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Blindpreg

Passets bakside har motiver i relieff.

Nødpasset har tolv sider inkludert omslaget. 
Ledetekstene og deler av mikroteksten er på bokmål, 
nynorsk, nordsamisk og engelsk. Dette blir omtalt 
som "fire måter" i veilederen.

Omslaget

Gullfoliering

Riksvåpenet og teksten på passets forside er 
produsert med gullfoliert preg.
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Speilbladene

Mikrotekst

Invertert og positiv mikrotekst i intaglio.
Kongeriket Norge på "fire måter". 

Blindpreg

Nederste venstre hjørne av fremre speilblad.
Kongeriket Norge på "fire måter". 

Latente bilder i intaglio

Dokumentnummeret

Produsert med høytrykk. Fluorescerer under UV-lys.

Fremre speilblad Bakre speilblad

Sikkerhetstråd
Med turkis og oransje Fossekaller og Kongeriket 
Norge på "fire måter". Tråden fluorescerer i cyan, 
magenta og gul under UV-lys.

UV-lysHvitt lys
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Oppslagene og bakgrunnstrykket - I hvitt lys og UV-lys

Side 4 og 5

Side 2 og 3

Fremre speilblad og side 1
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Bakgrunnstrykket

Hvert oppslag har et unikt landskap hentet fra Norge. 
Stedsangivelsen øverst på sidene er bare synlig i UV-
lys. Alle sidene har unik mikrotekst hentet fra
Ja, vi elsker, synlig i vanlig lys. Hvert oppslag har 
også mikrotekst som bare er synlig under UV-lys. Alle 
oppslagene har UV-reaktivt regnbuetrykk. 

Side 6 og 7

Side 8 og bakre speilblad
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Papiret, søm, paginering.

Vannmerke

Multitone vannmerke av Fossekallen. Nebbet skal 
alltid peke mot bokryggen.

Søm

Tråd med tre kordeller. To hvite og en grå. En av 
kordellene fluorescerer i blåhvitt under UV-lys. 
Sømmen har tre retursting øverst og nederst.

Paginering

Vertikalt "vandrende" paginering. Sidetallet i invertert 
mikrotekst. UV-reaktiv trykksverte som fluorescerer i 
rødt. Gjennomlysregister i side fem og seks.

Sikkerhetsfibre

Synlige fibre i rødt og blågrønt. Fluorescerende 
fibre i gult og grønt under UV-lys.

UV-lys

Hvitt lys
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Personaliasiden

Laminatet

Kaldlaminatet er innsydd, optisk variabelt og legges 
oppå den personaliserte siden. Det inneholder et 
riksvåpen, nordlyset og NORWAY i versaler. I UV-lys 
fluorescerer Norge i rødt på "fire måter".

Personalisering av nødpasset

Side to i passet personaliseres for hånd med blå 
eller svart skrift. Fotografiet kan være i farger eller 
svart/hvitt. Det klebes på siden, og sikres med et 
våtstempel. Måneder skrives med bokstaver på norsk.
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