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Cur Síos agus Cúlra an Tionscadail 
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). Príomhthiománaí don tionscadal seo is ea a chinntiú 
go bhfuil na gnéithe ar fad den iompar (lena n-áirítear iompar poiblí, 
siúl, rothaíocht) ag obair le chéile chun réiteach inbhuanaithe a bhaint 
amach agus an tionchar a bhíonn ar an timpeallacht nádúrtha agus 
thógtha a íoslaghdú. 

Go dáta, sainaithníodh go bhfuil saincheisteanna suntasacha iompair 
feadh an chuid den N24 idir an Chathair agus Úlla a dteastaíonn 
tuilleadh iniúchadh a dhéanamh orthu. Tugtar achoimre thíos ar na 
saincheisteanna iompair agus sábháilteachta a sainaithníodh don 
tionscadal. 

Cad iad na Saincheisteanna? 
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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. 
Bhásaigh ochtar agus gortaíodh 

25 duine go dona idir 2006-
2016 ar an gcuid den N24 atá 
laistigh den limistéar staidéir. 

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. 

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. 

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. 

Tá formhór an N24 reatha 
laistigh den limistéar staidéir 

déanta suas den seanghréasán 
bóithre náisiúnta, a tógadh 
gan dearadh geoiméadrach 
de ghnáth, rud a fhágann go 

mbíonn easnaimh ailínithe ann 
ó thaobh leagan amach an 

bhóthair de. 

Cuireann 508 bealach rochtana 
díreacha leis an ngréasán bóithre 

náisiúnta agus 45 acomhal le 
rioscaí sábháilteachta níos mó. Tá 
easpa inrochtaineacht réigiúnach 
ag cur bac ar fhás eacnamaíoch 

réigiúnach freisin. 

Leanann go leor cosán agus 
nasc rothaíochta reatha agus 

beartaithe líne an N24 reatha, rud 
a fhágann go bhfuil gach modh 
taistil ag luí isteach ar a chéile sa 
spás comhroinnte céanna sin.  

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. 
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Céim 2: Cad Atá Ag Tarlú Anois? 
Faoi láthair, tá an tionscadal ag Céim 2: Roghanna a Chinneadh. Is é 
is aidhm leis an gcéim seo den Tionscadal ná Malairtí agus Roghanna 
a fhorbairt a shásaíonn cuspóirí an tionscadail agus chun measúnú 
córasach a dhéanamh ar na Malairtí agus Roghanna seo chun an 
réiteach iompair tosaíochta a roghnú, a bheidh mar bhunús leis an 
dearadh mionsonraithe agus an measúnú comhshaoil a thiocfaidh i 
gCéim 3. Cuirtear i láthair sa chomhairliúchán poiblí seo réimse leathan 
réiteach féideartha a d’fhéadfadh na saincheisteanna a shainaithnítear 
a réiteach agus na Cuspóirí Tionscadail a sheachadadh. 

An Réimse Malairtí agus Roghanna a 
Breithníodh 

Gan Dada a Dhéanamh 

Déan an tÍosmhéid

Déan Rud Éigin: Roghanna

Déan Rud Éigin: Roghanna malartacha

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 

Sa rogha seo, déantar an bonneagar reatha a chothabháil 
agus scéimeanna pleanáilte agus tiomanta a thógáil 

• Rogha Bainistíochta (an rogha ina ndéantar iarracht an 
úsáid is fearr a bhaint as an mbonneagar reatha) 

• Roghanna Bótharbhunaithe 

• Taisteal Gníomhach 

• Iompar Poiblí 

• Bainistíocht Éilimh 

Rinneadh measúnú ar roinnt Roghanna, cuireadh as an 
áireamh iad agus ní dhéanfar breith orthu mar chuid den 
Tionscadal 

An Geilleagar

An Comhshaol

Gníomhaíocht 
Choirp

Sábháilteacht

ComhtháthúInrochtaineacht 
agus Cuimsiú 

Sóisialta

Cuspóirí 
Tionscadail 

Baile Thiobraid Árann le Bearta Féideartha Taisteal Gníomhach a Shamhlú
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Malairt Thaistil Ghníomhaigh 
Céard is Taisteal Gníomhach ann? 

Tograí an 
Iompair 
Phoiblí

Tograí chun 
Éileamh a 
Laghdú

• Seirbhís bus idir-uirbeach feabhsaithe 
• Seirbhísí bus feabhsaithe i mBaile 

Thiobraid Árann 
• Seirbhísí bus feabhsaithe sa Chathair 
• Seirbhísí iarnróid feabhsaithe, gan 

aon acomhal idir Luimneach agus 
Port Láirge, ag stopadh ar gach 
stáisiún feadh na Líne idir Luimneach 
agus Port Láirge, lena n-áirítear Baile 
Thiobraid Árann agus an Chathair atá 
sa limistéar staidéir 

• Minicíochtaí ar a laghad traein amháin 
san uair i rith buaicamanna 

• Amanna fágtha agus teachta nasctha 
le gnáthphátrúin oibre 

• Áiseanna páirceála agus taistil ag 
Gabhal Luimnigh 

• Líonra rothaíochta cuimsitheach a 
sholáthar (lena n-áirítear nasc idir 
Gabhal Luimnigh agus Baile Thiobraid 
Árann)

• Áiseanna feabhsaithe do rothaithe 
(e.g. páirceáil rothair, luchtú e-rothair, 
etc.)

• Feabhsúcháin le háiseanna do 
choisithe (e.g. trasnuithe níos fearr 
agus soláthar cosán)

• Tréscaoilteacht a fheabhsú i mBaile 
Thiobraid Árann agus sa Chathair

• D’fhéadfaí sráideanna tábhachtacha a 
shainiú do choisithe

• Cuíchóiriú páirceála i mBaile Thiobraid 
Árann agus sa Chathair 

• Táillí / tobhaigh pháirceála níos airde 
• Comharthaí / Bainistiú Tráchta a 

chuireann pionós ar thurais ghearra thar 
thurais straitéiseacha 

• Acomhal idir modh iompair 

Feabhsúcháin Taistil Ghníomhaigh: 

Tograí 
Rothaíochta 

agus Siúlóide

Léirigh anailís ar phátrúin thráchta sa limistéar staidéir go ndéantar líon suntasach turas gearr i gcarranna, 
rud a chuireann le brú tráchta reatha ar an N24. 

Thacódh feabhsúcháin le bonneagar siúil agus rothaíochta i mBaile Thiobraid Árann agus sa Chathair, 
anuas ar fheabhsú le seirbhísí bus áitiúla, le méadú i ndéanamh turas inbhuanaithe. Mar gheall air seo, 
d’fhéadfadh na leibhéil tráchta agus an brú tráchta sa bhaile laghdú. 

Mar chuid den phróiseas breithmheasa tionscadail, déanfar measúnú ar na bearta seo mar mhalairt le 
bonneagar bóthair nua a thógáil. Ach, d’fhéadfadh na bearta seo a bheith mar chuid de réiteach iompair 
ilmhódach níos leithne do na bailte agus na sráidbhailte feadh an chuid seo den N24 agus go háirithe i 
mBaile Thiobraid Árann agus an ceantar máguaird. 

mBaile Thiobraid 
Árann 

Chathair

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, d’fhéadfadh sé cabhrú le brú 
tráchta a mhaolú agus 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.
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Sa Rogha Bándearg cuirtear síneadh le fad iomlán 
an limistéir staidéir, ó Nód B go W. Is é seo an Rogha 
Bainistíochta ar líne. Is é an Rogha Bándearg an Rogha 
Bainistíochta ar líne a chuireann uasghrádú ar líne ar fáil 
ar an N24 reatha. Nuair is féidir, díríodh codanna den 
N24 reatha chun scoitheadh níos sábháilte a sholáthar. 

Sa Rogha Buí, cuirtear síneadh le fad iomlán an 
limistéir staidéir, ó Nód A go X agus a leanann go 
leathan líne an Rogha Tosaíochta Tionscadail 
roimhe seo idir ón tSeanphailís go dtí an Chathair 
idir Gabhal Luimnigh agus J10 an M8.

Sa Rogha Gorm, cuirtear síneadh le fad iomlán an 
limistéir staidéir, ó Nód B go X. 

Sa Rogha Glas, cuirtear síneadh le fad iomlán an 
limistéir staidéir, ó Nód A go W.  

I Rogha Bealaigh 1 (Dubh) cuirtear nasc ar fáil ón 
gConair Rogha Bándearg nó Gorm chuig an gConair 
Rogha Buí 

I Rogha Bealaigh 2 (Oráiste) cuirtear nasc ar fáil ón 
gConair Rogha Bándearg chuig an gConair Rogha 
Glas

I Rogha Bealaigh 3 (Corcra) cuirtear nasc ar fáil ó na 
Conairí Rogha Buí nó Gorm chuig na Conairí Rogha 
Bándearg nó Glas 

I Rogha Bealaigh 4 (Dearg) cuirtear nasc ar fáil ó na 
Conairí Rogha Bándearg nó Glas chuig na Conairí 
Rogha Buí nó Gorm 

I Rogha Bealaigh 5 (Cian) cuirtear nasc ar fáil ó na 
Conairí Rogha Bándearg nó Glas chuig na Conairí 
Rogha Buí nó Gorm  

I Rogha Bealaigh 6 (Líoma) cuirtear trasnú malartach 
ar fáil thar an tSiúir ó thuaidh den trasnú sa Chonair 
Rogha Buí.   

Bóithre Ceangail breise is ea Bóthar Ceangail 1 agus 
2 soir ó Bhaile Thiobraid Árann. 

Tugtar deis sna Roghanna Bealaigh seo athrú idir Conairí Rogha 
chun Conairí Rogha nua hibride a fhoirmiú. 

Roghanna malartacha
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Roghanna Conaire Bótharbhunaithe
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Bándearg 

Rogha 
Buí 

Rogha 
Gorm 

Rogha 
Glas 

Rogha 
Bealaigh 

1 

Rogha 
Bealaigh 

2

Rogha 
Bealaigh 

3

Rogha 
Bealaigh 

4

Rogha 
Bealaigh 

5

Rogha 
Bealaigh 

6

Bóthar-
bhunaithe
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Cad a Tharlóidh Anois? 
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 an Chathair agus Gabhal Luimnigh. 

Tar éis an comhairliúchán poiblí seo a chríochnú, athbhreithniú a 
dhéanamh ar na haighneachtaí a fuarthas agus tuilleadh staidéar, 
déanfar na Malairtí agus Roghanna a mheas agus déanfar rogha 
tosaíochta a mholadh. 

Foilseofar nuashonruithe, nuacht agus sonraí maidir le taispeáint 
phoiblí amach anseo ar www.n24cahirlimerck.ie 

Cuireadh formáid an chomhairliúcháin phoiblí in oiriúint lena 
chinntiú go gcloítear le treoirlínte agus srianta COVID-19. 
Tá suíomh gréasáin tiomanta forbartha againn www.
n24cahirlimerick.ie ar a bhfuil an fhaisnéis ar fad a thaispeánfaí 
de ghnáth ag comhairliúchán poiblí ag a mbeadh daoine i láthair. 

Déanfaidh an Fhoireann Tionscadail an t-aiseolas agus na 
haighneachtaí a fuarthas ón bpróiseas a mheas i gCéim 2 
den phróiseas Roghanna a Chinneadh. I gCéim 2, déantar 
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 Mhalairt/Malairtí agus/nó Rogha/
Roghanna le tabhairt ar aghaidh mar Rogha Tosaíochta. 

Táthar ag súil leis go ndéanfar an Rogha Tosaíochta a thaispeáint 
go poiblí i R1 2022. 

Is féidir cruinniú ar líne nó cruinniú thar an bhfón a chur in 
áirithe le ball foirne an tionscadail tríd an tsaoráid áirithinte ar 
líne ar an seomra comhairliúcháin phoiblí fhíorúil ag www. 
N24cahirlimerick.ie 

Tá do Thuairim Tábhachtach 
Beidh an tréimhse chomhairliúcháin phoiblí ar siúl ar feadh 6 
seachtaine ón 25 Meitheamh 2021 go dtí an 6 Lúnasa 2021. 

Is féidir breathnú ar an mapáil 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. 

in iúl dúinn tríd an 
bhfoirm aiseolais a 

chur ar ais chugainn 
faoin 6 Lúnasa 

2021

Cuir do 
chuid tuairimí 

Smarter
Travel

Component

Public
Transport

Component
Road

Component

What is the 
Transport
Solution?

Combined
Transport
Solution

Conas Aighneacht a Dhéanamh  
Is féidir aighneachtaí a dhéanamh ar an 6 Bealtaine 2021 nó roimhe 
tríd an bhfoirm aiseolais ar líne ar shuíomh gréasáin an tionscadail 
www.n24cahirlimerick.ie nó mar rogha eile, is féidir foirmeacha 
aiseolais comhlánaithe a chur ar ais chugainn trí r-phost nó sa phost 
ag baint úsáide as na sonraí seo thíos: 

Ríomhphost: cahirlimerick@midwestroads.ie.

Post
Tionscadal an N24 idir an Chathair agus Gabhal Luimnigh,
Oifig um Dhearadh Bóthair Náisiúnta an Iarthair Láir, 
Teach Lios an Fháltaigh, 
Bóthar Thuar an Daill, 
Luimneach, 
V94 H5RR 

Céard é an 
Réiteach 
Iompair?

Comhpháirt 
an Taistil 
Chliste 

Comhpháirt 
an Iompair 

Phoiblí 

Réiteach 
Iompair 

Mheasctha 

Comhpháirt 
an Bhóthair 
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