
  
Cur Síos ar an Tionscadal & An scéal go dtí seo 

Tá an Scéim Feabhsúcháin 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. 
Sa Chreat Pleanála Náisiúnta, 2040, agus sa Phlean Forbartha Náisiúnta, 
2021-2030, aithnítear Corcaigh, Luimneach, Gaillimh agus Port Láirge 
mar chathracha a bhfuil spriocanna fáis daonra ag baint leo, “rud a 
chuirfidh ar a gcumas fás 50-60% a chur ar a ndaonra agus ar a bpoist, 
agus a bheith ina gcathracha ar scála níos mó.” 
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 an tsábháilteacht a fheabhsú, tacófar leis an 
ngeilleagar agus spreagfar fás. Iarracht is ea Toradh Straitéiseach 
Náisiúnta 2 sa Phlean Forbartha Náisiúnta “cur leis an rochtain laistigh 
de na réigiúin trí naisc iompair a fheabhsú idir ionaid uirbeacha daonra 
agus na réigiúin ina bhfuil siad, chomh maith le feabhsú a dhéanamh ar 
na naisc iompair idir na réigiúin féin.” 
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.

 
Céim 1 – Coincheap agus Indéantacht 
Mar thoradh ar an measúnú a rinneadh i gCéim 1, sainaithníodh go raibh an rogha bhóthair ab fhearr suite laistigh de 
chonair an N20, a bheag nó a mhór, tríd an Ráth agus Mala. Rinneadh breithmheas ar sheacht rogha bhóthair, agus is 
fearr a d’éirigh leis an gceann thuas ná aon cheann eile ó thaobh spriocanna tionscadail de. Mar chuid den bhreithmheas 
sin bhí cásanna eile ann ar feadh na gconairí N24/M8 agus R513/M8. (Chun tuilleadh sonraí a fháil, féach Nuashonrú 
maidir le Céim 1 ar Láithreán Gréasáin an Tionscadail - https://corklimerick.ie/feb-2020-update/). 

Mar chuid den bhreithmheas ar roghanna eile, rinneadh dhá rogha 
iarnróid a shainaithint i gCéim 1. I gcás ceann amháin díobh, chuirfí 
seirbhís ní ba mhinice ar fáil, chomh maith le trésheirbhísí ag 
Gabhal Luimnigh ar an líne atá cheana ann. An ceann eile, bheadh 
líne dhíreach nua ann idir an Ráth agus Luimneach, a nascfadh leis 
an líne iarnróid reatha idir Corcaigh agus an Ráth. Tugadh an dá 
chás iarnróid sin ar aghaidh chuig Céim 2 le go ndéanfaí iad a 
fhorbairt agus a bhreithmheas níos mó. 

Céim 2 – Rogha a Roghnú  
I gCéim 2, rinne foireann an tionscadail forbairt ar roghanna bóthair 
agus roghanna iarnróid i gconair leathan an N20 a sainaithníodh i 
gCéim 1 chun an nascacht idir cathair Chorcaí agus cathair 
Luimnigh a fheabhsú.   

Tá trí chéim sa phróiseas chun teacht ar Rogha i gCéim 2. 

Cuid 1 – Réamh-mheasúnacht ar na Roghanna, 

Céim 2 – Maitrís chun an Tionscadal a Bhreithmheas  

Céim 3 – Rogha Tosaíochta.

 

Agus an Creat Pleanála Náisiúnta agus an Plean Forbartha Náisiúnta á meas, is é cuspóir uileghabhálach an Tionscadail N/M20 ó 
Chorcaigh go Luimneach:  

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. 
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Breithmheas ar na Roghanna 

Sa phróiseas chun teacht ar rogha i gCéim 2, glactar le cur chuige córasach fianaise-bhunaithe chun roghanna 
agus roghanna malartacha a mheas i gcomparáid le critéir shainithe chun an Rogha Tosaíochta a shainaithint.   

Tá cuntas ar bhreithmheas na roghanna iarnróid ar bhratach eile. 

I gcás na roghanna iarnróid, bhí dhá chéim ann mar chuid den phróiseas roghnúcháin. Fuarthas eolas don dara 
céim ón aiseolas ón gcomhairliúchán poiblí. 

I gCéim 1, bhreithnigh an fhoireann tionscadail na srianta sainaitheanta chun raon roghanna bóthair, a bheadh 
indéanta go teicniúil, a fhorbairt laistigh den limistéar staidéir. I dtús báire, rinneadh measúnacht ar 18 rogha 
bhóthair idir imeall Chorcaí agus Luimnigh bunaithe ar thrí chritéar: Innealtóireacht, Timpeallacht agus Geilleagar. 
Mar thoradh ar na measúnachtaí, bhíothas in ann na roghanna bóthair ab fhearr feidhmíocht a shainaithint, agus 
a chinneadh freisin go gcuirfí roinnt roghanna eile as an áireamh. 

Reáchtáladh Comhairliúchán Poiblí i Samhain 2020 
(https://corklimerick.ie/november-2020-update/) inar iarradh aiseolas ar na 
roghanna molta bóthair agus iarnróid a bhí ar an ngearrliosta, le go ndéanfaí 
iad a scrúdú tuilleadh. 

I gCéim 2, rinneadh ocht gcinn de roghanna conaire bóthair ó cheann ceann 
a scrúdú mar aon leis an dá mhalairt rogha don bhainistíocht tráchta.  
Baineadh feidhm as critéir ón gComhchreat Breithmheasa chun tabhairt 
faoi anailís ilchritéar chun cinneadh a dhéanamh maidir leis an rogha ab 
fhearr ó thaobh feidhmíochta de. Tá na critéir ón gComhchreat 
Breithmheasa a úsáideadh ag an gcéim seo le feiceáil san íomhá thíos. 
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Mar thoradh ar an measúnú i gCéim 2, sainaithníodh an rogha ab fhearr feidhmíocht. Tá an rogha sin á cur ar aghaidh mar rogha 
tosaíochta don fhorbairt dearaidh i gCéim 3. 
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Roghanna Iarnróid 

Seirbhísí atá ar fáil faoi láthair 
■ Rinneadh 200 turas iarnróid idir Corcaigh agus Luimneach gach lá ar an 

meán in 2019. 
■ Seirbhís traenach gach uair an chloig a fhreastalaíonn ar na turais sin. 
■ Is gá athrú ó thraein amháin go ceann eile i Stáisiún Ghabhal Luimnigh. 
■ Is é an t-am aistir ar an meán (aistriú traenach san áireamh) ná 1 uair an 

chloig 43 nóiméad. 
■ Táthar ag cur moltaí chun cinn in Iarnród Éireann chun luasanna na líne a 

fheabhsú ionas nach mbeidh san am aistir seo ach 1 uair an chloig 31 
nóiméad. 

■ Is iad na seirbhísí bus an modh iompair is coitianta. Bíonn a thrí oiread níos 
mó paisinéirí ar na seirbhísí bus agus a bhíonn ar iompar iarnróid agus bíonn 
amanna aistir ó cheann go ceann beagnach mar an gcéanna ag baint leis 
an dá mhodh. 

Roghanna Iarnróid 
Táthar i ndiaidh trí rogha a scrúdú chun seirbhís nua traenach (gan aistriú) a 
chur ar fáil idir Corcaigh agus Luimneach. Is é an toradh a bheidh ar an tseirbhís 
nua sin gach uair an chloig ná go mbeidh traein ar fáil le himeacht ón dá 
chathair go dtí an ceann eile gach 30 nóiméad. 

■ RS1 – seirbhís a bhainfeadh úsáid as na línte atá cheana ann chun dul trí 
Ghabhal Luimnigh, agus am aistir 1 uair an chloig 21 nóiméad a bheadh i 
gceist. 

■ RS2a – seirbhís a bhainfeadh úsáid as líne nua ón Ráth go Tobar Phádraig chun dul ar líne Fhainge, atá druidte faoi 
láthair, isteach go Luimneach, agus am aistir 1 uair an chloig 6 nóiméad a bheadh i gceist (dath dearg ar an léarscáil). 

■ RS2b – seirbhís a bhainfeadh úsáid as líne nua ón Ráth chuig Acomhal Chill Lonáin agus ansin a rachadh ar na línte atá 
ann cheana isteach go Luimneach, agus am aistir 1 uair an chloig 4 nóiméad a bheadh i gceist (dath cian ar an 
léarscáil). 

 Breithmheas 
■ Sa samhaltú ar an éileamh amach anseo, léirítear 

go mbeadh thart ar 700 turas breise ann gach lá 
idir na cathracha dá mbeadh seirbhís RS1 ann. 

■ Is dócha gur méadú go dtí timpeall 1,800 turas 
gach lá a bheadh ann i gcás RS2a agus RS2b toisc 
go bhfuil am aistir níos lú i gceist leo. 

■ I gcás gach ceann de na trí rogha, bheadh na 
paisinéirí nua ag aistriú den chuid is mó ó 
sheirbhísí bus atá ann cheana. 

■ Ní bheadh aon laghdú suntasach ar mhéideanna 
an tráchta ar na bóithre a bheadh ag baint úsáid 
as an gconair N20 i gcás ceann ar bith de na 
roghanna. 

■ Bheadh na costais bhonneagair i gcás roghanna 
RS2a agus RS2b beagnach seacht n-uaire níos 
airde ná rogha RS1. 

 
Tá an tseirbhís nua (rogha RS1) á moladh ag foireann an tionscadail lena cur san áireamh mar chuid den Athbhreithniú 
Straitéiseach Uile-Oileáin ar an Iarnród. 
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Cuirfear an tseirbhís nua iarnróid ar fáil i gcomhréir le cuspóir uileghabhálach an N/M20, is é sin, nascacht a fheabhsú, agus cuirfear 
níos mó deiseanna ar fáil don taisteal idir Corcaigh agus Luimneach. Tá an tseirbhís nua (rogha RS1) á moladh ag foireann an 

tionscadail lena cur san áireamh mar chuid den Athbhreithniú Straitéiseach Uile-Oileáin ar an Iarnród. 
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Taisteal Gníomhach 

 

Naisc leis an bPobal 

Sa straitéis um an Taisteal Gníomhach, dírítear ar na 
deiseanna leis na nithe seo a dhéanamh: 

■ Naisc idir pobail a chothabháil agus a fheabhsú, agus  
■ Nascacht níos fearr a sholáthar idir pobail.  

Dá ndéanfaí an nascacht a fheabhsú chuig stáisiúin traenach 
agus bus Mhala agus na Rátha agus chuig na suíomhanna 
Páirceáil agus Taisteal ar an Ráithín agus ar an mBlarna, 
d’fhéadfaí “Moil Soghluaisteachta” a chruthú. Má chuirtear 
isteach na hacomhail ilchóracha seo, beidh deis ann 
comhtháthú níos fearr a bhaint amach le rothair leictreacha 
agus scútair, le páirceáil shábháilte le haghaidh rothar, agus 
beidh pointí luchtaithe leictrigh ann chun go mbeifí in ann 
tabhairt faoi thurais áitiúla. 

Tá deis ann mar chuid den tionscadal codanna den N20 atá 
ann cheana a athdháileadh don rothaíocht mar thoradh ar 
na sruthanna laghdaithe tráchta a bheadh ann, chomh 
maith le trácht a aistriú chuig an mbonneagar nua bóthair. 
Is éard a bheadh sna rotharbhealaí sin ná lánaí rothaíochta 
scartha lena nascfaí pobail ar fud limistéar an staidéir. 

Bheadh timpeallacht ní ba shábháilte ann le dul ag 
rothaíocht mar thoradh ar an laghdú ar an trácht sna pobail 
atá lonnaithe ar an N20 atá ann cheana. Mar gheall air sin, 
mar aon leis an gclár Bealaí Sábháilte chun na Scoile a 
chuireann leis an gceantar chun an taisteal gníomhach a 
spreagadh chun na scoile agus chun an bhaile arís, 
d’fhéadfadh sé go mbeadh ní ba mhó daoine ag siúl agus ag 
rothaíocht. 

Glasbhealaí 

Is éard is Glasbhealaí ann conairí a thógtar nach n-úsáidfidh 
ach rothaithe, coisithe agus úsáideoirí foirmeacha eile 
iompair gan inneall. Is slite iad a bheadh saor ó thrácht den 
chuid is mó agus bheadh sábháilteacht agus 
inrochtaineacht níos fearr ann dá bharr. Tá neart samplaí le 
fáil in Éirinn de Ghlasbhealaí atá curtha i bhfeidhm agus rath 
orthu, Glasbhealach Luimnigh agus Glasbhealach Phort 
Láirge ina measc.  Mar chuid den tionscadal seo, tá deis ann 
Glasbhealaí a chruthú idir Corcaigh agus Luimneach ionas 
go mbeifí in ann a bheith ag siúl agus ag rothaíocht. Anuas 
air sin, bheifí in ann leas a bhaint as earnáil na turasóireachta 
áineasa, chomh maith le húsáid na rothar leictreach agus na 
scútar leictreach a spreagadh le taisteal chun na hoibre. 
Déanfar indéantacht roghanna eile a fhiosrú, an t-iarnród 
tréigthe ón Ráth go Tobar Phádraig ina measc. 

 

 

 

 

Tá an straitéis um an Taisteal Gníomhach ina cuid lárnach den Tionscadal N/M20 ó Chorcaigh go 
Luimneach, ina bhfuil 80km de bhealaí sábháilte siúil agus rothaíochta le dul chun tairbhe do phobail 

sa réigiún agus do chuairteoirí ar an réigiún. 
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Iompar Poiblí 

 
Iompar Poiblí - Bus 

Is é an bus an modh iompair phoiblí atá i dtreis i limistéar an tionscadail, 
agus cuimsítear leis idir 8% agus 9% de na turais uile chun na hoibre ar 
an mbus. Rinneadh thart ar 210,000 turas idir Corcaigh agus 
Luimneach ar sheirbhísí bus in 2019. CTá réimse amanna aistir ann faoi 
láthair idir Corcaigh agus Luimneach ag brath ar an oibritheoir: idir 1 
uair an chloig 30 nóiméad agus 1 uair an chloig 50 nóiméad. 

Seirbhísí a Fheabhsú 

Má chuirtear an tionscadal i gcrích, thiocfadh na hamanna aistir bus 
idir an dá chathair a laghdú go 1 uair an chloig 6 nóiméad. D’fhéadfadh 
daoine a bheith ag brath níos mó ar amanna aistir mar gheall ar 
bhonneagar bóithre níos fearr a bheith ann.  Tá sé sin thar a bheith 
tábhachtach toisc go bhfuil an N20 mar chuid den Líonra straitéiseach 
Eorpach TEN-T. 

D’fhéadfaí mearsheirbhísí breise a chur i bhfeidhm idir an dá chathair 
chun gach leas a bhaint as an mbonneagar agus as na hamanna aistir 
feabhsaithe.  Tá Bus Éireann ag fiosrú an bhféadfadh seirbhísí ó 
Chorcaigh go Gaillimh a bheith ann a mbeadh am aistir 2 uair an chloig 
30 nóiméad ag baint leo, arbh fhéidir iad a chur san áireamh sa 
Tionscadal N/M20. 

Mar chuid den rogha tosaíochta, tá deis ann chun inrochtaineacht a 
fheabhsú ó thaobh post, áiseanna tábhachtacha agus deiseanna 
sóisialta de, go háirithe dóibh siúd nach bhfuil teacht orthu ar chairr nó 
dóibh siúd a bhfuil lagú gluaiseachta nó céadfach orthu. Is trí amanna aistir níos giorra agus na deiseanna a bheadh 
ann le haghaidh tuilleadh seirbhísí a bhainfí an inrochtaineacht sin amach. 

Moil Soghluaisteachta / Áiseanna Páirceáil agus Taisteal / Seirbhísí Iarnróid 

D’fhéadfadh seirbhísí feabhsaithe a bheith comhtháite le stáisiúin iarnróid Mhala agus na Rátha le “Moil 
Soghluaisteachta” a chruthú. Sna moil sin, bheadh daoine in ann a gcóir iompair a athrú, idir charr, bhus, iarnród, 
rothar agus scútar. Tá moltaí ann chomh maith áiseanna Páirceáil agus Taisteal a chur ar an Ráithín agus ar an 
mBlarna lena gcuirfí deiseanna den chineál céanna ar fáil chun athrú idir córacha. 

 

 

Tá nasc ann idir deiseanna san iompar poiblí bus agus an bonneagar nua lena gcuirfí seirbhísí nua níos 
fearr bus ar fáil. 
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An Rogha Bhóthair is Fearr 
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Is éard atá sa rogha bhóthair is fearr ná meascán de 
na gnéithe glasa, dúghorma agus ómra.  Tá an 
rogha ina ndéanfar an dearadh a fhorbairt 500 
méadar ar leithead. Tá roghanna malartacha le 
feiceáil chomh maith (iad daite liath) agus sna 
roghanna sin déanfar athúsáid an N20 atá ann 
cheana a iniúchadh níos mó i gcéim 3. 

Tá tús le bealach na rogha tosaíochta go díreach ó 
dheas d’acomhal na Blarnan. Fanann sé ar an 
mbóthar chun an N20 a athúsáid oiread agus is 
féidir go dtí go n-imíonn sé soir ansin gar do 
Mhainistir na Móna. Fanann an bealach taobh thoir 
den N20 agus é ag dul thar an Dubhabhainn, an 
N72, an N73 agus an Abha Bheag. Téann sé timpeall 
ar Mhala agus ar Chill na Mallach ar an taobh thoir 
díobh go dtí go dtagann an bealach ar ais le chéile 
leis an N20 atá ann cheana, ar an taobh ó thuaidh de 
Chill na Mallach.  Fanann an bealach gar don N20 
ansin go dtí go n-imíonn sé siar gar do Bhealach 
Átha. Téann sé timpeall ar an Ráth ar an taobh thiar 
de go dtí go dtagann an bealach ar ais le chéile leis 
an N20 ar an taobh ó dheas de Chromadh. Ar 
bhealach na rogha tosaíochta, baintear athúsáid as 
Seachbhóthar N20 Chromadh. Ansin, imíonn sé ag 
an nGarrán Rua agus ar shiúl ansin ar an taobh thiar 
den N20 atá ann cheana go dtí go mbaineann sé 
amach an pointe idirnaisc leis an M20/N21 reatha in 
Áit Tí Flainn. 

Bhí Comhairliúchán Poiblí ann i mí na Samhna 2020 
agus fuarthas aiseolas ansin. Mar thoradh ar an 
aiseolas, rinneadh an chonair a leasú i mBaile 
Maigiú, Gort Sceach agus Currach an Mhadra Thoir. 
Glacadh leis na leasuithe sin mar chuid den rogha 
tosaíochta seo. 

Ar na leathanaigh seo a leanas, feicfidh tú leagan 
níos mionsonraithe den íomhá thíos. 
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Comhtháthú Timpeallachta

Is é an próiseas reachtúil don Mheasúnacht Tionchair Timpeallachta a úsáidtear mar chreatlach agus is tríd an bpróiseas 
sin a dhéantar ceisteanna timpeallachta a chomhtháthú i bpleanáil tionscadal iompair. Tá Treoirlínte Bainistíochta 
Bhonneagar Iompair Éireann le haghaidh Tionscadail Bóithre Náisiúnta ag teacht leis an bpróiseas sin chomh maith. 
Sna treoirlínte sin, leagtar béim ar thionchar timpeallachta a aithint agus a sheachaint go luath i bpleanáil agus dearadh 
tionscadail. TBíonn an próiseas sin ann sula dtugtar an tionscadal trí na nósanna imeachta reachtúla. Mar chuid de, 
déantar an Tuarascáil Measúnachta Tionchair Timpeallachta a ullmhú. Ceann de na príomhchuspóirí atá leis is ea clár na 
mbóithre náisiúnta a chur i gcrích go héifeachtúil, ar bhealach nach gcuirfidh as don timpeallacht a oiread is féidir agus 
ina léireofar meas ar an reachtaíocht ábhartha go léir. Dhá chuid de phróiseas na Tuarascála Measúnachta Tionchair 
Timpeallachta atá sna staidéir ar shrianta agus ar roghanna a roghnú. Sna staidéir sin, bítear ag plé go príomha le 
drochthionchar suntasach timpeallachta a aithint agus a sheachaint agus le roghanna malartacha bealaigh a mheas. 

Ceisteanna Timpeallachta 
Déantar ceisteanna timpeallachta a mheas ó thús an phróisis chun tionchar na roghanna ar an gceantar máguaird a 
laghdú a oiread agus is féidir. Mar chuid den phróiseas breithmheasa, déantar na 17 gcritéar seo thíos a bhaineann leis 
an timpeallacht a mheas.  

 
Agus roghanna á bhforbairt againn,an aidhm atá ann ná srianta timpeallachta a sheachaint nuair is féidir, lena n-áirítear: 
 Lonnaíochtaí agus ionaid gheilleagair – cathracha, bailte, sráidbhailte, áiteanna cónaithe, gnóthais agus fiontair 

thalmhaíochta, 
 Topagrafaíocht fhisiciúil – talamh ard agus gleannta doimhne, 
 Ionaid Ainmnithe de chuid na Seirbhíse Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra – Limistéir faoi Chosaint Speisialta, 

Limistéir faoi Chaomhnú Speisialta agus Limistéir Oidhreachta Nádúrtha, 
 Láithreáin oidhreachta cultúrtha (oidhreacht seandálaíochta agus ailtireachta), 
 Ionaid a bhfuil tábhacht ag baint leo go háitiúil – ó thaobh na staire nó na fóillíochta de, nó seirbhísí, 
 Tuilemhánna, agus 
 Screamhuisce agus Geolaíocht – foinsí uisce a chosaint agus tréithe carstacha. 
Rogha Toactive saíochta 
Tá an rogha bhóthair tosaíochta ag teacht go mór le cuspóirí timpeallachta na scéime. Sa rogha tosaíochta, déantar 
iarracht an ghiniúint dramhaíola a laghdú a oiread agus is féidir. I gcomparáid le roghanna eile, tá tionchar an-íseal ag 
baint leis an rogha seo ar cháilíocht an aeir agus ar an aeráid, ar thorann, ar an mbithéagsúlacht (flóra agus fána), ar 
dhramhaíl, ar an hidrigeolaíocht, ar thalmhaíocht agus ar an oidhreacht chultúrtha (idir sheandálaíocht agus ailtireacht). 
Mar sin, seachnaítear tionchar suntasach ar an tírdhreach, ar ghnéithe físiúla, ar an hidreolaíocht agus ar shócmhainní 
ábhartha, is é sin, airíonna neamhthalmhaíochta. 

Céim 3 Dearadh agus Measúnú Timpeallachta 
Sa chéad chéim eile den tionscadal – Dearadh agus Measúnú Timpeallachta – tabharfar faoi fhorbairt bhreise a 
dhéanamh ar an tionscadal, na nithe seo san áireamh: an bóthar, na lánaí rothar agus na hacomhail a dhearadh, an 
talamh a bheidh ag teastáil a shainaithint, measúnú mionsonraithe timpeallachta a dhéanamh agus Tuarascáil 
Measúnachta Tionchair Timpeallachta a ullmhú. Le linn na céime sin, tabharfar faoi thuilleadh plé le húinéirí talún agus 
le páirtithe leasmhara mar chuid den phróiseas deartha.  

Nóta maidir leis an Aeráid 
Dearadh an Plean Forbartha Náisiúnta lena chinntiú go mbeidh sé ag tacú le spriocanna aeráide an Rialtais. Ós rud é 
gur eochairthionscadal sa Phlean Forbartha Náisiúnta atá ann, rinneadh ceisteanna a bhaineann leis an athrú aeráide a 
chur san áireamh go hiomlán i bpróiseas measúnachta an N/M20 go dtí seo. Bainfear úsáid as treoir atá cothrom le dáta 
ó Institiúid na Bainistíochta agus Measúnachta Timpeallachta chun measúnú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha 
teasa, ar athléimneacht in aghaidh an athraithe aeráide agus ar an réiteach iompair tosaíochta a oiriúnú. 
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Na Chéad Chéimeanna eile 

 
Céim 3 - Dearadh agus Measúnú Timpeallachta 
Nuair a dhéanfar an réiteach iompair tosaíochta a roghnú, cuirfear tús le Céim 
3, faoi réir nithe áirithe a fhormheas. Tá sé leagtha amach go dtógfaidh sé sin 
dhá bhliain le baint amach. Is iad na táirgí insoláthartha ná an Tuarascáil 
Deartha, an Tuarascáil Measúnachta Tionchair Timpeallachta, Doiciméid 
Reachtúla an Phróisis agus an Cás Gnó. SFaoi réir a fhormheasa ag an rialtas, 
cuirtear an aighneacht fhoirmiúil ar phleanáil faoi bhráid An Bord Pleanála i 
gCéim 4.. 
  
I rith phróiseas Chéim 3, tá foirne an tionscadail N/M20 tiomanta ó thaobh plé 
a dhéanamh go réamhghníomhach le baill den phobal agus leo siúd a mbeidh 
tionchar ag an tionscadal orthu, idir thionchar díreach agus thionchar 
indíreach. Tógfaidh sé roinnt ama chun an próiseas deartha a chur i gcrích mar 
aon leis an tionchar ar thalamh agus ar réadmhaoin a shainaithint. Táimid buíoch díbh as foighne a léiriú ar bhonn 
leanúnach agus as a bheith ag plé go leanúnach leis an bhfoireann tionscadail. 
 
Tabharfaidh an fhoireann tionscadail N/M20 faoi réimse suirbhéireachtaí innealtóireachta agus timpeallachta lena 
gcuirfear eolas ar fáil don phróiseas deartha. Beidh an fhoireann i dteagmháil le húinéirí talún agus réadmhaoine maidir 
leis na suirbhéireachtaí sin. De réir mar a dhéanfar dul chun cinn ar an dearadh le gur féidir plé a dhéanamh bunaithe ar 
an eolas, rachaidh an fhoireann tionscadail N/M20 i gcomhairle go díreach leis na húinéirí talún agus réadmhaoine sin a 
bhfuil seans ann go ndéanfaí difear dá gcuid réadmhaoine mar gheall ar an dearadh a bheidh á fhorbairt. 
 
Reáchtálfar cruinnithe ar líne agus duine le duine le húinéirí talún agus réadmhaoine ach iad a shocrú roimh ré. An chúis 
atá leis sin ná a chinntiú go mbeidh na baill chuí den fhoireann tionscadail ar fáil agus go mbeidh siad breá réidh chun 
plé fiúntach a dhéanamh. 
  
Déanfar athbhreithniú ar an aiseolas go léir agus déanfar gach leasú 
a mheas sula gcuirfear na riachtanais dearaidh agus talún i gcrích. 

Céim 4 (Próisis Reachtúla) 
Is é is cuspóir do Chéim 4 doiciméid a thiomsú agus páirt a ghlacadh 
in éisteacht(aí) ó bhéal faoi mar a cheanglaítear leis na Próisis 
Reachtúla lena chinntiú go ndéanfar an tionscadal beartaithe a 
fhorbairt i gcomhréir leis an reachtaíocht maidir le pleanáil agus leis 
an timpeallacht agus maidir le reachtaíocht ábhartha eile. Cuirtear 
na doiciméid phleanála faoi bhráid An Bord Pleanála, a éascaíonn 
éisteacht ó bhéal chun deis a thabhairt don phobal a dtuairimí faoin 
tionscadal a chur in iúl. Tar éis na héisteachta ó bhéal, féadfaidh An 
Bord Pleanála tionscadal a fhaomhadh, a fhaomhadh le 
coinníollacha, nó a dhiúltú. 
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