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Séanadh:
Dréacht is ea an Limistéar Staidéir a thaispeántar agus
d’fhéadfadh sé athrú. D’fhéadfadh go n-athrófar an Limistéar
Staidéar mar thoradh ar mheasúnuithe níos mionsonraithe,
staidéir leanúnacha agus faisnéis a fhaightear ón bpobal.
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N24 Cahir to Limerick Junction

Disclaimer Note:
The Study Area shown is draft only and subject to change. More detailed
assessments, on-going studies and the information received from the public
may result in changes to the Study Area.

Tá an Tionscadal N24 idir an Chathair agus Gabhal Luimnigh á fhorbairt ag Comhairle Contae Thiobraid Árann i gcomhpháirt le Comhairle Cathrach agus
Contae Luimnigh, Bonneagar Iompair Éireann agus an Roinn Iompair. Bealach straitéiseach is ea an N24 a nascann Luimneach le Port Láirge. Tá an tríú
agus cúigiú daonra oibrithe sa lá is mó sa tír ag Luimneach agus Port Láirge faoi seach, agus cé nach bhfuil ach 130km eatarthu, níl cuid mhór nasc
geilleagrach ann idir an dá chathair. Iompraíonn an N24 trácht fad-achair ó oirdheisceart na tíre go dtí meániarthar na tíre, mar aon le cuid shuntasach
den trácht réigiúnach agus idiruirbeach idir Port Láirge, Carraig na Siúire, Cluain Meala, Tiobraid Árann agus Luimneach. Soláthraíonn an chuid den N24
trí Bhaile Thiobraid Árann naisc réigiúnacha le Caiseal freisin (N74). Dhírigh an obair thosaigh ar shonraí a bhailiú agus ar iniúchadh a dhéanamh ar na
fadhbanna reatha a bhaineann leis an líonra iompair chun go mbeifí in ann réitigh iompair iomchuí éifeachtacha a fhorbairt. Chuir an t-iniúchadh tosaigh
maidir leis na saincheisteanna iompair ar an N24 idir an Chathair agus Gabhal Luimnigh na nithe seo a leanas in iúl a bhfuil tuilleadh staidéir agus anailíse
de dhíth orthu.
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Cad iad na Saincheisteanna?
Saincheisteanna Sábháilteachta ar Bhóithre
atá ann Cheana Féin
Básaíodh ochtar agus gortaíodh 25 duine
go dona idir 2006 – 2016 ar an gcuid den
N24 atá laistigh den limistéar staidéir. Tá na
rátaí imbhuailte sna codanna uirbeacha (Baile
Thiobraid Árann) agus sna codanna tuaithe araon
den N24 níos airde, nó dhá oiread níos airde, ná an meánráta náisiúnta
don chineál carrbhealaigh lena mbaineann. Mar aon leis an líon ard tráchta
ar chodanna den N24, tharla líon ard imbhuailtí mar thoradh ar chodanna
le droch-ailíniú, brú tráchta sna limistéir fhoirgnithe, trasghearradh caol
agus go leor acomhal le bóithre áitiúla agus rochtain ar éadanas bóthair.

cuid de chreatlach uirbeach Bhaile Thiobraid Árann, agus baineann an líon
ard tráchta agus HGVanna go mór ón ómós áite.

Brú Tráchta agus Coinníollacha Tráchta Reatha
Faoi láthair, gabhann an N24 trí Bhaile
Thiobraid Árann trí phríomhshráid chaol
phlúchta an bhaile. Dá bharr sin, bíonn
líon ard feithiclí earraí troma (HGVanna) ar
phríomhshráid an bhaile, ar sráid uirbeach í
a fhreastalaíonn ar gach modh iompair eile
amhail iompar poiblí, rothaíocht agus siúl. Áit
is ea an tsráid chomh maith agus tá sí ina

An tAilíniú Bóthair Reatha
Tá formhór an N24 reatha laistigh den limistéar staidéir déanta suas den
seanghréasán bóithre náisiúnta, rud a fhágann go mbíonn easnaimh
ailínithe ann ó thaobh leagan amach an bhóthair de - amhail deiseanna
teoranta scoite agus gnéithe geoiméadracha atá faoi bhun an chaighdeáin.
Sna cásanna ina bhfuil scoitheadh ar fáil, tá go leor pointí rochtana i láthair
sna codanna scoite, rud a laghdaíonn a éifeachtúla is atá siad chun
deiseanna sábháilte scoite a sholáthar.

Amanna Taistil Reatha
Laistigh den limistéar staidéir, taifeadadh
meánluasanna taistil idir 60 - 65km/u ag
buaicthréimhsí i rith na seachtaine, agus
meánluasanna idir 57 – 63km/u idir na
buaicthréimhsí sin. Tá na luasanna taistil sin i
bhfad faoi bhun na sprice 90km/u arna leagan
amach ag an gCreat Náisiúnta Pleanála do
bhóithre idiruirbeacha.
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An Soláthar Iompair Phoiblí Reatha
Féadfaidh amanna taistil ar bhus idir Port
Láirge agus Luimneach a bheith 45 nóiméad
níos faide ná amanna taistil i gcarr, rud a
fhágann go bhfuil taistil cairr i bhfad níos
tarraingtí mar rogha ó thaobh am a shábháil
de. Lena chois sin, ní mór do sheirbhísí
bus ar an N24 dul i ngleic leis an mbrú
tráchta céanna le carranna príobháideacha agus tá siad faoi réir na
neamhiontaofachta céanna ó thaobh amanna taistil de. Dá bharr
sin, tá díspreagadh i gceist maidir le seirbhísí bus a úsáid mar rogha
mhealltach seachas an carr príobháideach. Is éard a bheadh ann mar
thoradh ar aon fheabhsuithe in amanna agus luasanna taistil ar an
N24 ná feidhmiú níos éifeachtaí na seirbhísí bus reatha, agus bheadh
seirbhísí bus ina rogha níos mealltaí ná an carr príobháideach dá
bharr. Bíonn naoi seirbhís iarnróid idir Luimneach agus Port Láirge
in aghaidh an lae, ach ní seirbhís dhíreach í aon cheann acu. Ní mór
athrú ag Gabhal Luimnigh ar dhá cheann de na seirbhísí ‘is dírí’ sin.
Gabhann an chuid eile de na seirbhísí trí Bhaile Átha Cliath nó Cill
Dara. 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. Cosúil leis an
taisteal ar bus, tá sé níos tarraingtí taisteal i gcarr idir na dhá chathair
ná taisteal ar iarnród ó thaobh ama de.

Áiseanna Rothaíochta agus Siúlóide
Tiobraid Árann Theas Tá roinnt moltaí do Bhaile
Thiobraid Árann i straitéis siúlóide agus rothaíochta
na mBailte um Thaisteal Gníomhach, amhail cosáin
agus naisc rothaíochta nua a sholáthar. Tugtar faoi
deara go mbaineann na moltaí sin úsáid as an N24
reatha, rud a fhágann go bhfuil gach modh taistil
ag luí isteach ar a chéile sa spás comhroinnte céanna sin. Tá an straitéis seo
dírithe ar thionscnaimh agus feabhsúcháin bhonneagair sna pobail i ngach
ceann de na bailte atá cumhdaithe ag an straitéis, chun rothaíocht agus siúl
a chur chun cinn d’aistir ghearra sna bailte sin. Ós rud é go bhfuil ceithre cinn
de na cúig bhaile sin sa straitéis ar chonair an N24, is iad sin Baile Thiobraid
Árann, an Chathair, Cluain Meala, agus Carraig na Siúire, tá féidearthacht
ann tuilleadh feabhais a chur ar na háiseanna rothaíochta ar an gconair sin
idir na bailte, don rothaí a bhfuil taithí aige agus don rothaí ócáideach araon.
Ina theannta sin, tá sé mar aidhm ag Comhairle Contae Thiobraid Árann
pleananna a fhorbairt chun aghaidh a thabhairt ar mhodhanna roinnte taistil
agus chun bearta bainistíochta tráchta a chur i bhfeidhm. Mar chuid d’fhorbairt
an tionscadail, tá féidearthacht ann an nascacht idir Baile Thiobraid Árann
agus Gabhal Luimnigh a fheabhsú, agus go deimhin lonnaíochtaí laistigh
den limistéar staidéir, trí áiseanna rothaíochta a sholáthar. Ar an mbonn sin,
mar chuid den tionscadal seo, d’fhéadfaí bearta chun áiseanna rothaíochta
a sholáthar ar an N24 idir an Chathair agus Gabhal Luimnigh a bheith san
áireamh mar réitigh fhéideartha iompair.

Cad Atá Ag Tarlú Anois?
Faoi láthair, tá an tionscadal ag Céim 2: Roghanna a Chinneadh. Is é is aidhm don chéim seo ná roghanna féideartha malartacha a iniúchadh d’fhonn
Rogha Tosaíochta a chinneadh don tionscadal. Tá an Staidéar Srianta ar bun i láthair na huaire agus táthar ag súil go mbeidh na roghanna féideartha
sainaitheanta i R2 2021. Reáchtálfar comhairliúchán poiblí eile an tráth sin chun aiseolas a bhailiú ón bpobal maidir leis na roghanna a shainaithneofar.
Staidéar Srianta
Is é is aidhm don chomhairliúchán neamhreachtach poiblí seo ná srianta an tionscadail a chur in iúl, agus freastalófar ar gach srian lena n-áireofar 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. Tá sé mar aidhm againn tuilleadh iniúchta a dhéanamh ar na
saincheisteanna thuas agus na príomhshrianta a bhaineann le réitigh iompair a fhorbairt a shainaithint. Trí chonair iompair ar ardchaighdeán a sholáthar
idir Luimneach agus an Chathair, feabhsófar an chonair iompair iomlán idir Luimneach agus Port Láirge, agus cuirfear deiseanna ar fáil do thuilleadh nasc
geilleagrach idir an dá chathair, rud atá ag teacht le beartas an Rialtais ag leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil, mar a leagtar amach i mbeartais amhail
an Creat Náisiúnta Pleanála, Tionscadal Éireann 2040, Taisteal Níos Cliste, na Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha, agus Pleananna Forbartha agus pleananna
ceantair áitiúil Chomhairle Contae Thiobraid Árann agus Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh.
Déanfar meascáin de réitigh agus roghanna eile a mheas agus d’fhéadfadh
réitigh bunaithe ar na bóithre; iompar poiblí a fheabhsú, a leathnú nó a
chur ar fáil; agus feabhsúcháin ar bhonneagar siúlóide agus rothaíochta a
bheith i gceist leis sin.

Tá formhór an N24 reatha laistigh den
limistéar staidéir déanta suas den
seanghréasán bóithre náisiúnta.
Ar an mbonn sin, tá easnaimh
ghaolmhara ar an N24 mar atá sé, ó
thaobh leagan amach an bhóthair de,
deiseanna teoranta scoite, easnaimh
gheoiméadracha agus fadhbanna
toillte.

A bhfuil á
dhéanamh
againn

Tá tús curtha le srianta innealtóireachta
agus comhshaoil a shainaithint.
Tá tuilleadh staidéir ag teastáil chun
réitigh a shainaithint.

Roghanna a
Fhorbairt

Roghanna
a chur i
gComparáid
agus Réiteach a
Mholadh
Na Chéad
Chéimeanna
Eile a
Chinneadh
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Próiseas Chéimeanna 1 go 4
Is féidir cruinniú ar líne nó
a chur in áirithe le ball
tríd an tsaoráid áirithinte
comhairliúcháin
phoiblí
N24cahirlimerick.ie.

cruinniú thar an bhfón
foirne an tionscadail
ar líne ar an seomra
fhíorúil
ag
www.

Cad a Tharlóidh Anois?
•

Tar éis don Staidéar Srianta a bheith críochnaithe, déanfaimid
roghanna a fhorbairt chun na fadhbanna iompair ar chonair an
N24 idir an Chathair agus Gabhal Luimnigh a réiteach.

•

Reáchtálfar comhairliúchán poiblí eile nuair a bheidh na
roghanna forbartha agus tabharfar cuireadh don phobal a
dtuairimí maidir leis na roghanna sin a chur in iúl.

•

Déanfar na roghanna a mheas agus déanfar rogha tosaíochta
a mholadh.

•

Foilseofar nuashonruithe, nuacht agus sonraí maidir le
comhairliúcháin phoiblí amach anseo ar www.n24cahirlimerick.

Tá do Thuairim Tábhachtach
Beidh an tréimhse chomhairliúcháin phoiblí ar siúl ar feadh 3 seachtaine
ón 27 Eanáir 2021 go dtí an 17 Feabhra 2021.
Is féidir breathnú ar an mapáil srianta ar shuíomh gréasáin an
tionscadail: www.n24cahirlimerick.ie
Mar rogha eile, cuir glao ar
061 951000 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 roimh nó ar
an 17 Feabhra 2021 ar shuíomh gréasáin an tionscadail www.
n24cahirlimerick.ie nó mar rogha eile, is féidir foirmeacha aiseolais a
chur ar ais chugainn trí r-phost nó sa phost ag baint úsáide as na
sonraí seo thíos:

R-phost
cahirlimerick@midwestroads.ie.

Post

Mid West National Road
Lissanalta House,
Dooradoyle Road,
Limerick,
by returning the
V94 H5RR

feedback form by
17 February 2021

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

