
VINDKLASSER 2018

Beaufort Vindklasse M/sek. Km/t. Betegnelse
Bølgehøjde

Meter Observationer på vand Observationer på land

1 0,3–1,5 1–5 Luftning 0,1 Krusninger uden skumtoppe. Svag bevægelse i røg i vindens retning.

2 1,6–3,3 6–11 Svag vind 0,2 Korte bølger, som ikke brydes. Bevægelse i små blade

3 3,4–5,4 12–20 Let vind 0,6 Korte bølger brydes.
Blade og kviste bevæger sig.
Vimpler øfter sig.

4 1 5,5–7,9 21–28 Jævn vind 1 Små bølger med skumtoppe.
Støv og papir løfter sig. 
Kviste og grene bevæger sig.

5 2 8,0–10,7 29–38 Frisk vind 2
Moderate lange bølger (1,2 m)med skumtoppe og og 
evt. skumsprøjt.

Små træer bevæger sig.

6 3 10,8–13,8 39–49 Hård vind 3 Store bølger med hvide skumtoppe overalt.
Bevægelse i store grene.  Luftledninger synger. Det er 
vanskeligt at bruge paraply.

7 4 13,9–17,1 51–61 Stiv kuling 4
Store brydende bølger. Hvidt skum  føres i 
striber i vindens retning.

Store træer bevæger sig. 
Det er vanskeligt at gå mod vinden.

8 5 17,2–20,7 62–74 Hård kuling 5,5
Moderate høje bølger, hvor bølgekammene brydes til 
skumsprøjt, som føres i striber i vindens retning.

Kviste og grene brækker af træer.
Biler er vanskelige at holde på vejen.

9 6 20,8–24,4 75–88
Stormende 

kuling
7

Høje bølger (2,75 m), som vælter med massive skum-
sprøjt, der kan påvirke udsigten.

Store grene på træer knækker. 
Tagsten blæser ned.

10 7 24,5–28,4 89–102 Storm 9
Meget høje bølger. Næsten hvid overflade. Udsigten 
forringet på grund af kraftigt 
skumsprøjt.

Træer rives op med rode. 
Store skader på bygninger.

11 28,5–32,6 103–117 stærk storm 11,5
Umådeligt høje bølger. Havet er dækket af hvide 
skumflader. Udsigten forringet.

Talrige ødelæggelser på bygninger og 
luftledninger.

12 >32,7 >117 Orkan >14
Enorme bølger. Luften er fyldt med skum med 
væsentlig forringet udsigt.

Massive og omfattende ødelæggelser på 
bygninger og alt opretstående.
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