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Månedsrapport september 2022
for Norges Banks oppgjørssystem (NBO) og 
Sikkerhet for lån (SIL)

                                                         
                                                        Finansiell stabilitet/ 
                                                           Interbankoppgjør

                                                              28. oktober 2022

Stabil drift av NBO i september. Samlet 
låneadgang var på 381 milliarder kroner ved 
utgangen av måneden. 

Gjennomsnittlig daglig omsetning i september var 372 
milliarder kroner fordelt på 3 577 transaksjoner, se figur 1. 
Størst omsetning var 30. september med 724 milliarder 
kroner fordelt på 4 393 transaksjoner. Denne dagen var det 
blant annet utbetaling av barnetrygd og kontantstøtte fra 
NAV, overføring til helseforetakene, forfall på F-innskudd og 
oppgjør av F-lån. Lavest omsetning var 5. september med 
164 milliarder kroner fordelt på 3 123 transaksjoner.

Bankenes innskudd i Norges Bank var i gjennomsnitt på 33 
milliarder kroner, se figur 2. Gjennomsnittlig reserveinnskudd 
var 360 millioner kroner, hvor bankene i gruppe 1, 2 og 3 
stod for hhv. 6, 9 og 85 prosent av det totale volumet. 
Gjennomsnittlig intradag låneopptak i perioden var 30 
milliarder kroner. Høyeste intradag låneopptak var 16. 
september med 57 milliarder kroner, mens laveste var 5. 
september med 13 milliarder kroner. Det var to D-lån i 
september. 

Avvik. NICS innvilget 30 minutters utsettelse på 
sluttavregningen 21. september etter anmodning fra en 
bank. Sluttavregningen ble bekreftet postert kl. 15:50 mot 
normalt kl. 15:30, og NBO stengte til normal tid kl. 16:35. 
Morgenavregningen ble postert senere enn normalt den 29. 
september som følge av en feil i NICS. Den ble postert i 
Norges Bank kl. 06:53 mot normalt kl. 05:32.

Den 12. september ble det gjennomført en 
beredskapsøvelse i valutaoppgjørssystemet CLS. Fire 
ganger i året avholder CLS Bank kontinuitetsøvelse med 
Norges Bank, hvorav to av øvelsene inkluderer de fem 
nostrobankene, slik som i denne øvelsen. Øvelsen var rettet 
mot beredskapssystemet som skal benyttes dersom SWIFT-
kommunikasjonen mellom CLS og Norges Bank blir 
utilgjengelig. Øvelsen ble holdt i produksjonsmiljøet og ble 
gjennomført i henhold til kjøreplan. 

Gjennomsnittlig daglig bruttooppgjør i NOK i CLS var i 
september 778 milliarder kroner, mens netto daglige 
innbetalinger til NBO i gjennomsnitt var 13 milliarder kroner. 
De tre dagene med høyest bruttooppgjør faller på de 
kvartalsvise IMM-datoene (International Monetary Market 
date). 
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Figur 1. Daglig omsetning i NBO i september 2022.      
Milliarder kroner og antall transaksjoner.

0

10

20

30

40

50

0

4

8

12

16

01.09 08.09 15.09 22.09 29.09
Reserveinnskudd
Totalt innskudd
Likviditetsmål (Bunn)
Likviditetsmål
Likviditetsmål (Topp)
Antall banker med reserveinnskudd (høyre akse)

Figur 2. Totalinnskudd og reserveinnskudd, September 2022 
Milliarder kroner.
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Figur 3. CLS-oppgjør norske kroner januar - september 2022.        
Milliarder kroner.
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I september økte samlet låneadgang med 15 milliarder til 
381 milliarder kroner, se figur 4. Av dette var 236 milliarder 
kroner i Euronext Securities Oslo og 145 milliarder kroner i 
utenlandske verdipapirregistre. Høyeste låneadgang for 
perioden var 30. september med 381 milliarder kroner, mens 
laveste låneadgang var 28. september med 363 milliarder 
kroner. 

I september ble antall ISIN godkjent for pantsettelse 
redusert fra 592 til 571, se figur 5. Av de 571 ble 540 brukt 
til pant. Total pantsettelse utgjorde mer enn 20 prosent av 
utestående volum for 206 ISIN, mer enn 50 prosent for 51 
ISIN og mer enn 80 prosent for 12 ISIN. 

Ved utgangen av september hadde 104 av 116 banker 
pantsatt verdipapirer som sikkerhet for lån i Norges 
Bank. Bankene i gruppe 1 stod for 64 prosent av total 
låneadgang, mens bankene i gruppe 2 og gruppe 3 stod for 
28 og 8 prosent. 

Andelen av pantsatte verdipapirer utstedt i norske kroner 
har ligget mellom 66 og 72 prosent siden september 2021, 
se figur 6. Andelen verdipapirer utstedt i danske kroner, USD 
og EUR har utgjort henholdsvis mellom 6 og 15 prosent, 8 og 
9 prosent og 2 og 9 prosent.  Samleposten SEK, GBP, AUD og 
CHF har utgjort 2 prosent. For de store bankene (bankgruppe 
1) er 60 til 70 prosent av pantsettelsen pålydende i de 
utenlandske valutaene, mens for de mindre og mellomstore 
norske bankene utgjør norske kroner mer enn 90 prosent av 
pantsettelsen. 

Figur 4.  Låneadgang siste tolv måneder.
Milliarder kroner.

Figur 6. Låneadgang fordelt på valuta og bankgrupper.
Milliarder kroner.
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Figur 5. Antall nye verdipapirer til godkjenning som 
sikkerhet for lån og antall godkjente verdipapirer
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