Kontrollveileder
for
Norske
Pass

Generelt om norske pass

Passet er utstedt etter kontroll av søkerens identitet.
All informasjon i passet er hentet fra offentlige registre.
På politiet.no/idkontroll finnes informasjon om hvordan
man kontrollerer om passet fremdeles er gyldig, eller
om det er meldt tapt eller stjålet. Der finner man også
informasjon om passene.
Passet kommer i syv varianter:
• Ordinært pass (rødt) med dokumentnumre som
begynner med C.
• Nødpass (hvitt) med dokumentnumre som
begynner med K.
For disse to passtypene kan de neste to tegnene
være bokstaver eller siffere, avhengig av versjon og
løpenummer.
•
•
•
•
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Diplomatpass (turkis) med dokumentnumre som
begynner med FG.
Tjenestepass (turkis) med dokumentnumre som
begynner med FH.
Spesialpass (turkis) med dokumentnumre som
begynner med FJ.
Utlendingspass (grått) med dokumentnumre som
begynner med FL.

• Reisebevis for flyktninger (blått) med dokumentnumre som begynner med FK.
For disse fem passtypene kan det neste tegnet være
en bokstav eller ett siffer, avhengig av versjon og
løpenummer.
Med unntak av nødpasset er passene
dokumentteknisk like. Denne veilederen fokuserer på
det ordinære passet, mens forskjellene på de ulike
modellene er nærmere beskrevet på side ti. Med unntak
av nødpasset har alle passene 34 sider, inkludert
omslaget. Ledetekstene og deler av mikroteksten er
på bokmål, nynorsk, nordsamisk og engelsk. Disse blir
omtalt som "fire måter" i veilederen.
Alle variantene inneholder en chip. Den inneholder
kopier av mye av informasjonen som er trykt i passet.
Chipen bør alltid kontrolleres, og innholdet må
sammenliknes med informasjonen som står i passet.

Det norske landskap – konsept og oppslag

Hvitt lys

UV-lys

Få land kan skilte med slik rikdom av natur som
Norge. Bildet av naturen er dypt forankret i norsk
kultur og sjel, og er noe vi alle kan identifisere oss
med.
Illustrasjonene – sett fra nord til sør, viser
kontrastene i natur og vær som har preget
oss, og gitt oss mulighetene og ressursene
for verdiskaping og utfoldelse. Det er som en
scene, hvor historiske øyeblikk har funnet sted,
hvor landskapene dramatisk endrer seg med lys

og mørke (hvitt lys og UV-lys), gjennom alle fire
årstider, i et typisk nordisk klima.
Som innehaver av verdidokumentene skal man
oppleve at de reflekterer tilhørighet til Norge, gi
eierskap og stolthet, og dermed behandles med
varsomhet og respekt.
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Omslaget

Gullfoliering
Alle passtypenes forsider har preg
med gullfolie.
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Blindpreg
Alle passtypenes baksider har samme
blindpreg/relieff.

Speilbladene

Latente bilder i intaglio

Fremre speilblad

Bakre speilblad

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

Hvitt lys

UV-lys

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

Sikkerhetstråd

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

Dokumentnummeret
Produsert med høytrykk. Fluorescerer under UV-lys.

5

Personaliasidene/ polykarbonatbladet, og tilstøtende sider.
OVI og Dynaprint
Silketrykk med fargeskifte, kombinert med vertikalt
"vandrende" rød kule.

Lasergraverte portretter og personalisering
Portrettene på for- og bakside er lasergraverte.
Portrettet på personaliasidens bakside sikrer
hovedportrettet mot angrep fra baksiden. All
personaliseringstekst er lasergravert. Utløpsdatoen
er i tillegg taktil/ følbar.

Laserperforert portrett
Portrett av innehaver fremstilt ved perforering
i personaliasiden, kombinert med landkoden
og kroppshøyden. Bokstaven O i landkoden er
perforert i en annen vinkel enn resten av tegnene.
Dette kan kontrolleres ved å vippe dokumentet.

Multiple laser image (MLI)
Lasergravert "vippebilde" alternerer mellom portrett
og fødselsdato.

IPI
Kodet blekkskriverportrett på side tre. De fem siste
sifrene i fødselsnummeret blir synlige gjennom
vindusfilteret i polykarbonatbladet.

Laserperforering
Med unntak av fremre perm, er dokumentnummeret
konisk laserperforert gjennom hele boken.

OVD
Optisk variabel fotosikring (DOVID).

Edge sealer
Dokumentnummeret er lasergravert på kanten av
polykarbonatbladet.
6
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Personaliasidene/ polykarbonatbladet,
og tilstøtende sider forts.

UV-portrett
Side tre har et portrett av innehaver med
landkode, kun synlig i UV-lys.

Hengselen
Hengselen til polykarbonatbladet
fluorescerer i UV-lys.
OVI
Den fluorescerer i grønt under UV-lys.
UV-kart
Et norgeskart med geografiske markeringer
for alle oppslagene i bokblokken.
UV mikrotekst
Norge på "fire måter" i UV regnbuetrykk.

Firefargers UV-trykk
Personaliasidens bakside har et firefargers
UV-bilde av en multe.
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Personaliasidene – relieff

Relieff
Overflaten på begge sider av polykarbonatbladet har
relieffmønster som også inneholder mikroteksten
Norge på "fire måter".
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Forskjeller mellom passene

Forskjeller i passutgavene
Diplomat-, Tjeneste-, og Spesialpass har turkis
ledetekst, mens Reisebevis og Utlendingspass
har mørkeblå ledetekst. De tre første passene
har ledetekst på engelsk og fransk, mens de to
siste i tillegg har norsk ledetekst. Innehaverens
nasjonalitet blir lasergravert på personaliasiden ved
personaliseringen av dokumentet. Disse passene har
en informasjonsrubrikk nede til venstre på side tre.

Bakgrunnstrykket

Bakgrunnstrykket
Hvert oppslag har et unikt landskap hentet fra Norge.
Stedsangivelsen øverst på sidene er bare synlig i UVlys. 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 regnbuetrykk i UV. På noen oppslag
er stedsangivelsen også trykt på nordsamisk på den
høyre siden.
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Denne skal alltid benyttes, og denne informasjonen
skal også finnes på chipen. Reisebevis og
Utlendingspass har også et lasergravert DUFnummer oppe til venstre på personaliasidens bakside.

Papiret, søm, paginering.

Hvitt lys

UV-lys
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 blå/hvitt under UV-lys.
Sømmen har tre retursting øverst og nederst.

Paginering
Vertikalt "vandrende" paginering med
gjennomlysregister og sidetallet i invertert mikrotekst.
UV-reaktiv trykksverte.

Sikkerhetsfibre
Synlige fibre i rødt og blågrønt. Fluorescerende
fibre i gult og grønt under UV-lys.
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Chipen
Brikken er fullt ut kompatibel med ICAO 9303, 7.
utgave. Alle datagrupper som er obligatorisk i ICAO
9303 har informasjon. Informasjonen i brikken kan
hentes ut både med CAN-nummeret eller MRZ,
som begge er trykket på personaliasiden. Bildet av
innehaveren er i farger og i størrelse 446x580px.
Det er kodet i JPEG 2000.

Kontroll av chipen – sjekkpunkter

Følgende valgfrie felter er i bruk:

Navnet på innehaveren kan på personaliasiden være
forkortet på grunn av plassmangel. Det fulle navnet
står alltid i chipen.

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 personaliasiden. Mer informasjon om
forkorting på politiet.no/idkontroll
03: Fødsels- og personnummeret er oppført som
elleve sifre uten mellomrom.
05: Fødested. Landkode.

Det er viktig å kontrollere at informasjonen i chipen
samsvarer med det som står i passet.
Portrettet av innehaveren er i chipen i farger.
Portrettet skal for øvrig være identisk med alle de
andre portrettene i passet.

Innehaverens fødselsnummer står på side en, og skal
være identisk med det som står i chipen.
For Utlendingspass og Reisebevis for flyktninger
skal gyldigheten oppgitt i chipen samsvare med
gyldigheten printet på side tre.

Datagruppe 12:
0 1: Utstedende myndighet.
02: Utstedt dato ååååmmdd.
04: Avhengig av hvilken type pass:
• I ordinært pass – Ikke i bruk.
• I Diplomat-, Tjeneste-, og Spesialpass, finner
man her observasjonen som også er trykket
nederst på side tre, om nødvendig forkortet til
99 bytes.
• I Utlendingspass og Reisebevis for flyktninger
finner man her passets gyldighet slik den frem
kommer nederst på side tre, om nødvendig
forkortet til 99 bytes.
08: Produksjonstidspunkt ååååmmddttmmss.
09: Identifikator.
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