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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. Tá an tionscadal san áireamh sa Phlean Forbartha
Náisiúnta 2021-2030.
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 bhfreastalaíonn sé orthu 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 theas mhótarbhealach an M9
Baile Átha Cliath go Port Láirge ag Timpeallán an Chairéil, taobh
ó thuaidh de Chathair Phort Láirge i gContae Chill Chainnigh.
Ní chuirtear tionscadail Bhóthair Náisiúnta chun cinn trí
Chéimeanna 0 go 7 de réir Threoirlínte Bainistíochta Tionscadail
BIÉ. I gCéim 1 (Coincheap agus Indéantacht) sainaithníodh an
gá le hidirghabháil agus bunaíodh cuspóirí atá sonrach don
tionscnamh.
Tá an tionscadal anois ag Céim 2 (Roghanna a Chinneadh).
Tá réitigh fhéideartha iompair forbartha chun tabhairt faoi na
saincheisteanna iompair a shainaithnítear feadh an N24 reatha.
Is é cuspóir an chomhairliúcháin seo na réitigh fhéideartha seo a
chur i láthair an phobail agus aiseolas a lorg chun bonn eolais a
chur faoi dhearadh an tionscadail.
Beidh gach réiteach faoi réir measúnú comparáideach ar a
dtionchair ionchasacha, agus a ndul chun cinn coibhneasta
maidir le cuspóirí an tionscadail a bhaint amach chun an réiteach
roghnaithe a chinneadh don tionscadal.

Cad iad na Saincheisteanna?
Sábháilteacht
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.
Neamhréireachtaí
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.
Scoitheadh
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.
Rochtainí
Tá 681 pointe díreach rochtana ar an bpríomhbhóthair náisiúnta
agus 86 acomhal ar an stráice den N24 atá faoi bhreithniú.
Iompar Poiblí
Féadfaidh amanna taistil ar bhus idir
Luimneach agus Port Láirge a bheith os
cionn 30 nóiméad níos faide ná amanna
taistil i gcarr. 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 ó thaobh am taistil a choigilt ná
taisteal ar bhus nó ar thraein.
Saoráidí Reatha do Choisithe agus
don Rothaíocht
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. .
Meánluas
Tá éagsúlacht shuntasach i meánluasanna agus amanna
taistil ag áiteanna éagsúla 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. Tá na luasanna taistil sin i bhfad faoi bhun na sprice
90km/u arna leagan amach ag an gCreat Náisiúnta Pleanála do
bhóithre idiruirbeacha.
Líon Feithiclí
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.
Feithiclí Tráchtála Troma
Feithiclí Tráchtála Troma 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.
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Céim 2: Cad Atá Ag Tarlú Anois?
Thosaigh Céim 2 (Roghanna a Chinneadh) i R2 2021. Ba é cuspóir na céime seo srianta le forbairt an tionscadail a shainaithint ar dtús. Ina
dhiaidh sin, rinneadh réitigh ionchasacha a fhorbairt agus tá iniúchadh á dhéanamh orthu sin anois agus á gcur i gcomparáid lena chéile
iad chun an réiteach roghnaithe a chinneadh don tionscadal. Faoi réir fhaomhadh BIÉ, cuirfear an réiteach roghnaithe chun cinn go Céim
3 i R3 2023 mar a gcuirfear an dearadh mionsonraithe agus measúnú comhshaoil i gcrích.
Leis an gcomhairliúchán poiblí seo cuirtear i láthair an réimse leathan réitigh ionchasacha a bhfuil an acmhainneacht acu na saincheisteanna
a shainaithnítear go dáta a réiteach agus cuspóirí an tionscadail a chur i gcrích. Ina measc seo tá “Malairtí” agus “Roghanna” mar a léirítear
thíos.

Réitigh Iompair Ionchasacha
Malairtí agus Roghanna
Le “Malairt” tagraítear do mhodh iompair faoi leith (iarnród, bus, aer etc.) nó togra bainistíochta éilimh (bearta rialaithe fioscacha, bearta
Córais Iompair Chliste (CIC) etc.) lena dtabharfaí faoin ngá le hidirghabháil; agus le “Roghanna” tagraítear do na roghanna faoi leith
bunaithe ar bhóithre a fhéadfar a fhorbairt.
Forbairt Réiteach
Tá na réitigh iompair ionchasacha i.e. Malairtí agus Roghanna forbartha de réir ordlathas modhanna lena bhféachtar le modhanna Taistil
Ghníomhaigh a chur in ord tosaíochta amhail siúl agus rothaíocht, agus ina dhiaidh sin iompar poiblí roimh fheithiclí príobháideacha a
úsáid. Táthar tar éis na réitigh ionchasacha a fhorbairt go hincriminteach freisin de réir an ordlathais idirghabhála lena bhféachtar leis an
úsáid is fearr agus is féidir a bhaint as an tsócmhainn reatha trí chothabháil, optamú, feabhsú agus sa deireadh trí bhonneagar nua a
thógáil.
Cothabháil

Taisteal
Gníomhach

Ordlathas
Modhanna

Iompar
Poiblí

Ordlathas
Idirghabhála

Optamú

Feabhsú
Feithiclí
Príobháideacha

Nua

Ordlathas Modhanna agus Idirghabhála de réir an Chreata Náisiúnta Infheistíochta um Iompar in Éirinn (CNIIÉ)
Roghanna

Gan Dada a Dhéanamh

Roghanna a Cuireadh as an Áireamh

Glactar leis sa rogha seo nach ndéanfar aon infheistíocht
eile sa líonra iompair (seachas gnáthchothabháil) i rith
na tréimhse breithmheasa. Mar sin féin, tá BIÉ tiomanta
cheana féin do chur i bhfeidhm roinnt scéimeanna
(scéimeanna tiomanta) ar an stráice seo den N24, mar sin
go fírinneach ní phléitear an cás Gan Dada a Dhéanamh.

Tá measúnú déanta ar roinnt roghanna bótharbhunaithe
cheana agus cuireadh as an áireamh iad mar cinneadh nach
bhféadfadh siad cuspóirí an tionscadail a chur i gcrích.

Malairtí

Déan Rud Éigin: Roghanna malartacha
Rogha “Déan an Méid is Lú”
Is é atá i gceist leis an rogha seo an bonneagar reatha
a chothabháil agus scéimeanna a thógáil atá tiomanta
cheana, amhail scéim Acomhal Bhóthar an Túir N24.

Déan Rud Éigin: Roghanna
•

Rogha na Bainistíochta (déantar iarracht an úsáid is
fearr a bhaint as an mbonneagar reatha)

•

Roghanna Bótharbhunaithe

•

Malairt Thaistil Ghníomhaigh

•

Malairt an Iompair Phoiblí

•

Malairt na Bainistíochta Éilimh
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Roghanna Malartacha
Céard is Taisteal Gníomhach ann?
Ciallaíonn Taisteal Gníomhach siúl nó rothaíocht mar chuid de thuras a bhfuil cuspóir leis. Meastar siúl mar chuid de chomaitéireacht chuig
an obair, rothaíocht chuig an siopa, nó scútáil chuig an scoil a bheith mar Thaisteal Gníomhach, ach ní mheastar siúl nó rothaíocht chun
críocha caitheamh aimsire. Má sholáthraítear bonneagar sábháilte le tacú le Taisteal Gníomhach amhail áiseanna scartha rothaíochta
agus siúil, tá an acmhainneacht ann brú tráchta a laghdú agus cur le cuspóirí gníomhaithe ar son na haeráide a shásamh trí mhalairtí
indéanta agus nascacht a sholáthar le bonneagar iompair phoiblí reatha. Áirítear le tairbhithe an Taistil Ghníomhaigh tairbhithe sláinte
chomh maith le tairbhithe comhshaoil agus eacnamaíocha.
Malairt an Taistil Ghníomhaigh
agus Iompair Phoiblí
Léirigh anailís ar phátrúin tráchta sa limistéar
staidéir go bhfuil líon suntasach turas gearr
áitiúil ar siúl i gcarranna laistigh de na
príomhbhailte, rud a chuireann le brú tráchta
reatha ar an N24.
Thacódh feabhsúcháin le bonneagar siúil
agus rothaíochta sa Chathair, i gCluain
Meala agus i gCarraig na Siúire, anuas ar
fheabhsú le seirbhísí bus áitiúla, le méadú
i ndéanamh turas inbhuanaithe, a mbeadh
de thoradh air laghdú i leibhéil agus brú
tráchta taobh istigh de na bailte seo agus
timpeall orthu.
Dá ndéanfaí feabhsuithe i soláthar seirbhísí
iarnróid agus bus ar achar níos faide idir
Luimneach agus Port Láirge bheadh an
fhéidearthacht ann modhanna eile taistil
feadh chonair N24 a chomhlánú.
Mar chuid den phróiseas breithmheasa
tionscadail, déanfar measúnú ar gach malairt
taistil ghníomhaigh agus iompair phoiblí
mar réitigh aonair astu féin ionchasacha
nó na bearta seo mar mheascán de réitigh
seachas bonneagar bóthair nua a thógáil.
D’fhéadfadh na bearta seo a bheith mar
chuid de réiteach iompair ilmhódach níos
leithne do na bailte agus na sráidbhailte
feadh na codach seo den N24. Má léirítear
sa bhreithmheas buntáistí suntasacha ó
thaobh na saincheisteanna iompair agus
sábháilteachta bóthair a shainaithnítear i
gCéim 1 a réiteach, measúnófar ar bhealach
níos mionsonraithe a indéanta is atá sé iad
a sholáthar, lena n-áirítear comhairliúchán
le páirtithe leasmhara ábhartha, amhail an
tÚdarás Náisiúnta Iompair, Iarnród Éireann,
BIÉ agus údaráis áitiúla ábhartha.

Rothaíocht agus Siúl
•

Líonra rothaíochta cuimsitheach a sholáthar laistigh de na bailte seo:
an Chathair, Cluain Meala agus Carraig na Siúire

•

Áiseanna feabhsaithe do rothaithe (e.g. deighilte ó thrácht, páirceáil
rothair, luchtú rothar leictreach, etc.)

•

Feabhsúcháin le háiseanna do choisithe (e.g. crosairí níos fearr,
soláthar cosán a dheighilt)

•

Trasnú abhann a sholáthar laistigh de Charraig na Siúire do choisithe
agus rothaithe amháin

Iompar Poiblí
•

Minicíocht fheabhsaithe seirbhíse bus idir-uirbeach ag freastal ar
phríomhbhailte

•

Minicíocht fheabhsaithe seirbhísí bus áitiúla laistigh de Chluain Meala
agus lonnaíochtaí taobh ó thuaidh de Chluain Meala a nascadh leis an
mbaile le linn buaicuaireanta

•

Seirbhísí iarnróid feabhsaithe idir Port Láirge agus Luimneach gan
gá le hathrú traenach, ag stopadh ar gach stáisiún feadh na Líne idir
Luimneach agus Port Láirge, lena n-áirítear an Chathair, Cluain Meala
agus Carraig na Siúire atá i limistéar staidéir an tionscadail

•

Minicíochtaí traein amháin san uair i rith buaicamanna

•

Amanna fágtha agus teachta nasctha le gnáthphátrúin oibre

•

Meánluasanna 75 m/u (120km/u)

•

Amanna Taistil Ceann go Ceann - uair an chloig agus 30 nóiméad

Bainistíocht Éilimh
•

Cuíchóiriú páirceála laistigh de na bailte feadh an bhealaigh

•

Athbhreithniú ar uainiú comharthaí tráchta feadh an N24 chun a
chinntiú go dtugtar tosaíocht d’úsáideoirí bóthar leochaileacha, amhail
rothaithe agus coisithe, agus turais straitéiseacha chun turais níos
áitiúla a bhaint ón N24

•

Uasghrádú comharthaí bóthair reatha agus suiteáil comharthaí
bóthair nua ar feadh an N24 le tosaíocht tugtha d’úsáideoirí bóthair
leochaileacha, amhail rothaithe agus coisithe, agus turais straitéiseacha
chun turais níos áitiúla a bhaint ón N24.
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Conairí Rogha Bótharbhunaithe
Tá conairí rogha atá 300 m ar leithead i suíomhanna tuaithe agus
150 m ar leithead i suíomhanna uirbeacha sainaitheanta ag an
gcéim seo den tionscadal. Ní hionann an chonair agus leithead
iarbhír bonneagair bóthair fhéideartha nó na tailte a theastaíonn
chun a leithéid d’iarracht bhonneagair a éascú. Léirítear leis an
gconair, ina áit sin, na tailte ina bhféadfaí a leithéid de bhonneagar
bóthair a fhorbairt. De réir mar a théann an staidéar ar aghaidh,
forbrófar dearaí laistigh de na conairí Rogha seo agus laghdófar
a leithead go cuí. Tá iarracht déanta ag an bhfoireann deartha
teagmháil a dhéanamh le gach úinéir talún a bhfuil tionchar orthu
mar gheall ar chonair Rogha
De réir an Ordlathais Idirghabhála, féachtar le gach conair rogha
bótharbhunaithe leis an tsócmhainn bhóthair reatha a athúsáid
nuair is féidir. Tá gach conair rogha chomh leathan le leithead
iomlán an limistéir staidéir, ach féachtar le gach rogha le Bóthar
Ceangail 2+1 Chloch Bhríde reatha taobh ó thuaidh den Chathair
a úsáid (nóid A go B) agus freisin Seachbhóthar N24 reatha Bhaile
an Phoill Fhiodh Dúin (nóid AA go BB) trí uasghráduithe ar líne de
réir mar is féidir.

Roghanna Bealaigh
Tugtar deis sna Roghanna Bealaigh athrú idir Conairí Rogha chun
Conairí Rogha nua hibride a fhoirmiú.
Rogha Bealaigh 1 – Glas go Cian/Buí
I Rogha Bealaigh 1 cuirtear nasc ar fáil ón gConair Rogha
Bainistíochta Glas ar an N24 reatha go dtí an Chonair Rogha Cian
ag Belleville (nóid C go D).
Rogha Bealaigh 2 – Bándearg go Buí
I Rogha Bealaigh 2 cuirtear nasc ar fáil ón N24 (Conair Rogha
Bainistíochta Glas) nó an Chonair Rogha Bándearg ag an mBearna
(nód F), chuig an gConair Rogha Buí (nód G).
Rogha Bealaigh 3 – Buí go Cian
I Rogha Bealaigh 3 cuirtear nasc ar fáil idir an Chonair Rogha Buí
(nód G) agus an Chonair Rogha Cian idir an R688 agus R689 (nód
H), taobh ó thuaidh de Chluain Meala.
Rogha Bealaigh 4 – Cian go Buí/Bándearg
I Rogha Bealaigh 4 cuirtear nasc ar fáil idir an Chonair Rogha Cian
(nód H) agus an Chonaire Rogha Buí nó Bándearg idir Baile Uí Néill
agus Muileann an Fhraincigh, taobh ó thuaidh de Chluain Meala
(nód I).
Rogha Bealaigh 5 – Buí/Bándearg go Cian
I Rogha Bealaigh 5 cuirtear nasc ar fáil idir an Chonair Rogha Buí
nó Bándearg (nód I) agus an Chonair Rogha Cian ag an Annúir
(nód L).
Rogha Bealaigh 6 – Bándearg/Buí go Glas
I Rogha Bealaigh 6 cuirtear nasc ar fáil ón gConair Rogha
Bainistíochta Bándearg nó Buí (nód J) chuig an N24 reatha (Conair
Rogha Bainistíochta Glas), mar a dteagmhaíonn an N24 reatha leis
an N76 (nód K).
Rogha Bealaigh 7 – Bándearg go Buí
I Rogha Bealaigh 7 cuirtear nasc ar fáil idir an Chonair Rogha
Bándearg agus an Chonair Rogha Buí (nóid M go O) gar do
Chrosaire Bhaile an Ghlaisín.
Rogha Bealaigh 8 – Buí go Cian
I Rogha Bealaigh 8 cuirtear nasc ar fáil idir an Rogha Buí (nód
V) agus an Chonair Cian (nód Y) taobh ó thuaidh de Charraig na
Siúire.
Rogha Bealaigh 9 – Cian/Bándearg go Glas
I Rogha Bealaigh 9 cuirtear nasc ar fáil idir an Rogha Cian agus
an Rogha Bándearg (nód Q) agus an N24 ag dul amach (Rogha
Bainistíochta Glas) ag Baile Uí Dhiana (nód R).

N24
Port Láirge go
dtí an Chathair
Rogha Bealaigh 10 – Cian go Buí
I Rogha Bealaigh 10 cuirtear nasc ar fáil idir an Rogha Cian (nód Y)
agus an Rogha Buí (nód Z) ag an Loinneán.
Rogha Bealaigh 11 – Glas go Cian
I Rogha Bealaigh 11 cuirtear nasc ar fáil idir an N24 reatha (Rogha
Bainistíochta Glas) (nód S) agus an Rogha Cian taobh thiar-thuaidh
de Charraig na Siúire (nód W).
Rogha Bealaigh 12 – Glas go Cian/Bándearg
I Rogha Bealaigh 12 cuirtear nasc ar fáil idir an N24 reatha (Rogha
Bainistíochta Glas) (nód AE) agus an Rogha Bándearg (nód AI)
taobh thoir de Mhóin Choinn.
Rogha Bealaigh 13 – Glas go Buí
I Rogha Bealaigh 13 cuirtear nasc ar fáil idir an N24 reatha (Rogha
Bainistíochta Glas) (nód AE) agus an Rogha Buí (nód AF) taobh
thoir de Mhóin Choinn.
Rogha Bealaigh 14 – Cian/Buí/Bándearg go Glas
I Rogha Bealaigh 14 cuirtear nasc ar fáil idir an N24 reatha (Rogha
Bainistíochta Glas) (nód AG) agus na Roghanna Bándearg, Cian
agus Buí (nód AD) taobh thoir de Mhóin Choinn.
Rogha Bealaigh 15 – Glas go Bándearg
I Rogha Bealaigh 15 cuirtear nasc ar fáil idir an N24 reatha (Rogha
Bainistíochta Glas) (nód S) agus an Rogha Bándearg taobh thiarthuaidh de Charraig na Siúire (nód X).
Rogha Bealaigh 16 – Cian/Buí go Bándearg
I Rogha Bealaigh 16 cuirtear nasc ar fáil idir na Roghanna Cian
agus Buí (nód E) agus an Rogha Bándearg (nód AJ) taobh thoir de
Mhóin Choinn.
Rogha Bealaigh 17 – Glas go Bándearg
I Rogha Bealaigh 17 cuirtear nasc ar fáil idir an N24 reatha (Rogha
Bainistíochta Glas) (nód AK) agus an Rogha Bándearg taobh thiar
de Chill Síoláin (nód AL).
Rogha Bealaigh 18 – Bándearg go Glas
I Rogha Bealaigh 18 cuirtear nasc ar fáil idir an N24 reatha (Rogha
Bainistíochta Glas) (nód AN) agus an Rogha Bándearg taobh thiar
de Chill Síoláin (nód AK).

Naisc Bhóthair laistigh de Cheantar
Uirbeach Chluain Meala
Sainaithníodh ceithre nasc bóthair mar chuid de phlean bainistíochta
tráchta do Chluain Meala. Déanfar iad seo a mheasúnú, astu féin
nó in éineacht le réitigh eile, ó thaobh a gcumais méideanna tráchta
a laghdú ar an N24 reatha. Tá siad dírithe ar naisc a chur ar fáil le
haghaidh turais áitiúla agus brú tráchta reatha a shainaithnítear ar
Bhóthar Faoisimh Laistigh Chluain Meala a mhaolú. Tá gach conair
150 m ar leithead.
Ceangal Bóthair 1: Nascann Ceangal Bóthair 1 Ascaill Pháirc an
Longaidh le timpeallán R689 taobh ó dheas de Ghleann Cara, ag
cur ar fáil ceangal idir an R688 agus R689.
Ceangal Bóthair 2: Nascann Ceangal Bóthair 2 timpeallán
an R689 taobh ó dheas de Ghleann Cara le Timpeallán N24/
An Charraigín, ag cur ar fáil ceangal timpeall ar Pháirc Ghnó an
Charraigín.
Ceangal Bóthair 3: Nascann Bóthar Ceangail 3 timpeallán Mile
Tree R688 le hacomhal nua leis an R689, taobh ó thuaidh de
Ghleann Cara chun ceangal a chur ar fáil idir an R688 agus R689.
Bóthar Ceangail 4: Nascann Bóthar Ceangail 4 acomhal nua ar
an R689, taobh ó thuaidh de Ghleann Cara, le hacomhal nua ar an
L2506 idir monarcha Bulmers agus suíomh Medite, taobh thoir de
Chluain Meala, timpeall 720 m ó thuaidh ón N24. Trasnaíonn an
ceangal molta an t-iarnród reatha idir Port Láirge agus Luimneach,
ag úsáid an fhodhroichid ar bhóthar Bhaile an Phaoraigh.

N24
Port Láirge go
dtí an Chathair
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Síneann an Chonair Rogha Bándearg feadh fhad an
limistéir staidéir, ó nód A go AH. Baineann sé athúsáid as
débhealach 2+1 reatha bhóthar Ceangail Chloch Bhríde
taobh ó thuaidh den Chathair (nóid A go B) agus freisin
Seachbhóthar N24 reatha Bhaile an Phoill Fhiodh Dúin
(nóid AA go BB) trí uasghráduithe ar líne. Leanann sé an
líne chéanna is a leanann an Cian ó nód Q go T agus arís
ó nód AA go AH.

Conair Rogha Cian

Síneann an Chonair Rogha Buí feadh fhad an limistéir staidéir, ó
nód A go AH. Baineann sé athúsáid as débhealach 2+1 reatha
bhóthar Ceangail Chloch Bhríde taobh ó thuaidh den Chathair
(nóid A go B) agus freisin Seachbhóthar N24 reatha Bhaile an
Phoill Fhiodh Dúin (nóid AA go BB) trí uasghráduithe ar líne.
Leanann sé líne an Chian taobh ó thuaidh de Mhóin Choinn ó nód
AA go AF roimh dhul thart taobh ó thuaidh de Choiréal Roadstone
Chill Mhic Bhúith agus ag ceangal isteach i dTimpeallán an
Choiréil ag nód AH.

Conair Rogha
Bándearg

Féachtar leis an gconair rogha seo feidhm
a bhaint as an tsócmhainn bhóthair reatha
nuair is féidir trí fheabhsuithe ar líne,
athailínithe beaga, bearta bainistíochta
tráchta nó Córais Iompair Chliste (CIC).

Conair Rogha
Buí

Rogha
Bhainistíochta

Malairtí agus Roghanna

Síneann an Chonair Rogha Cian feadh fhad iomlán an
limistéir staidéir ó nód A go AH. Baineann sé athúsáid as
débhealach 2+1 reatha bhóthar Ceangail Chloch Bhríde
taobh ó thuaidh den Chathair (nóid A go B) agus freisin
Seachbhóthar N24 reatha Bhaile an Phoill Fhiodh Dúin
(nóid AA go BB) trí uasghráduithe ar líne
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Malairtí agus Roghanna

Cad a Tharlóidh Anois?

Grafaic Amlíne

Táimid ag lorg aiseolais ón bpobal maidir leis na Malairtí agus
Roghanna a cuireadh i láthair le cabhrú le tuilleadh forbartha
a dhéanamh ar réiteach iompair inbhuanaithe do Thionscadal
an N24 idir Port Láirge agus an Chathair.
Chomh maith le himeachtaí comhairliúcháin i bpearsa tá
gach faisnéis chomhairliúcháin ar fáil ar shuíomh gréasáin
tiomnaithe an tionscadail www.n24waterford2cahir.ie
Más mian leat ábhar an chomhairliúcháin a phlé le foireann
an tionscadail agus murar féidir leat a bheith i láthair ag ceann
de na himeachtaí i bpearsa, is féidir leat cruinniú ar líne a chur
in áirithe tríd an áis áirithintí ar líne ar shuíomh gréasáin an
tionscadail www.n24waterford2cahir.ie nó, de rogha air sin,
cuir glao le do thoil ar 056 7794380.
Déanfaidh an Fhoireann Tionscadail an t-aiseolas agus
na haighneachtaí a fuarthas ón bpróiseas a mheas agus
féadfaidh sin eolas a dhéanamh do nuashonruithe ar na réitigh
fhéideartha a chuirtear i láthair. Rachaidh siad seo ar aghaidh
ansin go dtí an chéad chéim eile den phróiseas Roghnúcháin
Roghanna lena mbaintear breithmheas níos mionsonraithe
ar na Malairtí agus Roghanna trí anailís ilchritéir a úsáid
faoi na ceannteidil Sábháilteacht, Geilleagar, Comhshaol,
Inrochtaineacht agus Cuimsiú Sóisialta, Comhtháthú agus
Gníomhaíocht Choirp.
Cinnfear sa mheasúnú i gCéim 2 an Mhalairt nó Rogha is fearr
a fheidhmíonn nó meascán de Mhalairtí agus/nó Roghanna
le tabhairt ar aghaidh mar Réiteach Roghnaithe.
Táthar ag súil leis go ndéanfar an Rogha Tosaíochta a
thaispeáint go poiblí i R2 2023. Foilseofar nuashonruithe,
nuacht agus sonraí maidir le taispeántais phoiblí
amach anseo ar shuíomh an tionscadail www.
n24waterford2cahir.ie.

Tá do Thuairim Tábhachtach
Beidh an tréimhse chomhairliúcháin phoiblí ar siúl ón
Bealtaine 2022 go dtí an 20 Bealtaine 2022.
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Is féidir breathnú ar an mapáil idirghníomhach ar shuíomh
gréasáin an tionscadail: www.n24waterford2cahir.ie. Mar
rogha eile, cuir glao ar 056 7794380 agus cuirfimid bróisiúr
agus foirm aiseolais chugat sa phost.
Roinn do chuid tuairimí linn tríd an bhfoirm aiseolas
ar líne a chomhlánú faoin 25 Eanáir 2022

Conas Aighneacht a Dhéanamh
An fhoirm aiseolais ar líne ar shuíomh gréasáin an
tionscadail www.n24waterford2cahir.ie a úsáid nó mar
rogha eile, is féidir foirmeacha aiseolais comhlánaithe a
chur ar ais trí ríomhphost, ag na himeachtaí i bpearsa
nó sa phost mar seo a leanas:
R-phost: N24Waterford2Cahir@kilkennycoco.ie
Post
Tionscadal N24 Port Láirge go dtí an Chathair
Comhairle Contae Chill Chainnigh
Halla an Chontae
Sráid Eoin
Cill Chainnigh
R95 A39T
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