. november Onsdag 23. november 

Onsdag 7. desember  

Kilde: Norges Bank 

De annonserte auksjonene kan avlyses eller suppleres med ad hoc-emisjoner. I forbindelse 
med en eventuell syndikering av nytt 20-årslån vil en av de annonserte 
obligasjonsauksjonene i andre halvår bli avlyst. 
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Opplåningsintervall for 3. kvartal 2022 

Tabell 2 Opplåningsintervall for 3. kvartal 2022 
Til markedet 

  Intervall 

Statskasseveksler  13 mrd. kroner 

Statsobligasjoner Auksjoner 6-12 mrd. kroner 

Statsobligasjoner Mulig syndikering 10-15 mrd. kroner 

Ved utleggelsen av et nytt vekselslån i september vil det utstedes 6 milliarder kroner til 
statens egenbeholdning.  

Ved eventuell utleggelse av et nytt langt obligasjonslån i tredje kvartal vil det utstedes 6 
milliarder kroner til statens egenbeholdning. 

Neste kvartalsinformasjon 

Informasjon for 4. kvartal 2022 publiseres onsdag 29. september klokken 8.30.  

   


