RUNDSKRIV
NR 14/2020
Dato: 16. desember 2020
Til: Bankene
Att: Ansvarlig for betalingsformidling – Straksbetaling
Kontaktperson i Bits: Sigurd Thingsaker
Arkivref: Bits
Rundskriv fra Bits gir informasjon om regelverk, standarder og anbefalinger. Rundskrivet stiles til det fagmiljø
som antas å ha mest nytte av informasjonen. Det forutsettes at mottaker sørger for intern distribusjon i egen
organisasjon. Rundskrivene er også tilgengelig på www.bits.no.

Realtidsbetalinger i norske kroner (Straksbetalinger) - Straks 2.1
I dette rundskriv fra Bits orienteres det om:
1. Informasjon om Straks 2.1 prosjektet – status og krav til bankene
2. Informasjon om alternative nettverk for Straks 2.1 og en forespørsel om at banker
som ønsker å benytte alternative nettverk gir Bits en tilbakemelding
3. Informasjon om interbankgebyr for Straksbetalinger
Det vises også til Bits rundskriv 5/2020 «Straksbetalinger–Løsningsbeskrivelse på Straks 2.1
(ISO 20022) Straksbetalinger».

Bakgrunn
Bruken av Straksbetalinger er i kraftig vekst. Fredag 11. desember ble det gjennomført vel
700.000 Straksbetalinger gjennom Straks 2.0. Ved 12-tiden den dagen gikk det gjennom vel
19 Straksbetalinger i sekundet.
I 2020 har bankene gjennomført omlegging til ny infrastruktur (Straks 2.0) for
Straksbetalinger, som eliminerer den oppgjørsrisikoen som lå i den tidligere løsning. I likhet
med tidligere løsning gjør Straks 2.0 bruk av Straks FOI for utveksling av meldinger mellom
bankene, men i Straks 2.0 benyttes også NICS Real for utførelse av avregning og oppgjør
mellom bankene. NICS Real sørger også for kontroll mot at bank har avsatt tilstrekkelig
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særskilt likviditet for gjennomføring av Straksbetalingen. Dette gir sikkerhet for at
oppgjøret også kan gjennomføres.

1. Status og krav til bankene
I november 2019 startet Bits gjennomføring av prosjekt Straks 2.1. Dette prosjektet
innebærer migrering av meldingsutvekslingen for Straksbetalinger til ISO 20022 formater.
Omlegging betyr at meldinger om Straksbetalinger vil utveksles direkte til NICS Real, Straks
FOI blir da nedlagt. Infrastrukturprisen bankene betaler vil da reduseres betydelig.
Straks 2.1-prosjektet er godt i gang og utviklingen har startet. Deltagere i prosjektet er
SpareBank 1, Eika Gruppen og DNB, samt Centurion NNI og Bits.. Det legges opp til at
banker skal starte utrulling fra januar 2022. Prosjektet har følgende hovedplan:
Utvikling infrastruktur:
Utvikling pilotbanker:
Test av løsning:
Pilotdrift:
Utrulling banker:

september 2020 - mai 2021
januar 2021 - mai 2021
juni 2021 – september 2021
oktober 2021 – desember 2021
januar 2022 – juni 2022

Bankene må tilrettelegge for utrulling av Straks 2.1 i perioden januar 2022 - juni 2022.
Det vil ikke være mulig å benytte eksisterende infrastruktur i Straks 2.0 etter desember
2022.

2. Nettverk
Baltus 2.0 nettverket er etablert for en sikker og pålitelig utveksling av korttransaksjoner og
benyttes for dagens løsning for Straksbetalinger. Av flere operative og strategiske hensyn
har Bits besluttet å etablere et eget næringsstyrt nettverk, «BitsNet» som er en
videreføring av Baltus 2.0 løsningen der løsningen gjenbruker de fysiske og logiske
nettverkslagene i Baltus 2.0. Dette nettverket er raskt, sikkert og har meget god
operasjonell stabilitet (har aldri vært utilgjengelig). Informasjon og krav til «BitsNet» vil
formidles til bankene medio januar 2021.
«BitsNet» skal benyttes for gjennomføring av Straksbetalinger i Straks 2.1.
Det er kommet et ønske fra flere banker om å undersøke om det også kan tilrettelegges for
at enkeltbanker kan velge å benytte SWIFTNet Instant som et alternativ til «BitsNet» for sin
utveksling av Straksbetalinger i Straks 2.1, dvs. inn mot NICS Real. For prosjektets videre
planlegging og tilrettelegging for utrulling av Straks 2.1 er det nødvendig å skaffe tilveie en
oversikt over hvilke banker som eventuelt ønsker å benytte SWIFTNet Instant inn mot NICS
Real.
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Bits ber derfor om at banker som vurderer å benytte SWIFTNet Instant inn mot NICS Real
innen 15. januar kontakter undertegnede på tlf 976 48 081 eller e-mail
sigurd.thingsaker@bits.no
Bits skjønner at det kan være spørsmål knyttet til denne saken, og undertegnede er
behjelpelig.

3. Interbankgebyr for Straksbetalinger
Det skal beregnes interbankgebyr for Straksbetalinger. Før Straks 2.0 ble grunnlaget for
interbankgebyr dannet og fakturert gjennom i NICS Netto. I Straks 2.0 går ikke
Straksbetalinger lenger gjennom NICS Netto, men gjennom NICS Real. I forbindelse med
overgang til Straks 2.0 ble dessverre ikke løsning for interbankgebyrer tatt med. Opphør av
grunnlag for interbankgebyret har oppstått i forbindelse med den enkelte banks
onboarding til Straks 2.0.
Det arbeides med en løsning for å etterberegne disse gebyrene og det legges opp til en
samlet kjøring for 2020. I tillegg ser vi på løsning for overgangsperioden frem til onboarding
Straks 2.1.

4. Ytterligere informasjon
Nye rundskriv og informasjon vil distribueres etter hvert som ny relevant informasjon blir
tilgjengelig. En oppdatert arbeidsversjon av løsningsbeskrivelse Straks 2.1 forventes sendt
ut til bankene i løpet av januar 2021.
Eventuelle spørsmål kan stilles til Bits AS ved prosjektleder Straks 2.1, Sigurd Thingsaker, tlf
976 48 081, email sigurd.thingsaker@bits.no.

Med vennlig hilsen
Bits AS

Sigurd Thingsaker
Prosjektleder Straks 2.1
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