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Tác giả

Tỉnh Shiga

Năm viết kế hoạch

Tháng 3 năm 2019
Giả định mực nướcLượng mưa giả định

Tổng lượng mưa trong 24 giờ 714 mm
Lượng mưa trong 24 giờ 738 mm

Mực nước hồ cao Biwa  B.S.L. + 1,4m

Tổng lượng mưa trong 120 giờ của lưu vực hồ Biwa 555 mm
(Mực nước đỉnh hồ Biwa B.S.L. + 2,6m)

Dưới 10,0~20,0m
Dưới 5,0~10,0m
Dưới 4,0~5,0m
Dưới 3,0~4,0m
Dưới 2,0~3,0m
Dưới 1,0~2,0m
Dưới 0,5~1,0m
Dưới 0,5m

Khu vực có thể ngập lụt (độ sâu ngập lụt)

Chú giải
Địa giới khu vực
JR
Đường sắt Ohmi
Tuyến đường từ 
đường cấp tỉnh trở lên
Sông ngòi
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Tác giả

Tỉnh Shiga

Năm viết kế hoạch

Tháng 3 năm 2019
Giả định mực nước

*B.S.L. là chữ viết tắt của Biwako Surface Level, có nghĩa là độ cao của mặt nước hồ 
Biwa. B.S.L. + 0m là + 84,371m ở mức thủy triều trong vịnh Tokyo (T.P).

*B.S.L. là chữ viết tắt của Biwako Surface Level, có nghĩa là độ cao của mặt nước hồ 
Biwa. B.S.L. + 0m là + 84,371m ở mức thủy triều trong vịnh Tokyo (T.P).

Tác giả
Tỉnh Shiga
Tỉnh Shiga

Tên sông
Sông Echi
Sông Hino

Lượng mưa giả định
Tháng 6 năm 2020
Tháng 3 năm 2019

Tổng lượng mưa trong 3 giờ 188 mm
Lượng mưa trong 24 giờ 228.7 mm

Năm viết kế hoạch

Tác giả
Tỉnh Shiga
Tỉnh Shiga

Tên sông
Sông Echi
Sông Hino

Tháng 6 năm 2020
Tháng 3 năm 2019

Năm viết kế hoạch

Bản kế hoạch về quy mô mưa

Mưa với quy mô lớn nhất được dự kiến

Bản kế hoạch về quy mô mưa

Mưa với quy mô lớn nhất được dự kiến
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Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung

Phiên bản động đất
Phiên bản gió bão lũ lụt

Phiên bản chung
Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình

Kế hoạch phòng chống thiên tai của gia đình


