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Cur Síos agus Cúlra an Tionscadail
Tá an Tionscadal N24 idir Port Láirge agus an Chathair á fhorbairt ag Comhairle Contae Chill Chainnigh, i gcomhpháirt le Comhairle Contae Thiobraid
Árann, Bonneagar Iompair Éireann (BIÉ) agus an Roinn Iompair. Sainaithníodh an tionscadal mar thionscadal le dul chun cinn a dhéanamh air trí réamhmheasúnú agus pleanáil luath faoin bPlean Forbartha Náisiúnta 2018-2027.
Is conair straitéiseach ar fad thart ar 116km san iomlán é príomhbhóthair náisiúnta an N24 a nascann cathair Luimnigh le cathair Phórt Láirge, agus
téann sé trí chontaetha Luimnigh, Thiobraid Árann agus Chill Chainnigh. Tá an bealach mar chuid den nasc straitéiseach idir Port na Sionainne agus
Fhainge (ar an M7, an N18 agus an N69) agus Port Phort Láirge (ar an N9, an N25 agus an N29) agus Europort Ros Láir (ar an N9 agus an N25) freisin.
Aithnítear go mbaineann tábhacht leis an N24 maidir le nascacht réigiúnach a fheabhsú agus inrochtaineacht na bpríomhbhailte a dtéann sé tríothu a
mhéadú, Baile Thiobraid Árann, an Chathair, Cluain Meala, Carraig na Siúire, Móin Choinn agus cúlchríocha tuaithe eile san áireamh.
Tá an stráice den N24 atá faoi bhreithniú sa tionscadal seo thart ar 60km ar fad. Téann sé ó Acomhal 10 Timpeallán na Cathrach Thuaidh ar an M8,
taobh ó thuaidh den Chathair i gContae Thiobraid Árann go ceann cúrsa mhótarbhealach an M9 Baile Átha Cliath go Port Láirge ag Timpeallán an
Chairéil, taobh ó thuaidh de Chathair Phort Láirge i gContae Chill Chainnigh.
Cuirtear tionscadail Bóthair Náisiúnta chun cinn trí Chéimeanna 0 go 7 i gcomhréir le Treoirlínte Bainistíochta Tionscadail BIÉ. Tá an gá le hidirghabháil
sainaitheanta i gCéim 1 (Coincheap agus Indéantaicht) agus tá cuspóirí atá sonrach don tionscnamh bunaithe. Le linn Chéim 2 (Roghanna a Chinneadh)
den tionscadal, fiosrófar réitigh chun dul i ngleic leis na saincheisteanna a sainaithníodh agus déanfar iad a mheas i gcoinne chuspóirí an tionscadail. Ar
na réitigh fhéideartha beidh réitigh mhalartacha iompair, ar nós bus, iarnróid agus modhanna taistil ghníomhaigh, agus roghanna difriúla bóthair araon.

Cad iad na Saincheisteanna?
Saincheisteanna Sábháilteachta Ar
Bhóithre Atá Ann Cheana Féin
Taifeadadh 372 imbhualadh a bhí ina gcúis
le gortú duine, inar bhásaigh 33 duine
agus inar gortaíodh 72 duine go dona
idir 1996 – 2016 ar an stráice den N24
atá faoi bhreithniú. D’ainneoin treocht le
deich mbliana anuas faoinar tháinig laghdú ar líon na mbásanna agus
na ngortuithe tromchúiseacha ar na bóithre, níor tháinig laghdú ar líon
iomlán na n-imbhuailtí a bhí ina gcúis le gortú duine ar an stráice seo den
N24.
An tAilíniú Bóthair Reatha
San áireamh leis an stráice den N24, mar atá, atá faoi bhreithniú, tá
thart ar 48km de charrbhealach singil lena mbaineann easnamhachtaí
agus neamhréireachtaí ar cháilíocht agus caighdeán na geoiméadrachta.
Ar feadh an stráice den N24 atá faoi bhreithniú, níl mórán deiseanna
ann don scoitheadh agus na deiseanna atá ann, tá siad roinnte go
neamhrialta feadh an bhealaigh.
Tá thart ar 74% den bhóthar faoi réir luasteorann crochta 100km/u,
agus briseann luasteorainneacha crochta níos moille isteach air sin
go príomha ag na bailte agus na sráidbhailte a dtéann an N24 tríothu,
agus ar an mbóthar isteach go Timpeallán an Chairéil ar thaobh thoir an
limistéir staidéir.
Tá 681 pointe díreach rochtana ar an bpríomhbhóthair náisiúnta agus 86
acomhal ar an stráice den N24 atá faoi bhreithniú.

An Soláthar Iompair Phoiblí Reatha
Féadfaidh amanna taistil ar bhus idir
Luimneach agus Port Láirge a bheith os
cionn 30 nóiméad níos faide ná amanna
taistil i gcarr, rud a fhágann go bhfuil taisteal
cairr níos tarraingtí mar rogha ó thaobh am a
shábháil de.
Tógann amanna taistil traenach idir Luimneach agus Port Láirge idir 2
huaire 40 nóiméad agus 4 huaire 30 nóiméad agus bíonn ar a laghad
aistriú amháin i gceist ag Gabhal Luimnigh. Ní fhreastalaíonn ach dhá
sheirbhís laethúla ar bhailte na Cathrach, Chluain Meala agus Charraig
na Siúire agus téann cinn eile trí Bhaile Átha Cliath nó trí Chill Dara. Tá
sé níos tarraingtí taisteal i gcarr idir an dá chathair ná taisteal ar iarnród ó
thaobh ama de.
Áiseanna Rothaíochta agus Siúlóide Reatha
Tá na saoráidí atá ann cheana féin d’úsáideoirí gan inneall laistigh de na
bailte ar feadh an N24 teoranta don soláthar cosán agus raonta rothar
ar an mbóthar den chuid is mó, agus gan ach líon beag stráicí de raon
rothar scartha ann. Níl aon saoráidí scartha ann do rothaithe lasmuigh de
na limistéir uirbeacha, seachas stráice gearr de raon rothar scartha ag
Acomhal Bhóthar an Túir ar Sheachbhóthar Bhaile an Phoill Fhiodh Dúin.
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Taisteal Gníomhach
Sainmhínítear Taisteal Gníomhach mar
thaisteal faoi chuspóir ag baint úsáid as
d’fhuinneamh féin. Go hiondúil, ciallaíonn
sé sin siúl nó rothaíocht mar chuid de
thuras a bhfuil cuspóir leis. Ceann de na
príomhghnéithe a mbíonn tionchar aige ar Thaisteal Gníomhach ná
fad an turais. Toisc go bhfuil seirbhísí agus saoráidí ann atá réasúnta
gar dá chéile sa Chathair, i gCluain Meala agus i gCarraig na Siúire,
is rogha mhalartach inmharthana é an Taisteal Gníomhach ar an
gcarr príobháideach sna bailte sin. Anuas air sin, déanfar measúnú
ar fheabhas a chur ar na deiseanna Taistil Ghníomhaigh idir na
sráidbhailte agus na bailte laistigh de limistéir an staidéir.
Le linn Chéim 2, déanfar tuilleadh anailíse maidir leis an
bhféidearthacht go gcuirfidh gach modh leis an réiteach iompair
foriomláin, Taisteal Gníomhach san áireamh.

HGVanna atá in idir 6% agus 11% den mhéid iomlán tráchta ar aon lá ar
leith, agus tá ábharthacht ar leith ag baint leis sin ós rud é go dtéann an
N24 trí roinnt limistéar uirbeach agus meascann sé le modhanna eile ar nós
iompar poiblí agus úsáideoirí bóthair leochaileacha iontu.
Meánluasanna Taistil
Tá éagsúlacht shuntasach mhór sna
meánluasanna agus amanna taistil ag áiteanna
éagsúla ar feadh an stráice den N24 atá faoi
bhreithniú, chomh maith le difríochtaí suntasacha
idir tréimhsí buaicuaire agus tréimhsí idir
buaicuaireanta. Lasmuigh de na limistéir faoi
fhoirgnimh, is é 62 - 76km/u an meánluas taistil le linn bhuaicuaireanta na
maidine agus an tráthnóna i rith na seachtaine, agus laghdaítear sin go
47km/u laistigh de na bailte a dtéann an N24 tríothu. Tá na luasanna taistil
sin i bhfad faoi bhun na sprice 90km/u arna leagan amach ag an gCreat
Náisiúnta Pleanála do bhóithre idiruirbeacha.

Coinníollacha Reatha Tráchta
Tá an-éagsúlacht sa mhéid tráchta ar feadh an N24 laistigh den
limistéar staidéir. Tá stráicí de charrbhealach singil ann nach bhfuil sé
d’acmhainn acu freastal ar an méid tráchta. Is fíor seo go háirithe ar
feadh Bhóthar Faoisimh Laistigh Chluain Meala.

Cad Atá Ag Tarlú Anois?
Faoi láthair, tá an tionscadal ag Céim 2: Roghanna a Chinneadh, agus tá an chéim sin beartaithe le bheith ar siúl ar feadh 24 mhí. Is é cuspóir na céime
seo srianta le forbairt an tionscadail a shainaithint ar dtús. Ina dhiaidh sin, déanfar réitigh fhéideartha a fhorbairt agus déanfar iniúchadh orthu agus
cuirfear i gcomparáid lena chéile iad chun an réiteach tosaíochta a roghnú don tionscadal. Reáchtálfar comhairliúchán poiblí eile ag deireadh 2021 nuair
a bheidh na réitigh fhéideartha forbartha agus tabharfar cuireadh don phobal a dtuairimí maidir leis na réitigh sin a chur in iúl.

Staidéar Srianta
Is aidhm don Staidéar Srianta cineál agus fairsinge na bpríomhsrianta a bhfuiltear ar an eolas fúthu agus na bpríomhsrianta a d’fhéadfadh a bheith
ann laistigh den limistéar staidéir nach mór iad a chur san áireamh mar chuid d’fhorbairt réitigh chuí don tionscadal a shainaithint. Breithneofar ann
srianta nádúrtha, srianta saorga agus paraiméadair sheachtracha, daoine daonna, an tseandálaíocht agus an oidhreacht chultúrtha, an agranamaíocht,
tírdhreach agus físeach, an hidreolaíocht, an hidrigeolaíocht, an éiceolaíocht, an gheolaíocht, sócmhainní ábhartha, polasaí pleanála, torann, aer agus
comhshaol san áireamh. Cuirfidh an comhairliúchán poiblí neamhreachtach seo bonn eolais breise le staidéar srianta an tionscadail.
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chur i gComparáid

Réiteach is
fearra Mholadh

Na Chéad
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Eile a
Chinneadh
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Is féidir cruinniú ar líne nó cruinniú thar an
bhfón a chur in áirithe le ball foirne de chuid
an tionscadail tríd an tsaoráid áirithinte ar
líne sa seomra comhairliúcháin phoiblí fíorúil
ag www.n24waterford2cahir.ie/.

Cad a Tharlóidh Anois?
Nuair a bheidh an Staidéar Srianta curtha i gcrích,
fiosróimid réitigh mhalartacha iompair, ar nós bus, iarnróid
agus modhanna taistil ghníomhaigh, agus roghanna
difriúla bóthair araon, chun cuspóirí an tionscadail a bhaint
amach.
Reáchtálfar comhairliúchán poiblí eile nuair a bheidh
réitigh chuí forbartha agus tabharfar cuireadh don phobal
a dtuairimí maidir leis na réitigh sin a chur in iúl. Táthar
ag súil go reáchtálfar an comhairliúchán sin ag deireadh
2021.
Déanfar na roghanna agus roghanna malartacha a mheas
agus déanfar réiteach tosaíochta a mholadh.
Foilseofar nuashonruithe, nuacht agus sonraí maidir le
comhairliúcháin phoiblí amach anseo ar
www.n24waterford2cahir.ie/.

Tá do Thuairim Tábhachtach
Beidh an tréimhse chomhairliúcháin phoiblí ar siúl ar feadh
4 seachtaine ón 4 Bealtaine 2021 go dtí an 1 Meitheamh
2021.
Is féidir breathnú ar an mapáil srianta ar shuíomh gréasáin an
tionscadail: www.n24waterford2cahir.ie/
Mar rogha eile, cuir glaoch ar 056-779 4000 agus cuirfimid
bróisiúr agus foirm aiseolais chugat sa phost.

Conas Aighneacht a Dhéanamh agus
ár Sonraí Teagmhála
Is féidir aighneachtaí agus aiseolas a chur chugainn ar nó roimh an 1 Meitheamh 2021, ar shuíomh gréasáin an tionscadail www.n24waterford2cahir.ie/ nó mar rogha eile, is féidir
foirmeacha aiseolais a chur ar ais chugainn trí r-phost nó sa
phost ag baint úsáid as na sonraí seo thíos:

R-phost
N24Waterford2Cahir@kilkennycoco.ie

Post

Kilkenny County Council
County Hall
John Street
Kilkenny
R95 A39T

Cuir do chuid
tuairimí in iúl dúinn
tríd an bhfoirm
aiseolais a chur ar
ais chugainn faoin 1
Meitheamh 2021

