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Cuspóir na Scéime
●   Chun feabhas a chur ar éifeachtúlacht agus   
  acmhainn an N11 agus an N25 laistigh den limistéar  
  staidéar.
●   Chun laghdú a dhéanamh ar minicíocht agus déine  
  timpistí agus gortúchain bóithre ar an N11 agus an  
  N25 laistigh den limistéar staidéar.
●   Chun laghdú a dhéanamh ar tréimhsí taisteal.
●   Chun feabhas a thabhairt ar iontaofacht tréimhsí  
  taisteal.

Staidéar um Shrianta Táscach
Agus roghanna na réamhscéime á n-aithint, rinneadh 
staidéar ar na srianta ar leith.  S’é aidhm an Staidéar um 
Shrianta Táscach ná aithiniú agus léiriú a dheanamh ar 
na tréithe uilig sa limistéar – cé acu iad tréithe nádurtha, 
saorga nó seachtrach, agus iad siúd a shocrú maidir le aon 
tionchar a bheadh acu ar aithiniú ar roghanna oiriúnach.  
Taispeántar ar an léarscáil thíos an Limistéar Staidéir 
inar scrúdaíodh príomhshrianta agus réamhroghanna na 
scéime seo.  

S’iad seo a leanas na príomhshrianta fisiciúla, 
innealtóireachta agus comhshaoil a shainaithnítear 
laistigh den limistéar staidéir:
●   Leas suíomhanna caomhnaithe éiceolaíochta, mar 
  shampla pNHA Sliabh Fhothart, SAC   
  Gleann Abhainn na Sláine and SPA & pNHA Cuan  
  agus Slabanna Loch Garman.
●   Láithreáin go bhfuil tábhacht Seandálaíochta agus  
  Ailtireachta leo.
●   Suíomhanna agus patrúin réadmhaoine cónaithe  
  agus réadmhaoine eile.
●   An bóthar iarainn ó Bhaile Átha Cliath go Ros Láir.
●   Ceantair topagrafacha agus geolaíochta, mar  
  shampla Abhainn na Sláine agus Sliabh Fhothart.
●   Fóntaisí atá ann faoi láthair.
Tá sraith léarscáileanna a thaispeánann na srianta 
aitheanta ar fáil ar shuíomh gréasáin an tionscadail agus 
tugtar cuireadh do mhuintir an phobal anois aiseolas a 
thabhairt ar na srianta aitheanta. Tá tuilleadh macnamh 
déanta ag an foireann tionscadal maidir leis na srianta 
seo, agus cabhraigh an próiséis seo go mór le aithniú 
a dhéanamh ar roghanna na réamhscéime.  Is cuid 
bunúsach é sa staidéar agus roghnú na réamhscéime an 
comhairliúchán poiblí seo. Cabhraíonn sé linn eolas áitiúil 
a bhailiú, chomh maith le eolas a fháil ar deacreachtaí 
agus cúiseanna imníocha, agus leis an eolas seo, deanfar 
an macnú agus forbairt ar na roghanna chomh maith le 
pleanáil todhchaíoch an tionscadal. 

Réamhrá
Tá Comhairle Contae Loch Garman ag comhoibriú le 
Bonneagar Iompair Éireann chun forbairt a dhéanamh ar 
cuid bóthar ardchaighdeánach le fad garbh 30 ciliméadar 
a ndéanfaidh nasc idir Calafort Eorpach Ros Láir/Loch 
Garman le Baile Átha Cliath tríd an mótarbhealach M11 
agus le Corcaigh/Port Láirge tríd an phríomhbhóthar N25. 

Osclaíodh an mótarbhealach M11 - Guaire go Inis 
Córthaidh do thrácht i mí Iúil 2019, agus tá an tionscadal 
reatha seo ag déanamh staidéir ar an N11 ó thaobh dheas 
den mótarbhealach seo go bhaile Loch Garman chomh 
maith leis an phríomhbhóthar N25 go bhfuil nascaithe ó 
bhaile Loch Garman go Calafort Ros Láir.  Tá na bealaí seo 
mar chuid de Bhealach Ainmnithe na hEorpa E01 agus 
cuireann siad ar fáil nasc díreach le mórthír na hEorpa 
agus an Ríocht Aontaithe trí Calafort Eorpach Ros Láir.  
Is é Calafort Eorpach Ros Láir an dara calafort paisinéirí 
is mó sa Stát, agus an ceathrú calafort is mó i dtéarmaí 
tonnáiste go foriomlán.  Deireann an réamhaisnéis go 
mbeidh mór-mhéadú sa réigiún sna blianta atá romhainn, 
agus dá réir sin go mbeidh cáil níos tabhachtach ar an 
Calafort maidir le cúrsaí trádala, gnó agus turasóireacht, 
agus tabhairfidh sé seo tairbhe mór eacnamaíochta go 
Loch Garman fein, chomh maith le réigiún mór an Oir-
Dheisceart agus go náisiúnta.  Cabhróidh an caomhnú 
agus feabhsú ar na riachtanais chun slí direach a 
choiméad le calafoirt an Aontas Eorpach agus an Ríocht 
Aontaithe taréis imeacht ‘BREXIT’ nasc láidir a thógáil 
le comhpháirtithe an Aontas Eorpach agus Éireann, cé 
is cuma le toradh na h-idirbheartaíochta trádála idir an 
Aontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe.

I dtéarmaí an greasán iompar náisiunta, is cuid 
tabhachtach agus straitéiseach é an tionscadal seo, go 
bhfuil a aidhm ann chun achmhainn agus seasmhacht a 
ndóthain a aimsiú sa ghreasán agus freastal ar riachtanais 
iompair amach anseo ar leibhéal náisiúnta, réigiúnach 
agus áitiúil. 

Tá innealtóiri comhairleacha Mott MacDonald Ireland 
Teoranta ceapaithe ag Comhairle Contae Loch Garman 
chun an tionscadal a chur cun cinn tríd an bpróiseas 
pleanála agus dearadh, agus tá Oifig Dearadh Réigiúnach 
Theach na Trá Móire ibhfeighil seirbhísí bainistíochta 
tionscadail ar son an Chomhairle Chontae.  Déanfar 
forbairt ar cúrsaí pleanáil agus dearadh igcéimeanna – tá 
foireann an tionscadal idteangmháil le muintir an phobal 
faoi láthair agus go h-áirithe lucht an limistear staidéir 
maidir leis na roghanna uilig atá léirithe chun cuspóirí an 
scéim a bhaint amach, agus as sin, chun an rogha is fear 
a chinneadh.
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Scéim Bóithre Rochtana N25 Calafort Eorpach Ros Láir
- Tá an tionscadal seo ag céim roghnúcháin na
roghanna faoi láthair. Beidh torthaí na bpróiseas
roghnaithe roghanna ar leithligh mar bhonn eolais don
chomhéadan idir roghanna na scéime do na
tionscadail ar leithligh
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Scéim M11 – Guaire go Inis Córthaidh

Ceannscríbhinn:
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Notes
1. DO NOT SCALE, use figured dimensions only. All dimensions to be checked on site.
2. All levels are referred to Ordnance Survey Datum, Malin Head.
3. Drawings co-ordinates are at Irish Grid
4. This drawing to be read in conjunction with all relevant works requirements specifications and drawings.

Mott MacDonald
This Document is issued for the party which commissioned it and for specific purposes connected with the captioned project only. It should not be relied upon by any other party or used for any other purpose.
We accept no responsibility for the consequences of this document being relied upon by any other party, or being used for any other purpose, or containing any error or omission which is due to an error or omission in data supplied to us by other parties.

SOURCE: Reproduced from Ordnance Survey digital map
data. All rights reserved.
Licence number: 2020/34/CCMA/WexfordCountyCouncil



Cur Síos ar Roghananna Bealaí
Rogha A
Tosnaíonn Rogha A ag an gceann theas den scéim bóithre 
M11 – Guaire go Inis Córthaidh agus leanann sé ó thoir 
thar bhaile Maolan na nGabhar, ag leanúint ar aghaidh 
ó thoir thar an N11 laithreach agus ag trasnú Abhainn 
na Sláine in aice le droichead Caladh na Carraige.  Ón 
bpointe seo, leanann Rogha A le treo an N11 agus an 
N25 laithreach (le taobh Cuarbhóthar Loch Garman), sula 
dtéann sé thar Timpeallán Bóthar Ros Láir idtreo siar ó 
dheas.  Ansin, gabhann sé thar Baile Stiofáin ag leanúint 
ó thoir ón N25 laithreach, agus leanann sé ó thoir agus ó 
thuaidh ó dTeach Gót, ag teacht igcríoch i gCalafort Ros 
Láir.

Rogha B
Tosnaíonn Rogha B ag Timpeallán Sceach an Scorlógaigh 
agus leanann sé treo na conairí N11 agus N25 láithrigh tríd 
an limistéar staidéir go Calafort Ros Láir.  Tá dhá rogha ar 
feadh Rogha B.

Rogha B1
Rogha “Dean an Íosmhéid” a bhaineann úsáid as na 
Bóithre Náisiúnta N11 agus N25 láithrigh.  Ní cuireann 
an rogha seo san áireamh ach oibreacha feabhsúcháin 
sa todhchaí atá le taobh na conairí bóithre reatha agus 
atá pleanáilte agus geallta (mar shampla, Timpeallán 
N25 Baile Ghiolláin ag Calafort Ros Láir) chomh maith le 
gnáth infheistíocht le h-aghaidh cúrsai oibriúchán agus 
cothabháil an conaire bóthair láithreach.

Rogha B2
Glacann an Rogha Bainistíochta seo go ndéanfar 
infheistíocht sa todhchaí chun feabhsú a dhéanamh ar 
na conairí bóithre náisiunta N11 agus N25.  Deineann an 
rogha seo iarracht ar úsáid a bhaint as an achmhainn 
laithreach nuair is féidir trí bheart feabhsúcháin ar líne 
mar seo a leanas: cuíchóiriú acomhal agus rochtain 
díreacha ar an N25, bóithre seirbhíse comhthreomhara 
a chur ar fáil, acomhail ‘clé isteach/clé amach, saoráidí 
deighilte do choisithe agus rothaithe, lánaí ainmnithe do 
feithiclí agus ar uile. 

Rogha C
Tosnaíonn Rogha C ag an gceann theas den scéim bóithre 
M11 – Guaire go Inis Córthaidh agus leanann sé ó thoir 
thar bhaile Maolan na nGabhar, sula gceanglaíonn sé leis 
an N11 laithreach ó dheas de bhaile Maolan na nGabhar, 
agus leanann sé an phríomhbhóthar N11 láithreach 
sula dtrasnaíonn sé thar Abhainn na Sláine díreach ó 
thiar Droichead Chaladh na Carraige.  Ón bpointe seo, 
leanann an rogha seo an conair céanna le Rogha A, le 
treo an N11 agus an N25 laithreach (le taobh Cuarbhóthar 
Loch Garman), sula dtéann sé thar Timpeallán Bóthar Ros 
Láir idtreo siar ó dheas.  Ansin, gabhann sé thar Baile 
Stiofáin ag leanúint ó thoir agus ó thuaidh ó dTeach Gót, 
ag teacht igcríoch i gCalafort Ros Láir

Rogha D
Tosnaíonn Rogha D ag an gceann theas den scéim 
bóithre M11 – Guaire go Inis Córthaidh agus leanann sé ó 
thoir thar bhaile Maolan na nGabhar sula dtrasnaíonn sé 
an N11 laithreach ó dheas de bhaile Maolan na nGabhar.  
Leanann sé ó thiar an N11 laithreach ag trasnú Abhainn 
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na Sláine díreach ó thiar Droichead Chaladh na Carraige.  
Leanann an rogha seo ó dheas, ag gabhail soir ó Baile an 
Bhárunaigh, ó thiar an N25 laithreach, agus ansin ó thiar 
thar Baile Stiofáin, ag gabhail theas ó Cill Fhionnóg agus 
Teach Gót, ag teacht igcríoch i gCalafort Ros Láir.

Rogha E
Tosnaíonn Rogha E ag an gceann theas den scéim bóithre 
M11 – Guaire go Inis Córthaidh agus leanann sé ó thiar 
thar bhaile Maolan na nGabhar, ag leanúint ó thiar thar 
an N11 laithreach sula dtrasnaíonn sé thar Abhainn na 
Sláine díreach ó dheas ó Droichead Deeps.  Luascann an 
bealach soir ó dheas agus ansin ó thoir, comhthreomhar 
le hAbhainn na Sláine agus leanann sé ó dheas ag trasnú 
an N25 laithreach ó thoir Baile an Bhárunaigh agus ó thiar 
an timpeallán N11/N25.  Ón bpointe seo, leanann an rogha 
an conair céanna le Rogha D, ag leanúint ó thiar thar an 
N25 laithreach agus ansin ó thiar thar Baile Stiofáin, ag 
gabhail theas ó Cill Fhionnóg agus Teach Gót, ag teacht 
igcríoch i gCalafort Ros Láir.

Rogha F
Tosnaíonn Rogha F ag an gceann theas den scéim bóithre 
M11 – Guaire go Inis Córthaidh agus leanann sé an conair 
céanna le Rogha E ó thiar thar bhaile Maolan na nGabhar 
agus ag leanúint ó thiar thar an N11 laithreach sula 
dtrasnaíonn sé thar Abhainn na Sláine díreach ó dheas 
ó Droichead Deeps.  Imíonn an rogha ansin ar a mhalairt 
ó Rogha E, agus leanann sé idtreo siar ó dheas ag trasnú 
an N25 ó thiar Crois an Lorcánaigh.  Leanann sé ó dheas 
ag gabhail siar ó Sliabh Fhothart sula gceanglaíonn sé le 
Roghanna D agus E taobh thiar ó Bhaile Stiofáin agus ag 
gabhail theas ó Cill Fhionnóg agus Teach Gót, ag teacht 
igcríoch i gCalafort Ros Láir.

Rogha G
Tosnaíonn Rogha G ag an gceann theas den scéim bóithre 
M11 – Guaire go Inis Córthaidh agus leanann sé ó thiar 
thar bhaile Maolan na nGabhar agus an N11 laithreach, 
sula sula dtrasnaíonn sé thar Abhainn na Sláine díreach 
ó dheas ó Oileán Cing.  Leanann sé ó dheas, ag gabhail 
siar o Abhainn na Sláine agus ag trasnú an N25 laithreach 
ó thiar ó Crois an Lorcánaigh.  Leanann sé ar aghaidh ó 
dheas go dtí go gceanglaíonn sé le Rogha F ag gabhail 
siar ó Sliabh Fhothart sula gceanglaíonn sé le Roghanna 
D agus E taobh thiar ó Bhaile Stiofáin agus ag gabhail 
theas ó Cill Fhionnóg agus Teach Gót, ag teacht igcríoch 
i gCalafort Ros Láir. 

Comhcheangail Féideartha Rogha
Is féidir roghanna breise scéime a shocrú trí meascán na 
roghanna trasnaithe a thaispeántar i ndath liath agus atá 
marcáilte le h-uimhreacha Rómhánaigh.

Fógra Séanta:
Tabhair aire gur réamh-roghanna táscacha atá léirithe 
anseo, le h-aghaidh aiseolas agus tuairimí a bhailiú ón 
gcomhairliúchan poiblí seo.  Dá réir sin, b’fhéidir go 
ndéanfar athrucháin ar na roghanna le linn an próiséis seo.  
Má déanfar forbairt ar leith ar aon cinn de na roghanna 
seo sa todhchaí, cuirfear iad tri meastóireacht agus scrudú 
breise sula n-aithneófar an rogha ab fhearr, gus taréis seo, 
déanfar forbairt níos mó trid na stáidsí mion-dearadh agus 
pleanáil.
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Cad a tharlóidh ina dhiaidh seo? (amscála táscach)

Comhairliúcháin 
Poiblí le h-aghaidh 
Srianta agus Beartú 

Roghanna
 

2020

Tuarascáil ar
Beartú Roghanna

2020

Conair an 
Bhealaigh
ab fhearr 

2021

Meastóireacht 
Dearadh agus 
Timpeallachta

2022

Nósanna
Reachtúla

2023

Cur i láthair do thuairimí
Táimid ag plé anois le muintir an phobal maidir le 
príomhthorthaí an staidéir srianta agus na roghanna 
réamhscéime atá deimhnithe.  Ag an bpointe seo den 
tionscadal, is ghnách go mbeadh comhairliúcháin poiblí 
curtha ar fail chun deis a thabhairt do mhuintir an phobal 
páirt a ghlacadh i dtús-staid forbairt an tionscadal. 

Faoi threoir reatha Covid-19 áfach, agus chun cosaint 
a thabhairt do mhuintir an phobal agus do foireann an 
tionscadal ó scaipeadh an víreas coronach, ní feidir le 
comhairliúcháin poiblí a chur ar fail go pearsanta ag an 
am seo. In ionad sin, táimid ag cur comhairliúcháin poiblí 
ar fail thar line ar suiomh gréasán an thionscadal –  http://
oilgate2rosslareharbour.ie/

Tosnóidh an comharliúchán seo ar line ar an Luan, 6ú 
Iúil go dtí an Luan, 20ú Iúil, 2020.

Cuirfidh an suíomh gréasáin an faisnéis is déanaí maidir 
leis an tionscadal ar fail mar seo a leanas:

●   An Bhileog Comhairliúcháin Phoiblí seo.
●   Sraith léarscáileanna a thaispeánann limistéar an  
  staidéar agus na srianta dár aithneodh laistigh den  
  limistéar staidéar.
●   Léarscáil a thaispeánann roghanna na réamhscéime.
●   Foirm aiseolais ar líne (sa formáid céanna leis an  
  bhfoirm atá laistigh sa bhileog seo).
●   Liosta de na Ceisteanna is Coitianta a dhíríonn ar an  
  bpróiseas Roghnú Rogha.

Cur i láthair do thuairimí
Is mian le Comhairle Contae Loch Garman gach tuairim 
a mheas i rith an próiséis roghnuchán seo. Is féidir leat 
bhur ráitis agus bhur gceisteanna a sheoladh ar line 
trid an foirm aiseolas atá ar an suiomh gréasán no trí 
theachtaireacht ríomhphost chuig customerservice@
wexfordcoco.ie

Chun bheith cinnte go bhfuil an méid teangmháil is mó 
againn le muintir an phobal, tá cuireadh a thabhairt 
againn do mhuintir nach bhfuil acmhainní ar líne acu an 
foirm atá laistigh anseo a líonadh agus a sheoladh thar 
n-ais chughainn ar módh ‘Saorphost’ (ní gá stampa nó 
clúdach litreach, ach cur filleadh agus séala ar an bhileog 
páipéar).

Is féidir foirmeacha aiseolais a chur isteach ar líne nó trí 
modh ‘Saorphost’ go dtí an Luan, 20ú Iúil 2020.  Deanfar 
measunú ag an foireann tionscadal ar an aiseolas go 

léir a gheofar, agus taréis sin, foilsíodh Tuarascáil Iar-
Chomhairliúcháin ar suiomh greasán an tionscadal.  
Sa tuarascáil seo, beidh achoimre ar an bpróiseis 
comhairliúcháin, chomh maith le cúrsaí ar pléadh le linn 
an chomhairliúcháin.

Chomh maith le seo, is féidir leat glaoch guthán a chur 
orainn le do cheisteanna agus do thúairimí ar (053) 919 
6000.  

Chun seans a thabhairt do fhoireann an tionscadal 
breathnú agus meastú a dhéanamh ar do chuid 
cheisteanna roimh ré, iarrfaimid go seolfar bhur 
ceisteanna riomhphost agus guthán chughainn roimh 
4:00 iarnóin ar Dé Máirt 7ú Iúil 2020. Beidh foireann 
seirbhís custaiméirí ar fail againn chun glaonna guthán 
a fhreagairt, agus beidh ort d’ainm, uimhir guthán agus 
achoimire beag ar do cheist a fhágaint.  Taréis seo, 
cuirfidh ball de foireann an tionscadal glaoch thar n-ais 
chughat roimh 48 uair a chloig chun do cheist a phlé.

Breis Eolas
Is féidir gach ceist, ceistneoir nó ráitis maidir leis an 
tionscadal a sheoladh chuig: 
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Comhairle Contae Loch Garman, An Charraig Leathan, 
Loch Garman, Y35 WY93, Éire.
Ríomhphost: customerservice@wexfordcoco.ie
Guthán: 053 9196000
Suíomh Gréasán: www.oilgate2rosslareharbour.ie/
contact-us
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