
Taispeántas Poiblí (Aibreán 2015)

Roghnú den Rogha is Dealrathaí

Dearadh
Measúnacht Tionchar 
Timpeallachta agus an 

Próiseas Reachtúil

Iarratas chun An Bord Pleanála
(Ráithe 4, 2015)

Éisteacht ó Bhéal

Cinne

Dearadh Sonraithe agus Talamh
Faighte

Tógáil

Réamhrá

Is é príomh aidhm an N6 Tionscadal Iompair Chathair 
na Gaillimhe ná chun réiteach inbhuanaithe a fhorbairt 
ar fhadhb an brú tráchta atá i gCathair na Gaillimhe 
agus chun iarthar Contae na Gaillimhe a cheangail leis 
an gréasán bóithre náisiúnta.

Is é ceann de na príomh sprioc a bhaineann leis an 
tionscadal ná chun lagdú a dhéanamh ar an tionchar a 
dhéantar don thimpeallacht nádúrtha agus thógtha. Tá 
an t-ádh ar Chathair na Gaillimhe maidir lena shuíomh 
ar Abhainn na Gaillimhe a shníonn ó Loch Coirib go 
dtí Cuan na Gaillimhe. Is bac nádúrtha é Loch Coirib 
idir iarthar agus oirthear Contae na Gaillimhe, níl ach 
ceithre chiliméadar idir Loch Coirib agus Cuan na 
Gaillimhe ina bhfuil Cathair na Gaillimhe suite, i gcroílár 
Contae na Gaillimhe. Chomh maith le suíomh álainn 
le háiseanna nádúrtha iontacha, tá an chathair suite 
i lár ceantar saibhir l’oidhreacht nádúrtha le go leor 
gnáthóige nádúrtha. Mar thoradh ar seo tá go leor 
áit timpeall Cathair na Gaillimhe a bhfuil ainmnithe le 
tábhacht idirnáisiúnta.

Cruthaíonn cruth fisiciúil an chathair, an spás beag 
atá ar fáil idir an loch agus an cuan, agus na limistéir 
sainithe atá i láthair sa cheantar srianta suantasach i 
bhforbairt infreastruchtúr nua don chathair. Toisc go 
bhfuil na limistéir sainithe i láthair, díríonn said an aird 
ar an tábhachtach a bhaineann le gach uile rogha a 
chur san áireamh ionas go laghdaítear an tionchar ar 
na limistéir sainithe.

Is é aidhm an chéim seo ná chun limistéar stadéir 
oiriúnach a shainaithint ina dhéantar scrúdú ar na 
roghanna, na príomhshrianta lastigh don limistéar 
staidéir a shainaithint, réiteach indéanta a fhorbairt 
agus measúnú córasach a dhéanamh ar na roghanna 
seo ionas go roghnaítear an rogha nó an réiteach 
iompar is fearr, beidh é seo mar an bonn don 
mhiondearadh.

Cad é an 
réiteach

soghluaisteachta?

Réiteach Iompar
Comhcheangailte

Comhpháirt
Bóthair

Comhpháirt
Taisteal níos

Cliste

Comhpháirt
Iompair Poiblí

Na Comhpháirteanna 
Indéanta don Réiteach 
Iompar

Tionscadal Iompar 
Cathair na Gaillimhe

Comhairliúchán
Poiblí
Eanáir/Feabhra 2015

Is é aidhm an chomhairliúchán poiblí seo ná chun an 
phobal a chur ar an eolas ar torthaí an staidéir srianta 
agus na réitigh iompair éagsúla a bhí san áireamh 
sa staidéar. Rinneadh forbairt ar roghanna eile a 
d’fhéadfadh a bheith mar chomhpháirt don réiteach, 
in a measc tá iompar poiblí, taisteal níos cliste agus 
achmainn na mbóithre. Tugann sé deis don phobal 
chun cur isteach ar an bpróiséas seo.

Mura féidir leat freastal ar an 
taispeántas comhairliúchán poiblí 
is féidir na moltaí atá beartaithe 
a fheiceáil ag an seoladh thíos go 
dtí 27 Feabhra 2015 ach coinne a 
dhéanamh.

Oifig N6 Tionscadal Iompar Cathair na Gaillimhe
Oifig um Tionscadal Bóithre Náisiúnta na Gaillimhe
Teach Corparáideach
Páirc Gnó Oirthear na Cathrach
Baile an Bhriotaigh
Gaillimh

Ríomhphoist: N6GCOB@arup.com

Tá an t-eolas is deireanaí faoin N6 Tionscadal Iompair 
Cathair na Gaillimhe le fáil ar an suíomh gréasáin 
tionscadal:

www.n6galwaycity.ie

Cad a Tharlaíonn Anois?
 - Ag éirí as an gComhairliúchán Poiblí seo 

próiseáilfear na ceisteanna a thagann ón bpobal 
agus nascfar iad leis an staidéar roghnú rogha.

 - Déantar athbhreithniú agus athrú nuair is gá ar na 
roghanna.

 - Foilseofar an Tuairisc Roghnú Rogha, agus molfar 
ann an rogha atáthar a mholadh

www.n6galwaycity.ie



Tionscadal Iompar 
Cathair na Gaillimhe

Cad iad na
Tionasnaimh
Iompair níos

Cliste?

Rothaíocht agus Siúl

• Glasbhealach Bhearna
• Glasbhealach Mhaigh Cuilinn
• Glasbhealach Canála
• Glasbhealach Bhaile Átha Cliath
• Glasbhealach Órán Mór
• Glasbhealach Pháirc Mhuirlinne
• Páirc Foraoise Tír Oileáin
• Coillte Bhearna
• Teorannú an Fhaiche Mhór do 

choisithe
• Spásanna Roinnte
• Buntáistí Sláinte

Iompar Poiblí 

• Feabhsú tábhachtach a bhaint 
amach ar ghréasán an chóras 
iompair poiblí i gCathair na 
Gaillimhe

• Méadú de 12% sa bhlian 2014 
ar an líon paiseinéirí ar sheirbhísí 
Bus Éireann i nGaillimh.

• Tús le conair bus
• Feabhas a dhéanamh ar 

áiseanna bus
• Tús le heolais fíor-ama

Teicneolaíocht

• Córas ticéadaithe comhtháite
• Conair bus uathoibrithe
• Córas cathrach um 

bhainistíocht tráchta
• Eolas fíor-ama do phaisinéirí

Laghdú ar an
Éileamh 

• Pleanáil Iompair agus 
Spásphleanáil Comhtháite

• Comhroghanna iompar atá 
iontaofa agus éasca chun 
úsáid.

• Siúl agus rothaíocht a 
spreagadh

Rannpháirtíocht
le Páirtithe
Leasmhara 

• Páirteachas an phobail
• Páirteachas san Ionad 

Oibre
• Tionscnaimh Polasaithe
• Próiséas leanúnach, is mór 

an rud é do thuairim

Cén fáth a
bhfuil rogha
iompar poiblí

forbartha?

Cad atá 
Bainte

le na Roghanna
Córas Iompar

Poiblí?

Ag Feabhasú
Ghréasán Bus na

Cathrach

Bearta 
Bainistíocht

Tráchta
Comhlántach

Bus Gasta a
thabhairt isteach
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An Comhpháirt 
Indéanta de Bhóthair
don Réiteach Iompar

An Comhpháirt Indéanta de 
Iompar Poiblí don Réiteach 
Iompar

An Comhpháirt Indéanta de Taisteal níos Cliste don 
Réiteach Iompar

Nóta Séanta:
Tá na roghanna atá léirithe ina bhfoirm dréacht, d’fhéadfaí 
athraithe teacht orthu. Is mar thoradh ar mheasúnaithe níos 
mionchruinne, ar staidéar leanúnach agus ar eolas ón bpobal 
go ndéanfar athruithe go dtí na roghanna seo.

Aidhmeanna
iompair níos cliste

• Brú tráchta a laghdú
• Astaíochtaí a laghdú
• Brath ar breosla iontaise a laghdú
• An timpeallacht a chosaint

Sochair eochair

• Tionscnaimh agus ballraíocht an pobail
• Folláine
• Feabhas ar mhianach saoil
• Laghdú ar baoil sláinte

P

Ceangalíonn na roghanna bóthair eagsúla an R366, ar an 
taobh thiar den chathair,  go dtí an N6, ar an taobh thoir 
den chathair, trí usáid a bhaint as conair éagsúla le réimhse 
difriúil acu d’athúsáid an infrastructúr atá ann cheana féín. 
Tá tagairt dathchódaithe ar na roghanna eagsúla agus cé 
go bhfuil measúnú uathúil déanta ar gach rogha, tá forluí 
ann ar cuid de na roghanna.

Ceangalíonn an Rogha Ghlas le an R336 atá ann 
cheana féin ag iarthar Bearna agus leanann sé bealach 
seachtarach i dtreo thuaidh go dtí an N59 sula dtrasnaíonn 
sé Abhainn na Gaillimhe ionas go bhfuil sé ar an taobh 
thuaidh de Chaisleán Mhionlaigh. Leanann an Rogha Ghlas 
thoir thuaidh tríd Mhionlach go Baile an Dúlaigh agus ansin 
thoir theas go Cúil Each sula gceangalíonn sé isteach le an 
N6 atá ann cheana féin.

Molann an Rogha Ghorm crích a chur le Bóthar Faoisimh 
Bearna. Ansin cheanglóidh sé isteach leis an mbóthar 
atá beartaithe ar an taobh thuaidh de Chnoc na Cathrach 
roimh a leanann sé ar aghaidh chuig An Daingean. 
Trasnaíonn sé Abhainn na Gaillimhe leath slí idir an 
Droichead Quincentenary agus Loch Coirib. Trasnaíonn sé 
tríd na baile fearainn de An Chaisleán Gearr agus Baile an 
Bhriotaigh sula gceangalíonn sé isteach leis an N6 atá ann 
cheana féin. 

Molann an Rogha Dhearg nascbhóthar nua a thógáil a 
cheangalaíonn an R336 atá ann cheana féin, atá an an 
taobh thoir de Bearna, le Bóthar Dáileacháin an Iarthair, 
ansin baineann sé athusáid as an gréasán bóithre ar an 
R338 agus an N6.  Is é seo an rogha is cóngarach don 
chathair, tá gearradh agus clúdú tolláin/droichid i gceist 
leis chun chóras dhá leibhéal a chruthú ina bhfuil an trácht 
náisiúnta scartha ón ngréasán bóithre áitiúl.

Tá an Rogha Óráiste cosúil leis an Rogha Dhearg chomh 
fada leis an gceangail isteach le Bóthar Dáileacháin an 
Iarthair, ansin leanann sé an Rogha Ghorm go dtí acomhal 
an N59. Bhaineann sé úsáid as tollán tollta chun cheangail 
a dhéanamh idir an ceantar Leitreach san iarthar agus 
an cheantar Thír Oileáin san oirthear. Ansin dhéanann sé 
athcheangail leis an Rogha Dhearg ag Tír Oileáin.  

Tá an Rogha Bhuí cosúil leis an Rogha Ghorm chomh 
fada le Mionlach, áit go leanann an Rogha Bhuí thoir 
theas chun ceangail isteach leis an Rogha Dhearg ag An 
gCaisleán Gearr.

Tá an Rogha Bhándearg cosúil leis an Rogha Ghorm le 
hathrú ag Baile an Bhriotaigh amháin.

Tá nascbhóthar, an Nasc N59, ag baint leis an Rogha 
Ghorm, Oráiste, Bhuí agus Bhándhearg, ceanglaíonn sé an 
N59 agus Bóthar Stiofáin le an rogha beartaithe.

Teorainn an Limistéar 
Staidéir


