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Cur Síos ar an Tionscadal
Tá Scéim Feabhsúcháin an N/M20 ó Chorcaigh go Luimneach á forbairt ag Comhairle
Cathrach agus Contae Luimnigh i gcomhpháirtíocht le Comhairle Contae Chorcaí, Comhairle
Cathrach Chorcaí, Bonneagar Iompair Éireann agus an Roinn Iompair.
Is iad Corcaigh agus Luimneach an dara agus an tríú cathair is mó in Éirinn faoi seach de réir
daonra agus leagtar síos sprioc i gCreat Náisiúnta Pleanála 2040 agus i bPlean Forbartha
Náisiúnta 2018-2027 go dtiocfaidh méadú 50% ar a laghad ar an daonra sna cathracha sin
faoin mbliain 2040. Cé nach bhfuil idir an dá chathair ach thart ar 100km, ní fhéadfá a rá gur
iomaí nasc eacnamaíocha atá eatarthu agus is beag fianaise atá ann go bhfuil ceirtleán
(caidreamh eacnamaíoch) idir an dá chathair. Lagaí móra ó thaobh naisc iompair de is cúis leis
sin go pointe áirithe.
Tá naisc mhaithe iompair ríthábhachtach chun inbhuanaitheacht agus forbairt eacnamaíoch a
bhaint amach. Má dhéantar an nascacht a fheabhsú trí amanna aistir a laghdú, na hamanna
aistir sin a dhéanamh níos iontaofa agus sábháilteacht a fheabhsú, tacófar leis an ngeilleagar
agus spreagfar fás. Leagadh béim ar leith i bPlean Forbartha Náisiúnta 2018-2027 ar líonra
iompair feabhsaithe idir Corcaigh agus Luimneach, agus meastar gurb é sin ceann de na rudaí
is mó a chumasóidh forbairt chothrom réigiúnach.
Is é cuspóir uileghabhálach Thionscadal an N/M20 ó Chorcaigh go Luimneach ná:
Beartais phleanála náisiúnta agus réigiúnacha, go háirithe na beartais sin a thacaíonn leis na
Torthaí Straitéiseacha Náisiúnta sa Chreat Náisiúnta Pleanála, a chumasú le forbairt chothrom
réigiúnach a chur chun cinn tríd an daonra agus an geilleagar a fhás ar bhealach níos fearr.
Bainfear an cuspóir sin amach ach nasc níos fearr a chruthú idir cathair Chorcaí agus cathair
Luimnigh, agus cathair na Gaillimhe ar deireadh, mar seo a leanas:

•
•
•

Laghdú ar amanna aistir iompair ar tír,
Iontaofacht níos fearr maidir le hamanna aistir; agus
Gluaiseacht shábháilte éifeachtúil daoine, earraí agus seirbhísí ar an líonra iompair a éascú
san am i láthair agus amach anseo.

Cúlra an Tionscadail
Aithníodh an gá le feabhsúcháin ar an N20 sa
Staidéar Náisiúnta ar Riachtanais Bóithre in
1998. Luadh é mar chuspóir Rialtais sa Phlean
Forbartha Náisiúnta, 2000-2006, agus
cuireadh i Straitéis Spáis Náisiúnta 2002 freisin
é ina dhiaidh sin. Coimisiúnaíodh staidéar in
2008 chun rogha conair bhealaigh a aithint le
haghaidh carrbhealach uasghrádaithe idir
Corcaigh agus Luimneach, agus cuireadh na
tograí isteach chuig an mBord Pleanála in
2010. Tarraingíodh an tionscadal siar ón
mBord Pleanála in 2011 mar thoradh ar an
gcúlú eacnamaíoch.
Ó rinneadh an rogha bealach do Scéim
Mótarbhealaigh an M20 ó Chorcaigh go
Luimneach a aithint agus a bhreithmheas in
2010, tá athruithe tugtha isteach ar
chaighdeáin deartha, ar bheartais Eorpacha/
Náisiúnta, agus ar na treoirlínte breithmheasa
tionscadal.

I measc na n-athruithe sin tá foilsiú Chód
Caiteachais Phoiblí na Roinne Caiteachais
agus Athchóirithe Poiblí (DPER) agus leagan
nuashonraithe
de
Chomhchreat
Breithmheasa na Roinne Iompair. Tá na
modhanna
measúnaithe
tionchair
timpeallachta nuashonraithe, leis.
In 2019, cheap Comhairle Cathrach agus
Contae Luimnigh Barry Transportation agus
a chomhpháirtithe tionscadail Sweco agus
WSP
(BSW)
mar
Shainchomhairleoirí
Teicniúla chun dul chun cinn a dhéanamh
ar an bpleanáil agus an dearadh do
Thionscadal an N/M20 ó Chorcaigh go
Luimneach. Tá BSW coimisiúnaithe chun
pleanáil agus forbairt na scéime a chur chun
feidhme ó Chéim 1 go Céim 4 de
Threoirlínte
Bainistíochta
Tionscadail
Bhonneagar Iompair Éireann, lena n-áirítear
Coincheap agus Féidearthacht, Roghnú
Rogha,
Dearadh
agus
Measúnú
Timpeallachta, agus Próisis Reachtúla.

Cad atá ag tarlú faoi láthair?
Tá Céim 2 d’fhorbairt na scéime ar bun faoi láthair, is í sin Roghnú Rogha. I
gCuid 1 den chéim seo, a tugadh chun críche le déanaí, breithníodh na
srianta sainaitheanta chun raon roghanna bóthair agus iarnróid, a bheadh
indéanta go teicniúil, a fhorbairt laistigh den limistéar staidéir.
I gCuid 1, rinneadh measúnacht i dtús báire ar 18 rogha bhóthair idir imeall Chorcaí
agus Luimnigh faoi thrí chritéar: Innealtóireacht, Comhshaol agus Geilleagar. Mar
thoradh ar na measúnachtaí, bhíothas in ann na roghanna is fearr feidhmíocht a
shainaithint, agus a chinneadh freisin go gcuirfí roinnt roghanna eile as an áireamh go
hiomlán. Mar chuid de bhreithniú na roghanna féideartha maidir le nasc iompair
feabhsaithe a sholáthar idir Corcaigh agus Luimneach, forbraíodh trí rogha iarnróid
chun amanna aistir na seirbhísí iarnróid idir na cathracha a fheabhsú.
I rith an chomhairliúcháin phoiblí seo, beimid ag lorg aiseolas ar na roghanna a bhfuil
sé beartaithe tuilleadh iniúchta a dhéanamh orthu. Tabhair do d’aire go bhfuil
breithmheas á dhéanamh ar na roghanna ar bhonn conairí 500m ar leithead ina
bhféadfaí na bealaí a fhorbairt. Aon fhorbairt deartha den chineál sin, tabharfar fúithi i
gCéim 3 maidir leis an rogha is mó a bhfuil luí léi agus sonrófar méid foriomlán na noibreacha beartaithe an tráth sin freisin.
Déan machnamh cúramach ar na roghanna agus cuir isteach do chuid tuairimí maidir
leo ach an fhoirm aiseolais a chomhlánú agus a sheoladh ar ais.
Tá straitéis taistil ghníomhaigh (siúl agus rothaíocht) á cur san áireamh againn sa
chomhairliúchán poiblí seo. Is deis é chun do thuairimí a chur in iúl ach an chuid faoi
thaisteal gníomhach a chomhlánú ar an bhfoirm aiseolais.

Na chéad chéimeanna eile
An t-aiseolas agus na haighneachtaí a gheofar tríd an gcomhairliúchán poiblí seo,
déanfaidh an fhoireann tionscadail iad a bhreithniú i gCuid 2 den chéim um Roghnú
Rogha. Is éard a bheidh ar siúl i gCéim 2 ná mionchoigeartú breise ar na roghanna,
agus ansin breithmheas a chuirfear i gcrích de réir na gcritéar seo a leanas:

•
•
•
•
•
•

Sábháilteacht,
Geilleagar,
Comhshaol,,
Inrochtaineacht agus Cuimsiú Sóisialt
Comhtháthú, agus
Gníomhaíocht Choirp.

Breathnófar freisin i gCéim 2 ar thrí rogha chun na hamanna aistir iarnróid idir Corcaigh
agus Luimneach a fheabhsú agus an cion a d’fhéadfadh na roghanna sin a dhéanamh i
dtreo cuspóirí an tionscadail a bhaint amach.
Mar thoradh ar Chéim 2, déanfar an rogha is fearr feidhmíocht a shainaithint agus
cuirfear í sin ar aghaidh chuig an gcéad chéim eile ansin mar an rogha is mó a bhfuil luí
léi. Cuirfear í sin i láthair an phobail ag comhairliúchán poiblí eile atá beartaithe a bheith
ar siúl i samhradh 2021.
Foilseofar tuairiscí chun dáta, nuacht agus sonraí maidir le comhairliúcháin phoiblí
amach anseo ar www. corklimerick.ie. Fógrófar comhairliúcháin phoiblí sna nuachtáin
áitiúla agus ar na meáin shóisialta freisin.

Roghanna
Bóthair –
Cuid 1
Eochair
Eolais
SCÉIM AN M20, 2010
LIMISTÉAR AN STAIDÉIR
BAILE/SRÁIDBHAILE

Roghanna Bóthair
DÚGHORM
GLAS
ÓMRA
BÁNDEARG
PLUMA
TEAL

Roghanna Bóthair – Cuid 2

Eochair
Eolais
LIMISTÉAR AN
STAIDÉIR
BAILE/
SRÁIDBHAILE
1996
SEACHBHÓTHAR
CHILL NA
MALLACH

Roghanna Bóthair
BEARTA
SPRIOCDHÍRITHE
CEARTAITHEACH
A LE FORBAIRT
GNÉ
THEAS
T2
SEACHBHÓITH
RE
LOGÁNTA

Roghanna Iarnróid

Eochair
Eolais
LIMISTÉAR AN STAIDÉIR
BAILE/SRÁIDBHAILE
STÁISIÚN TRAENACH

Roghanna Iarnróid
ROGHA RS1 (LÍNE
ATÁ ANN CHEANA)
ROGHA RS2a (LÍNE
NUA)
ROGHA RS2a (LÍNE
ATÁ ANN CHEANA)
ROGHA RS2b

Taisteal Gníomhach

Cuspóirí

Cabhraíonn an Taisteal
Gníomhach ar na bealaí seo a
leanas:

Cabhraíonn an Taisteal Gníomhach ar na bealaí seo
a leanas:

•
•
•
•
•
•

•

Tacú le gnóthais áitiúla,
An turasóireacht a spreagadh,
Ár sláinte a fheabhsú,
Cáilíocht an aeir a fheabhsú,
Brú tráchta a laghdú,

•
•

Nascacht a choinneáil agus a fheabhsú idir na
pobail feadh na conaire,
Nascacht a choinneáil idir na pobail atá scoilte ag
an gconaire; agus
Rochtain, nascacht agus tréscaoilteacht a éascú
laistigh de na pobail feadh na conaire.

Airgead a shábháil do
dhaoine.

Deiseanna
Soláthraíonn an Scéim:
•

Deiseanna chun comhtháthú leis na líonraí taistil ghníomhaigh níos mó atá ann, mar atá
leagtha amach i Straitéis Iompair Cheantar Uirbeach Luimnigh agus na Sionainne,
Straitéis Iompair Cheantar Uirbeach Chorcaí, molbhaile rothaíochta Chill Mocheallóg,
agus moil iompair phoiblí le haghaidh idirmhalartú ilmhódach,

•

Deiseanna chun an chonair bheartaithe (bóthar nó iarnród) nó an líonra bóthair atá ann
cheana a úsáid, áit ar féidir, chun bealaí taistil sábháilte uirbeacha agus idiruirbeacha a
chur ar fáil, agus iad gníomhach agus scartha óna chéile,

•

Deiseanna chun dul chun cainte le grúpaí áitiúla, mar aon leis an bpobal i gcoitinne, lena
chinntiú go gcuirfidh an bonneagar beartaithe a oiread sainroghanna taistil
ghníomhaigh agus is féidir ar fáil agus go rachaidh i ngleic leis na fadhbanna atá ann
cheana féin. Tá deis agat do thuairimí a chur in iúl ach an chuid faoi thaisteal gníomhach
a chomhlánú ar an bhfoirm aiseolais.

•

EOLAS
TEAGMHÁLA
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