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Månedsrapport mars 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 

29. april 2022 

Stabil drift av NBO i mars. Samlet låneadgang var 
på 396 milliarder kroner ved utgangen av 
måneden. 

Gjennomsnittlig daglig omsetning var 306 milliarder 
kroner og antall transaksjoner var i gjennomsnitt 3 506, se 
figur 1. Dagen med størst omsetning var 15. mars med 515 
milliarder kroner fordelt på 4 353 transaksjoner. Denne 
dagen var det blant annet tildeling, forfall og oppgjør av F- 
lån, frist for betaling av arbeidsgiveravgift av A-meldingen og 
innbetaling av studielån til Lånekassen. Dagen med lavest 
omsetning var 8. mars med 194 milliarder kroner fordelt på 
3 068 transaksjoner. 

Bankenes innskudd i Norges Bank var i gjennomsnitt 31 
milliarder kroner, med en topp på 36,5 milliarder kroner 7. 
mars, se figur 2. Gjennomsnittlig reserveinnskudd var 598 
millioner kroner. Bankene i gruppe 3 stod for nærmere 100 
prosent av det totale volumet av reserveinnskudd. 
Gjennomsnittlig intradag låneopptak i perioden var 42 
milliarder kroner. Høyeste intradag låneopptak var den 1. 
mars med 83 milliarder kroner, mens laveste intradag 
låneopptak var den 8. mars med 18 milliarder kroner. En bank 
hadde ett D-lån i mars. 

1. april ble infrastrukturen for pålogging til NBO Online 
endret for banker som benyttet Nets’ infrastruktur for 
pålogging til NBO Online. Bankene verifiserte pålogging via 
ny infrastruktur i forkant. Det har vært et stabilt antall 
pålogginger fra både gammel og ny løsning gjennom 
måneden frem til Nets infrastrukturen ble avsluttet, se figur 
3. 

I lys av situasjonen i Ukraina og sanksjoner som påføres 
Russland ble det avholdt et ekstraordinært møte i NBOK9. 
mars for å gå gjennom ulike scenarioer og tiltak. Norges 
Bank varslet at det ville bli avholdt en uannonsert saldo- 
avstemmingsøvelse i mars. 

Den 14. mars ble det sendt ut en anmodning om saldo til 
deltakerne i NBO, hvor Norges Bank ber om siste avstemte 
saldo for bankens konto. Øvelsen var vellykket og alle 
bekreftet sin saldo i NBO. 

Avvik og nedetid. 18. mars hadde enkelte brukere 
problemer med pålogging til NBO Online på grunn av en feil 
hos vår driftsleverandør. Problemet ble løst i løpet av kort tid. 
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Figur 1. Daglig omsetning i NBO i milliarder kroner og antall 
transaksjoner, mars 2022 

0 

10 

20 

30 

40 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

01.03 07.03 13.03 19.03 25.03 31.03 

Totalt innskudd (venstre akse) 

Reserveinnskudd (venstre akse) 

Antall banker med reserveinnskudd (høyre akse) 

Figur 2. Totalinnskudd og reserveinnskudd i milliarder kroner 
og antall banker med reserveinnskudd, mars 2022 
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Figur 3. Pålogging til NBO Online, mars 2022 
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I mars ble samlet låneadgang redusert fra 430 milliarder 
til 396 milliarder kroner, se figur 4. Låneverdien av pant i 
Euronext Securities Oslo ble redusert med 25 milliarder 
kroner, mens låneverdien i utenlandske verdipapirregistre ble 
redusert med 9 milliarder kroner. Høyeste låneadgang var 2. 
mars med 432 milliarder kroner, mens laveste låneadgang var 
29. mars med 394 milliarder kroner. 

I mars økte antall ISIN godkjent for pantsettelse i Norges 
Bank fra 542 til 667, og av de 667 var 544 pantsatt. Total 
pantsettelse utgjorde mer enn 20 prosent av utestående 
volum for 190 ISIN, mer enn 50 prosent for 38 ISIN og mer 
enn 80 prosent for 7 ISIN. 

Ved utgangen av mars hadde 108 av 118 banker pantsatt 
verdipapirer som sikkerhet for lån i Norges Bank. Bankene 
i gruppe 1 stod for 65 prosent av total låneadgang, mens 
bankene i gruppe 2 og gruppe 3 stod for henholdsvis 27 og 
8 prosent. 

De siste 12 månedene har mellom 75 og 82 prosent av de 
pantsatte verdipapirene hatt kredittvurdering AAA, se 
figur 6. Alle utenlandske verdipapirer skal ha kredittvurdering 
fra S&P, Fitch eller Moody’s. Krav til kredittvurdering gjelder 
også norske verdipapirer med privat utsteder, med unntak av 
obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Til tross for at kravet 
om kredittvurdering ikke gjelder, har mellom 85 og 98 
prosent av pantsatte norske OMF hatt en kredittvurdering på 
AAA de siste 12 månedene. Andelen av pantsatte 
verdipapirer uten kredittvurdering var mellom 6 og 13 
prosent i samme periode. 

Figur 4. Låneadgang siste tolv måneder i milliarder 
kroner 

Figur 6. Låneadgang fordelt etter kredittvurdering 
(prosent av samlet låneadgang) samt total låneadgang 
siste tolv måneder, i 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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