
An Fís Iompair don Chonair N24
Na gnéithe iompair go léir ag obair le chéile...

Comhpháirt
an Taistil 

Ghníomhaigh

Comhpháirt
an Bhóthair

An Fís
Iompair don 
Chonair N24

Comhpháirt
an Iompair 

Phoiblí

Comhpháirt
Bainistíocht

Éilimh

...chun réiteach comhtháite inbhuanaithe a bhaint amach.

Taispeántas Poiblí
Bealtaine 2022

Réiteach Iompair Roghnaithe

N24 idir an 
Chathair agus 
Gabhal Luimnigh



N24 idir an 
Chathair agus 
Gabhal Luimnigh

Taispeántas Poiblí | Bealtaine 2022

Réiteach Iompair Roghnaithe

Tá Comhairle Contae Thiobraid Árann, Comhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh agus Bonneagar Iompair Éireann ag comhoibriú 
chun réiteach a fhorbairt ar fhadhbanna iompair atá ann faoi láthair ar 
an gconair iompair N24 idir an Chathair i gContae Thiobraid Árann an 
taobh thiar den Úlla i gContae Luimnigh mar chuid de Thionscadal an 
N24 idir an Chathair agus Gabhal Luimnigh. Is tionscadal iompair é 
seo a bhfuil sé mar aidhm aige teacht ar réiteach iompair inbhuanaithe 
don stráice seo den chonair N24 (thart ar 37km ar fad) agus nasc 
réigiúnach éifeachtach a chur ar fáil idir Cathair Luimnigh agus Cathair 
Phort Láirge chomh maith le Réigiúin an Iarthair, an Deiscirt agus an 
Oirthir. 

Is conair straitéiseach ar fad thart ar 116km san iomlán é 
príomhbhóthair náisiúnta an N24 a nascann cathair Luimnigh le 
cathair Phórt Láirge, agus a théann trí chontaetha Luimnigh, Thiobraid 
Árann agus Chill Chainnigh. 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 130 km eatarthu, níl cuid mhór nasc geilleagrach ann 
idir an dá chathair. Tá an bealach mar chuid den nasc straitéiseach 
idir Port na Sionainne agus Fhainge (ar an M7, an N18 agus an N69) 
agus Calafort Phort Láirge (ar an N9, an N25 agus an N29) agus 
Europort Ros Láir (ar an N25 agus an N25) freisin. Iompraíonn an N24 
trácht fad-achair ó oirdheisceart na tíre go dtí iarthar láir na tíre, mar 
aon le cuid shuntasach den trácht réigiúnach agus idiruirbeach idir 
Phort Láirge, Charraig na Siúire, Chluain Meala, Thiobraid 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.

Cad iad na Saincheisteanna?

Cur Síos agus Cúlra an Tionscadail
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Próiseas Chéimeanna 1 go 4
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Sainaithint an Réitigh

Tá an Réiteach Iompair Roghnaithe 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 
an Réiteach Iompair Roghnaithe 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. 

Tugadh faoin próiseas roghnaithe de réir na bprionsabal seo. 
Forbraíodh na Roghanna Malartacha agus Conairí Rogha tríd an 
bpróiseas breithmheasa céimnithe, agus rinneadh beag is fi ú de 
ghnéithe ar leith i gcásanna nár chomhlíon siad seo spriocanna an 
tionscadail. Tugadh na roghanna malartacha a choinníodh agus an 
chonair rogha a roghnaíodh le chéile mar Réiteach Iompair Ghinearálta 
a bhí molta don thionscadal.
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Spriocanna an Tionscadail agus Toradh an Breithmheasa 

Straitéis Iompair don Chonair N24 

Tá sé mar aidhm ag na tionscadail N24 réiteach iompair inbhuanaithe gur féidir brath air a chur ar fáil don chonair N24 chun nascacht 
éifeachtach idir Luimneach agus Phort Láirge a chinntiú. Cuirfi dh an méid seo forbairt áitiúil, réigiúnach, náisiúnta agus idirnáisiúnta chun cinn 
chun cothromaíocht a aimsiú le forbairt réigiúnach agus caighdeán na beatha atá ag daoine a chónaíonn sa chonair a fheabhsú. Tá an méid 

seo go léir ag teacht le spriocanna an Phlean Forbartha Náisiúnta. 

Dearbhaíonn breithmheas an chonair rogha a roghnaíodh go bhfuiltear ag baint spriocanna an tionscadail amach agus go bhfuil torthaí 
dearfacha le feiceáil sa réigiún dá bharr sin. 

.

Agus breithmheas an tionscadail críochnaithe, forbraíodh an Straitéis Iompair don Chonair N24 mar mheascán de mhalairtí agus roghnaithe 
éagsúla laistigh den limistéar staidéir mar seo a leanas:

Ón Straitéis Iompair seo, áiríonn an Réiteach Iompair Roghnaithe a chuirfear chun cinn mar chuid den thionscadal seo an méid seo a leanas:

An Geilleagar

An Comhshaol

Gníomhaíocht 
Choirp

Sábháilteacht

ComhtháthúInrochtaineacht 
agus Cuimsiú 

Sóisialta

Cuspóirí 
Tionscadail 
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Réiteach Iompair Roghnaithe 

Tograí an 
Iompair 
Phoiblí

Comhpháirtí 
Bearta 

Bainistíocht 
Éilimh

• 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

Tá comharthaíocht na bpríomh-acomhal laistigh de Bhaile Thiobraid Árann mar chuid den chomhpháirt seo agus 
d’éascódh an tionscadal bearta bainistíocht éilimh eile, lena n-áirítear: 

Tograí 
Rothaíochta 

agus Siúlóide

Comhpháirt an Taistil Ghníomhaigh 
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. 

Baineann roinnt comhpháirtithe comhtháite leis an Straitéis Taistil 
Ghníomhaigh a chuirfí i bhfeidhm don stráice seo den Chonair N24, 
agus é mar aidhm aici modh iompair eile ar chur ar fáil ar féidir brath 
air agus atá sábháilte, ionchuimsitheach, ceangailte agus mealltach. I 
measc ghnéithe na Straitéise, tá: 

Bus: D’fhéadfadh an tionscadal éascaíocht a 
dhéanamh ar fheabhsaithe sna Seirbhísí Bus, 
lena n-áirítear amanna turais a laghdú mar 
gheall ar an mbrú tráchta a mhaolú feadh an 
naisc agus caighdeáin an bhóthair a fheabhsú. 

I gcomhar leis an Údarás Náisiúnta Iompair, 
cuirfear an méid seo a leanas san áireamh le 
linn Chéim 3 an tionscadail, chomh maith le 
soláthar bhonneagar bóithre feabhsaithe. 

• Tuilleadh seirbhísí bus idiruirbeacha a chur 
ar fáil agus nascacht oiriúnach le bailte 
agus sráidbhailte feadh an bhealaigh seo 
a chinntiú. 

• Seirbhísí bus a fheabhsú i mBaile Thiobraid 
Árann agus sa Chathair. 

• An cumas bealaí bus nua a chur ar fáil 
• Amanna imeachta agus teachta nasctha 

le gnáthphatrúin oibre 

Iarnród: Tá sé mar aidhm ag an tionscadal seo nascacht 
fheabhsaithe go Stáisiún Iarnróid Ghabhal Luimnigh a chur 
ar fáil agus soláthar áiseanna páirceála agus taistil ag an 
stáisiún traenach a éascú. Chabhródh an méid seo mol 
soghluaisteachta a dhéanamh de, áit ina mbeadh gach uile 
modh iompair in ann malartú le chéile. 

I gcomhar leis an Údarás Náisiúnta Iompair agus Iarnród 
Éireann, tá an cumas ann an méid seo a leanas a bhaint amach: 

• Mol soghluaisteachta a chur ar fáil ag Gabhal Luimnigh 
• 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 

Léirigh anailís ar phatrúin tráchta sa limistéir staidéir go 
bhféadfaí 16% de thurais a rinneadh laistigh de 3 km de Bhaile 
Thiobraid Árann a dhéanamh trí úsáid a bhaint as modhanna 
iompair atá níos inbhuanaithe ná carranna príobháideacha. 

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 laghdú teacht ar na leibhéil 
tráchta agus an brú tráchta sa bhaile. 

Cé nár chuir bearta Taistil Ghníomhaigh go mór leis an aistriú 
córa iompair, déanfaidh an Réiteach Iompair Roghnaithe 
soláthar do Thaisteal Gníomhach agus na treoirlínte atá ann 
faoi láthair, chomh maith leis an obair atá déanta go dtí seo, 
a chur san áireamh. Le linn Chéim 3 den tionscadal, déanfar 
measúnú ar an mbealach is fearr chun an bóthar náisiúnta a 
chomhcheangal leis an gréasán taistil gníomhaigh atá ann faoi 
láthair nó atá molta laistigh den limistéar staidéir agus cuirfear 
idirghabháil taistil ghníomhaigh atá oiriúnach san áireamh mar 
chuid den thionscadal. 

• Meascán talamhúsáide i gcomhair forbairtí nua 
a sholáthar 

• Táillí páirceála méadaithe/ ag soláthar don 
tréscaoilteacht agus don réimse poiblí/ 
feabhsaithe dearadh uirbeach 

• Straitéis Frithchomaitéireachta 

• Bainistíocht Tráchta/ Comharthaí 
• Srianta ar pháirceáil sráide 
• Obair sholúbtha/ ionad oibre solúbtha/ pleananna bainistíocht 

soghluaisteachta ar fud an cheantair/ pleananna bainistíocht 
soghluaisteachta cónaithe/ comhroinnt carranna 

• Áiseanna aistrithe

Straitéis Taistil 
Ghníomhaigh

Áiseanna taistil 
ghníomhaigh a 
aithníodh taobh 
istigh de phlean 
rothaíochta an 

Údarás Náisiúnta 
Iompair

Áiseanna taistil 
ghníomhaigh a 
aithníodh taobh 

istigh de Phleananna 
Áitiúla agus 
Réigiúnacha 

Áiseanna taistil 
ghníomhaigh a 
cuireadh ar fáil 
mar chuid den 

thionscadal seo. 
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Tá bonneagar bóthair nua laistigh de Bhaile Thiobraid Árann mar 
chuid de chomhpháirt an bhóthair, chomh maith le Conair Rogha a 
Roghnaíodh ina bhféadfá an bonneagar bóthair reatha a uasghrádú 
(18% de fhad na conaire) nó bonneagar nua a thógáil taobh istigh de. 

Bóthar Ceangail breise is ea Bóthar Ceangail 1 idir an N74 ar an 
taobh thoir de Reilig Mhichíl agus an timpeallán a cheanglaíonn an 
R661 agus Ascaill Mhichíl (i.e. ar an taobh ó thuaidh de Reilig Mhichíl). 
Bóthar Ceangail breise is ea Bóthar Ceangail 2 ag an timpeallán a 
cheanglaíonn Cnoc an Ráiléigh agus Bóthar Thiobraid Árann leis an 
N24 atá ann faoi láthair ar an taobh thoir de Bhaile Thiobraid Árann. 

Tosaíonn an chonair rogha a roghnaíodh ag Cnoc Bhaile Phúcúin 
Téann sé ar aghaidh as líne soir ó dheas, ar an taobh theas den N24 
atá ann faoi láthair go dtí An tSeanchloch Thiar, áit a gceanglaíonn sé 
leis an N24 atá ann faoi láthair arís agus téann sé ar aghaidh ó dheas 
go dtí Bóthar Cró. Ón áit seo, imíonn sé ón N24 atá ann faoi láthair 
agus téann sé timpeall ar Bhaile Thiobraid Árann soir ó thuaidh chun 
ceangal leis an N74 ar an taobh thoir den bhaile. 

Ón N74, téann an chonair rogha a roghnaíodh soir ó dheas go dtí 
Drom Laighin agus níos faide go dtí Teampall na hUrnaí. Tá ceangal 
bóthair ann ag an bpointe seo a chuireann nasc leis an mBáinseach 
ar fáil. Ceanglaíonn an chonair rogha a roghnaíodh leis an N24 atá 
ann faoi láthair ag Timpeallán Chloch Bhríde ag Acomhal 10 ar an M8. 

Cinnteoidh sainaithint na conaire rogha a roghnaíodh seo go gcuirfear 
réiteach iompair inbhuanaithe a fhreastalaíonn ar gach uile modh ar 
fáil. Tagann an méid seo le hordlathas na hidirghabhála ina ndéantar 
gach iarracht chun an t-éileamh ar thurais a laghdú ar dtús. Chuirfeadh 
an méid seo modhanna taistil gníomhaigh chun cinn, sular dtéitear ar 
aghaidh chun bonneagar nua a fhorbairt. Is fi ú a rá go bhfreastalaíonn 
an bonneagar nua seo ar iompar poiblí agus go bhfuil taisteal 
gníomhach san áireamh ann. Ina theannta sin, éascaíonn an méid seo 
comhfhorbairt áite de chuid Bhaile Thiobraid Árann, agus cuireann sé 
leis an iarracht an NSO 2 de chuid an Chreata Náisiúnta Pleanála a 
bhaint amach, rud a cheanglaíonn na réigiúin agus atá ag teacht le 
príomhspriocanna an tionscadail.

Réiteach Iompair Roghnaithe 
Comhpháirt an Bhóthair

Eochair Eolais Uimhrithe

Seachbhóthar Úlla

Seachbhóthar na Móna Airde

Athúsáid a bhaint as an N24 atá ann 
faoi láthair

Droichead Nua Ghabhal Luimnigh

Ceangal idir an Chathair agus Gabhal 
Luimnigh

Seachbhóthar Bhaile Thiobraid Árann

Sráideanna uirbeacha nua i mBaile 
Thiobraid Árann 

Bóthar ceangail go dtí an Bháinseach

Ceangal go dtí an M8
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Baile Thiobraid Árann le Bearta Féideartha Taisteal Gníomhach a Shamhlú

Tar éis an taispeántas poiblí seo, tiocfaidh Céim 2 (Roghanna 
a Chinneadh) chun deiridh, agus foilseofar an Tuairisc 
Roghanna a Cinneadh i Ráithe 3 2022. 

Cuirfear na doiciméid ar fáil ar shuíomh gréasán an tionscadail 
(www.n24cahirlimerick.ie). Beidh na sonraí tacaíochta a 
bhaineann le gach céim na hanailíse a rinneadh i gCéim 2 ar 
fáil sa Tuairisc Roghanna a Cinneadh. Tá an t-eolas go léir 
maidir leis an measúnú agus na cinntí a rinneadh san áireamh 
ann. 

Ag brath ar an maoiniú agus an cead oiriúnach a fháil, 
leanfaidh an tionscadal ar aghaidh go dtí an chéad chéim 
eile de chuid an phróiseas pleanála agus dearaidh, i.e Céim 3 
(Dearadh agus Measúnú Comhshaoil). 

Tá sé mar aidhm ag Céim 3 dearadh an Réiteach Iompair 
Roghnaithe a roghnaíodh i gCéim 2 a fhorbairt tuilleadh 
agus measúnú comhshaoil a dhéanamh ar an dearadh. 
Tá ardchaighdeáin oibre ag teastáil ón taobh seo chun na 
riachtanais tógála talún a dheimhniú agus an tionscadal a 
thacú tríd an bpróiseas reachtúla.

Mura bhfuil tú in ann freastal ar an taispeántas poiblí, is féidir na 
moltaí a fheiceáil ag na seoltaí thíos ón 27 Bealtaine go dtí an 
17 Meitheamh 2022. 

Oifi gí Chomhairle Contae Thiobraid Árann 
Bóthar Rosanna.
Tiobraid Árann 
E34 WD51 

nó 
Leabharlann na Ceapaí Móire 
Leabharlann agus Stiúideonna 
Ealaíne 
Gort na Scairbhe 
An Cheapach Mhór 
Contae Luimnigh 
V94 C6X4

Ar shuíomh gréasáin an tionscadail: www.n24cahirlimerck.ie. 

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

Leabharlann na Cathrach 
An Chearnóg 
An Chathair 
Contae Thiobraid Árann 
E21 WD89

Cad a Tharlóidh Anois? Teagmháil:

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
www.n24cahirlimerick.ie nó glaoch a chur ar 061 951000 nó ríomhphost a sheoladh chuig cahirlimerick@midwestroads.ie.


