Nasjonalt ID-kort
Kontrollveileder

85 x 54 mm

Offset bakgrunnstrykk
Fargeforskjell i bakgrunnstrykket på de to kortene.

Kortet er utstedt etter kontroll av søkerens
identitet. All informasjon på kortet er hentet fra
Folkeregisteret. På politiet.no/idkontroll er det
informasjon om hvordan man kontrollerer om kortet
fremdeles er gyldig, eller om det er meldt tapt eller
stjålet. Der finner man også informasjon om kortene.
ID-kortet kommer i to varianter:
• Kort med rød ledetekst med dokumentnumre
som begynner med GC. Den maskinlesbare
sonen starter med CA.
• Kort med grønn ledetekst med dokumentnumre
som begynner med JG. Den maskinlesbare
sonen starter med XA.
For begge korttypene kan det neste tegnet være
en bokstav eller et siffer, avhengig av versjon og
løpenummer.

På det "røde" kortet er nasjonaliteten
forhåndstrykt i rødt på kortets forside som Norsk/
Norwegian. På det "grønne" står det i grønt – Not Valid
as a Travel Document. Denne informasjonen ligger
også i chipen. Det er en forskjell i bakgrunnstrykket
(se bildene over). Dynaprinten på kortenes bakside
har forskjellige farger (se side tre).
Utover dette er kortene identiske.
Ledetekstene og deler av mikroteksten er på
bokmål, nynorsk, nordsamisk og engelsk. Disse blir
omtalt som "fire måter" i veilederen.
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Forsegling
Dokumentnummeret er lasergravert på kanten av
kortets overside.
Vindu
Vinduet har portrett av innehaveren sett i negativ med
overlys, og sett i positiv med gjennomlys.

OVD (DOVID)
Optisk variabel lasergravert fotosikring.

Mikrotekst
Bakgrunnstrykket på begge sider av kortet har
mikrotekst i offset. NORGE på "fire måter".

Personalisering
All personalisering på kortet er lasergravert.
Utløpsdatoen har i tillegg et følbart relieff.

Dynaprint og MLI (Vippebilde)
Dynaprint med NOR i positiv og invertert skrift.
MLI med portrett og fødselsdato. Kort uten reiserett
har Dynaprint i grønt.

OVI
Silketrykk med fargeskifte i bronse og grønn.

Overflaten
Begge sider av kortet har relieffdetaljer. Mikroteksten
NORGE på "fire måter", KONGERIKETNORGE på "fire
måter", og buede linjer. Baksiden av kortet har også et
optisk variabelt, lasergravert motiv med Fossekallen
og NOR lagt over hverandre.
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Offset UV-trykk med mikrotekst
Regnbuetrykket i forløpningen grønn-blå-grønn har
på begge sider av kortet mikrotekst. I kartet øverst på
forsiden repeteres NORGE på "fire måter". Tvers over
nedre del av forsiden repeteres:
THEKINGDOMOFNORWAY
På baksiden repeteres NORGE på "fire måter" tvers
over midten av kortet. På baksiden er det også et
firefargers fluorescerende bilde av en multe.

Chipen
Chipen er fullt ut kompatibel med ICAO 9303, 7.
utgave. Alle datagrupper som er obligatoriske i
ICAO 9303 har informasjon. Informasjonen i chipen
kan hentes ut både med CAN-nummeret trykket på
forsiden, eller med MRZ trykket på baksiden. Bildet av
innehaveren er i farger og i størrelse 446x580px. Det
er kodet i JPEG 2000.

Datagruppe 12:
02: Utstedt dato ååååmmdd.
04: Kun på kort uten reiserett "Not valid as a travel
document".
08: Produksjonstidspunkt ååååmmddttmmss.
09: Identifikator.

Følgende valgfrie felter er i bruk:
Datagruppe 11:
01: Innehaverens fulle navn er kodet som
Etternavn<<Fornavn<Mellomnavn. I navnet brukes
norske bokstaver, ÆØÅ osv., i tråd med informasjonen
i Folkeregisteret. Disse er kodet i UTF-8. Navnet på
innehaveren er ikke forkortet i chipen, selv om det
kan være det på selve kortet. Mer informasjon om
forkorting på politiet.no/idkontroll.
03: Fødsels- og personnummeret er oppført som
elleve sifre uten mellomrom.
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