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Månedsrapport oktober 2022 
f o r N o r g e s B a n k s o p p g j ø r s s y s t e m ( N B O ) o g 
S i k k e r h e t f o r l å n ( S I L ) 

Finansiell stabilitet/ 
Interbankoppgjør 

30. november 2022 

Stabil drift av NBO i oktober. Samlet låneadgang 
var på 457 milliarder kroner ved utgangen av 
måneden. 

Gjennomsnittlig daglig omsetning i oktober var 358 
milliarder kroner fordelt på 3 677 transaksjoner, se figur 1. 
Størst omsetning var 3. oktober med 804 milliarder kroner 
fordelt på 4 321 transaksjoner. Denne dagen var det blant 
annet terminforfall på petroleumsskatt og forfall på F-lån. 
Lavest omsetning var 21. oktober med 249 milliarder kroner 
fordelt på 3 429 transaksjoner. 

Bankenes innskudd i Norges Bankvar i gjennomsnitt på 26 
milliarder kroner, se figur 2. Gjennomsnittlig reserveinnskudd 
var 226 millioner kroner, hvor bankene i gruppe 2 og 3 stod 
for hhv. 6 og 92 prosent av det totale volumet. 
Gjennomsnittlig intradag låneopptak i perioden var 44 
milliarder kroner. Høyeste intradag låneopptak var 4. oktober 
med 70 milliarder kroner, mens laveste var 7. oktober med 
21 milliarder kroner. Det var ingen D-lån i oktober. 

Romerike Sparebank og Blaker Sparebank ble slått 
sammen med virkning fra 1. oktober. Romerike Sparebank 
er overtakende bank. 

Norges Bank deltok på FS-ISACS (Financial Services 
Information Sharing and Analysis Center) CAPS (Cyber 
Attack on Payment Systems) øvelse i oktober. Øvelsen har 
fokus på cyber angrep på betalingssystemer, og er en 
tabletop-øvelse basert på et scenario utviklet av 
organisasjonen FS-ISAC. 

Figur 3 viser utestående F-lån og F-innskudd fra oktober 
2021 til og med oktober 2022. F-lånene var i gjennomsnitt 
på 64 milliarder kroner for hele perioden, mens for oktober 
2022 var F-lånene i gjennomsnitt på 89 milliarder kroner. Det 
var ingen F-innskudd denne måneden. 
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Figur 2. Totalinnskudd og reserveinnskudd i oktober 2022. 
Milliarder kroner. 
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Figur 1. Daglig omsetning i NBO i oktober 2022. Milliarder 
kroner og antall transaksjoner. 
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Figur 3. F-lån og F-innskudd oktober 2021 - oktober 2022. 
Milliarder kroner. 
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I oktober økte samlet låneadgang med 76 milliarder til 
457 milliarder kroner, se figur 4. 250 milliarder kroner var 
registrert i Euronext Securities Oslo og 207 milliarder kroner 
i utenlandske verdipapirregistre. Høyeste låneadgang for 
perioden var 19. oktober med 469 milliarder kroner, mens 
laveste låneadgang var 3. oktober med 416 milliarder kroner. 

I oktober økte antall ISIN godkjent for pantsettelse fra 
571 til 646, se figur 5. Av de 646 ble 621 brukt til pant. Total 
pantsettelse utgjorde mer enn 20 prosent av utestående 
volum for 234 ISIN, mer enn 50 prosent for 57 ISIN og mer 
enn 80 prosent for 11 ISIN. 

Ved utgangen av oktober hadde 102 av 115 banker 
pantsatt verdipapirer som sikkerhet for lån i Norges 
Bank. Bankene i gruppe 1 stod for 67 prosent av total 
låneadgang, mens bankene i gruppe 2 og gruppe 3 stod for 
26 og 7 prosent. 

Siden april har mellom 74 og 79 prosent av de pantsatte 
verdipapirene hatt kredittvurdering AAA, se figur 6. 
Norske og utenlandske OMF har stått for i gjennomsnitt 46 
og 24 prosent av verdipapirene med AAA kredittvurdering. 
Foretaksobligasjoner stod for 50 prosent av verdipapirene 
med kredittvurdering AA+. Verdipapirer utstedt av 
kommuner har stått for litt under 50 prosent av andelen 
verdipapirer med kredittvurdering fra A+ til AA. Andelen 
verdipapirer uten krav til kredittvurdering har ligget mellom 
6 og 11 prosent i den samme perioden og norsk OMF har 
stått for 38 prosent av disse verdipapirene. 

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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Figur 6. Pantsettelser fordelt etter kredittvurdering 
(prosent av samlet låneadgang), samt total låneadgang. 

Milliarder kroner. 


