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Månedsrapport november 2021
for Norges Banks oppgjørssystem (NBO) og 
Sikkerhet for lån (SIL)

                                                 
                                                        Finansiell stabilitet/ 
                                                           Interbankoppgjør

                                                                   22. desember 2021

Figur 2. Totalinnskudd og reserveinnskudd i milliarder kroner 
og antall banker med reserveinnskudd, november 2021.

Figur 1. Daglig omsetning i NBO i milliarder kroner og antall 
transaksjoner, november 2021. 

Figur 3. Gjennomsnittlig månedlig verdipapiroppgjør 
november 2018 – november 2021. Milliarder kroner 

Stabil drift av NBO i november. Samlet låneadgang 
var på 410 milliarder kroner ved utgangen av 
måneden.

Gjennomsnittlig daglig omsetning var 278 milliarder 
kroner og antall transaksjoner var i gjennomsnitt 3 340, se 
figur 1. Dagen med størst omsetning var 3. november med 
461 milliarder kroner fordelt på 3 396 transaksjoner. Denne 
dagen var det forfall F-lån med flytende rente, utbetaling 
rammetilskudd til kommunene og tildeling av F-lån med 
flytende rente. Dagen med lavest omsetning var 11. 
november med 141 milliarder kroner fordelt på 2 603 
transaksjoner. 

Bankenes innskudd i Norges Bank var i gjennomsnitt 31 
milliarder kroner, med en topp på 37 milliarder kroner 11. 
november, se figur 2. Gjennomsnittlig reserveinnskudd var 
34 millioner kroner. Bankene i gruppe 1, 2 og 3 stod for hhv. 
58, 18 og 24 prosent av det totale volumet av 
reserveinnskudd. 

Høyeste intradag låneopptak var den 3. november med 89 
milliarder kroner, mens laveste intradag låneopptak var den 
17. november med 14 milliarder kroner. Gjennomsnittlig 
intradag låneopptak i perioden var 34 milliarder kroner. Det 
var ingen D-lån over natten i november. 

Pengedelen av verdipapiroppgjøret (VPO) har blitt gjort 
opp i NBO tre ganger daglig fra 15. mars 2019, se figur 3. 
Den 30. november ble VPO3 postert i NBO til normal tid kl. 
14:32, men deltakernes likviditet ble først frigitt kl. 15:37 som 
følge av et avvik hos VPS.  
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Samlet låneadgang var 410 milliarder kroner ved 
utgangen av november, se figur 4. Låneverdien av pant i VPS 
ble redusert med 3 milliarder kroner, mens låneverdien i 
utenlandske verdipapirregistre økte med 1 milliard kroner. 
Gjennomsnittlig samlet låneadgang var 409 milliarder kroner, 
som er en økning på 14 milliarder kroner sammenlignet med 
oktober. Høyeste låneadgang var 11. november med 413 
milliarder kroner, mens laveste låneadgang var 25. november 
med 405 milliarder kroner. 

I november ble antall ISIN godkjent for pantsettelse i 
Norges Bank redusert fra 576 til 572, se figur 5. Av de 572 
var 552 verdipapirer pantsatt. Total pantsettelse utgjorde mer 
enn 20 prosent av utestående volum for 195 ISIN, mer enn 50 
prosent for 46 ISIN og mer enn 80 prosent for 9 ISIN. 

107 av 120 banker hadde pantsatt verdipapirer som 
sikkerhet for lån i Norges Bank ved utgangen av 
november. Bankene i gruppe 1 stod for 64 prosent av total 
låneadgang, mens bankene i gruppe 2 og gruppe 3 stod for 
henholdsvis 28 og 8 prosent. 13 banker i gruppe 3 har ikke 
pantsatt verdipapirer. 

Låneadgang fra verdipapirer med norske utstedere har 
ligget mellom 45 og 56 prosent av total låneadgang siden 
august. Ved utgangen av november utgjorde bankgruppe 1, 
2 og 3 sin pantsettelse av verdipapirer med norske utstedere 
henholdsvis 21, 19 og 6 prosent av total låneadgang, se figur 
6. Danmark er fortsatt utstederlandet med nest størst andel 
av pantsatte papirer og utgjorde 19 prosent av total 
låneadgang fordelt i hovedsak på bankene i gruppe 1 og 2. 

Figur 5. Antall nye verdipapirer til godkjenning som 
sikkerhet for lån og antall godkjente verdipapirer

Figur 4.  Låneadgang siste tolv måneder i milliarder 
kroner

Figur 6.  Låneadgang fordelt på utstederland fordelt på 
bankgruppe, per bankgruppe i milliarder kroner 30. 
november 2021.
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