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1. Réamhrá
Tagann an Straitéis Iompair seo do Mhórcheantar Bhaile Átha 
Cliath 2022-2042 (Straitéis Iompair) in ionad an chreata roimhe 
dar teideal an Straitéis Iompair do Mhórcheantar Bhaile Átha 
Cliath 2016-2035, ar cheadaigh an tAire Iompair, Turasóireachta 
agus Spóirt é sa bhliain 2016.

Bhí sé mar aidhm leis an straitéis iompair roimhe rannchuidiú 
le dul chun cinn eacnamaíoch, sóisialta agus cultúrtha 
Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath trí ghluaiseacht éifeachtach, 
éifeachtúil agus inbhuanaithe daoine agus earraí a éascú. I 
bhfocail eile, is é a bhí i gceist léi réigiún Bhaile Átha Cliath a 
dhéanamh ina áit níos fearr do na daoine a chónaíonn agus a 
oibríonn sa réigiún agus dóibh sin a thugann cuairt air. 

Rinneadh amhlaidh tríd an straitéis a úsáid mar chreat le 
haghaidh bonneagar agus seirbhísí iompair a phleanáil agus 
a sholáthar i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath. Úsáidtear an 
Straitéis freisin mar bheartas pleanála iompair a bhféadfadh 
gníomhaireachtaí eile atá ag plé le pleanáil úsáide talún, le 
cosaint an chomhshaoil agus le bonneagar amhail tithíocht, 
uisce agus cumhacht a sholáthar a gcuid tosaíochtaí 
infheistíochta féin a ailíniú leis. 

In éineacht le cláir infheistíochta in earnálacha eile, tá 
an Straitéis ina comhpháirt ríthábhachtach d’fhorbairt 
Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath, a chuimsíonn Contae Bhaile 

Átha Cliath, Contae na Mí, Contae Chill Dara agus Contae Chill 
Mhantáin. Áiríodh iad seo a leanas leis na mórthionscadail ar 
foráladh dóibh sa straitéis:

	y Luas Traschathrach;

	y Líne Iarnróid Thollán Pháirc an Fhionnuisce a athoscailt;

	y Raonta rothar agus glasbhealaí a chur i bhfeidhm go 
leanúnach;

	y MetroLink;

	y An Clár DART+; 

	y Infheistíocht a dhéanamh i bhfeabhsuithe tosaíochta bus 
agus i bhfeabhsuithe seirbhísí bus – BusConnects Bhaile 
Átha Cliath; agus

	y An M7 – leathnú an bhóthair ón Nás go Droichead Nua, 
Acomhal Bhaile an Oibricigh agus Seachbhóthar na Sollán.

Faoin Acht um Údarás Iompair Bhaile Átha Cliath 2008, ní mór 
don Údarás Náisiúnta Iompair (an tÚdarás) an straitéis iompair 
uaidh a athbhreithniú gach sé bliana. Ag teacht sna sála ar an 
athbhreithniú ar phlean na bliana 2016, forbraíodh straitéis 
athraithe chun dáta ina bhfuil breac-chuntas ar an gcreat le 
haghaidh infheistíocht i mbonneagar iompair agus i seirbhísí 
iompair san fhiche bliain romhainn go dtí an bhliain 2042.

Ní féidir le haon straitéis iompair a bheith ina doiciméad 
saorsheasaimh, ar ndóigh. Beidh gach straitéis iompair ina 
cuid de mhór-raon beartas náisiúnta foriomlán trínar gá 

7Údarás Náisiúnta Iompair 
An Straitéis Iompair do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath



tacar aonair cuspóirí foriomlána a bhaint amach. Cé gurb iad 
gníomhaireachtaí agus údaráis eile stáit, tríd is tríd, a chinneann 
beartais agus cuspóirí a bhaineann le saincheisteanna 
amhail úsáid talún, forbairt, dáileadh daonra, infheistíocht, 
inbhuanaitheacht agus gníomhaíocht ar son na haeráide, ní 
mór na beartais agus na cuspóirí sin a léiriú go hiomlán in aon 
straitéis iompair.

Dá bhrí sin, forbraíodh an Straitéis Iompair seo chun go 
mbeadh sí ag teacht leis na beartais phleanála spáis agus na 
cuspóirí pleanála spáis atá leagtha amach sa Straitéis Spáis 
agus Eacnamaíochta Réigiúnach arna glacadh ag Tionól 
Réigiúnach an Oirthir agus Lár Tíre i mí an Mheithimh 2019 
agus arna tabhairt chun críche i mí Eanáir 2020. Dá réir sin, tá 
na cuspóirí sin ag teacht leis an gCreat Náisiúnta Pleanála agus 
leis an bPlean Forbartha Náisiúnta, mar atá leagtha amach i 
dTionscadal Éireann 2040. 

Tá an Straitéis Iompair seo bunaithe freisin ar bheartais 
náisiúnta i réimse na hinbhuanaitheachta, mar atá leagtha 
amach sa reachtaíocht um ghníomhú aeráide agus um 
fhorbairt ísealcharbóin agus i bpleananna um ghníomhú ar son 
na haeráide. Cuireadh an tionchar fadtéarmach a d’fhéadfadh a 
bheith ag paindéim reatha Covid-19 san áireamh freisin.
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An Dul Chun Cinn
a Rinneadh ar an 
Straitéis Iompair Roimhe

2.
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Ó ghlac an Rialtas an straitéis iompair roimhe sa bhliain 
2016, tá an tÚdarás ag obair go crua leis na Comhairlí, le 
gníomhaireachtaí eile soláthar iompair agus le hoibritheoirí 
iompair chun tionscadail agus tograí na straitéise sin a 
fhorbairt. Áirítear iad seo a leanas leis an mórdhul chun cinn a 
rinneadh le ceithre bliana anuas:

2.1 Iarnród
	y I gcomhar le Bonneagar Iompair Éireann, d’osclaíomar 

Luas Traschathrach i mí na Nollag 2017, rud lena nasctar 
an Líne Dhearg agus an Líne Ghlas lena chéile agus lena 
soláthraítear cómhalartú idir seirbhísí iarnróid chomaitéara 
agus seirbhísí Luas i nDroichead Broome.

	y I gcomhar le Bonneagar Iompair Éireann, méadaíodh fad na 
dtramanna ar an Líne Ghlas agus méid an fhlít fhoriomláin 
tramanna araon mar chuid den tionscadal um acmhainn 
Luas a bhreisiú. Méadaíodh na tramanna láithreacha uile ar 
an Líne Ghlas ina dtramanna atá 55 mhéadar ar fad, agus 
tháinig méadú ar an bhflít foriomlán tramanna ó 67 dtram 
sa bhliain 2016 go 81 tram faoi láthair.

2. An Dul Chun Cinn a 
Rinneadh ar an Straitéis 
Iompair Roimhe

“Tá an tionscadal Luas Traschathrach ina léiriú ar an gcumas 
atá ag an gcathair chun tionscadail mhórscála bonneagair a 
dhéanamh. Ní hé amháin gur cuireadh i gcrích é in am agus 
de réir an bhuiséid, ach tháinig méadú ar an líon custaiméirí 
sa chathair le linn gach bliana den tréimhse tógála freisin. Is 
éacht iontach ba cheart a cheiliúradh é sin agus is fianaise 
í ar an dóigh ar thug an tÚdarás Náisiúnta Iompair agus 
Bonneagar Iompair Éireann faoin tionscadal agus ar an 
dóigh ar cuireadh ábhair imní an lucht gnó san áireamh. 
Is cinnte gur dea-chomhartha é sin do na tionscadail 
mhórscála a dtabharfar fúthu sna blianta atá le teacht”

Ceantar Feabhsaithe Gnó Chathair Bhaile Átha Cliath

www.wearedublintown.ie/2017/12/dublin-town-welcomes-
introduction-luas-cross-city/ 

	y Tugadh seirbhísí paisinéara isteach an athuair i dTollán 
athchóirithe Pháirc an Fhionnuisce i gcomhar le hIarnród 
Éireann sa bhliain 2016, agus rochtain dhíreach iarnróid 
ó bhruachbhailte agus bailte iardheisceart an réigiúin á 
soláthar go Lár Cathrach Bhaile Átha Cliath.

	y Tugadh seirbhís 10 nóiméad uile-lae DART isteach sa 
bhliain 2018.

	y Cuireadh mór-uasghrádú ar chóras comharthaíochta 
iarnróid lár na cathrach i gcrích sa bhliain 2020, rud lena 
n-éascaítear méadú suntasach ar an líon traenacha ar féidir 
leo oibriú i limistéar lár na cathrach, lena n-áirítear méadú 
50% ar an líon traenacha ar féidir leo Droichead na Lúblíne 
atá suite os cionn na Life a thrasnú.
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2.2 Siúl agus Rothaíocht
	y D’infheistíomar na milliúin euro i mbealaí siúil agus 

rothaíochta ar fud Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath ón 
mbliain 2016 amach agus sholáthraíomar infheistíocht 
shuntasach bhreise do na modhanna sin faoi chláir Covid-19 
agus Spreagtha sa bhliain 2020.

	y I measc na dtionscadal a cuireadh i gcrích tá an 
rotharbhealach nua feadh aghaidh na farraige i gCluain 
Tarbh, an bealach coisithe/rothaíochta easbhóthair idir 
Baile Dúill agus Port Mearnóg, Glasbhealach na Canálach 
Ríoga idir Bóthar na Trá Thuaidh agus na Dugthailte, 
agus cuid mhór scéimeanna eile atá le soláthar ar fud 
Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath.

2.3 Bus
	y Chuireamar tús leis an gclár infheistíochta is mó riamh 

inár ngréasán bus faoi chlár BusConnects Bhaile Átha 
Cliath. Soláthrófar cuid mhór tosaíochta do bhusanna ar 
na príomhchonairí agus cuirfear feabhas suntasach ar an 
ngréasán seirbhísí mar thoradh ar an gclár sin.

	y D’infheistigh an tÚdarás go trom sa bhonneagar bus a 
athnuachan, lenar áiríodh saoráidí stad bus, Faisnéis Fíor-
Ama do Phaisinéirí agus feabhsuithe ar an bhflít.

	y Ó thús na bliana 2016 amach, cuireadh 180 feithicil le méid 
an fhlít busanna lena soláthraítear na seirbhísí bus atá 
fóirdheonaithe go poiblí i réigiún Bhaile Átha Cliath. Bhí an 
flít comhdhéanta de 1,139 mbus ag deireadh na bliana 2020.
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	y Méadaíodh an infheistíocht i seirbhísí tuaithe Nasc Áitiúil, 
go háirithe i gCill Dara, ar an Mí, i gCill Mhantáin agus i 
bhFine Gall.

2.4 Bóithre
	y Leanadh leis an nGréasán Straitéiseach Bóithre a fhorbairt 

i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath, agus modhnuithe agus 
feabhsuithe sábháilteachta á ndéanamh i ngach contae.  

	y Tá an tionscadal um an M7 a bhreisiú agus Cómhalartú 
Bhaile Osbeird críochnaithe anois, rud a chuireann feabhas 
ar inrochtaineacht idir bóithre náisiúnta agus láithreacha 
straitéiseacha fostaíochta ar an gconair sin.

	y Cuireadh roinnt mhaith tionscadal eile bóithre réigiúnacha 
agus áitiúla i gcrích freisin. Áirítear leo Bóthar Dáileacháin 
Dhomhnach Bat agus bóithre lena bhfreastalaítear ar Chrios 
Forbartha Straitéisí Choill na Silíní.

2.5 Comhtháthú
	y Ghlac Tionól Réigiúnach an Oirthir agus Lár Tíre an 

Straitéis Spáis agus Eacnamaíochta Réigiúnach i mí an 
Mheithimh 2019, áit a bhfuil ionchuir a bhaineann leis 
an iompar ag teacht leis an straitéis iompair a bhí ann 
cheana. Ba é an toradh a bhí ar an gcomhordú sin idir an 
tÚdarás agus Tionól Réigiúnach an Oirthir agus Lár Tíre gur 
comhtháthaíodh pleanáil úsáide talún agus pleanáil iompair 
go cuí ar an leibhéal réigiúnach.

	y Rinne an tÚdarás breis agus 200 aighneacht maidir le 
Pleananna Forbartha, Pleananna Limistéir Áitiúil agus 

Iarratais Phleanála i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath. De 
bharr na n-aighneachtaí sin, is ann do chomhtháthú níos 
dlúithe idir pleanáil úsáide talún agus pleanáil iompair, 
lena n-áirítear ailínithe tionscadal iompair sa todhchaí a 
chosaint.

	y Rinneadh Faisnéis Fíor-Ama do Phaisinéirí agus seirbhísí 
Pleanálaí Turais a athrú chun dáta agus a leathnú ar bhonn 
leanúnach.

	y Rinneadh an córas táillí a athstruchtúrú agus a shimpliú, 
lena n-áirítear táille 90 nóiméad a thabhairt isteach chun 
luach níos fearr ar airgead a sholáthar do na daoine sin a 
bhíonn ag cómhalartú. Chomh maith leis sin, laghdaíodh 
táillí iompair phoiblí ar gach seirbhís Oibleagáide Seirbhíse 
Poiblí faoi 20% go dtí deireadh na bliana 2022.

2.6 Torthaí
	y Tháinig méadú ó 66% sa bhliain 2015 go 72% sa bhliain 2019 

ar an gcéatadán de dhaoine a bhí ag taisteal isteach i Lár 
Cathrach Bhaile Átha Cliath trí mhodhanna inbhuanaithe ag 
buaic-amanna na maidine;

	y Tháinig laghdú ó 65,000 carr sa bhliain 2015 go 58,000 
carr sa bhliain 2019 ar an líon carranna a bhí ag dul isteach i 
lár na cathrach idir 7 am agus 10 am, agus tháinig méadú ó 
níos lú ná 200,000 turas go 217,000 turas ar an líon iomlán 
duinethuras thar an tréimhse chéanna.

	y Tháinig méadú ó 28 milliún paisinéir sa bhliain 2015 go níos 
mó ná 35 mhilliún paisinéir sa bhliain 2019 ar an líon iomlán 
paisinéirí a bhí ag taisteal ar sheirbhísí Iarnród Éireann i 

13Údarás Náisiúnta Iompair 
An Straitéis Iompair do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath



réigiún Bhaile Átha Cliath in aghaidh na bliana. Tháinig 
méadú freisin ar a sciar modha ag buaic-amanna.

	y Tháinig méadú ó 120 milliún paisinéir sa bhliain 2015 go 153 
mhilliún paisinéir sa bhliain 2019 ar an líon paisinéirí a bhí ag 
iompar ar sheirbhísí bus ceannchathartha.

	y Tháinig méadú ó 35 mhilliún paisinéir sa bhliain 2015 go 48 
milliún paisinéir sa bhliain 2019 ar an líon paisinéirí a bhí ag 
taisteal ar an Luas.

	y Sa Suirbhé ar Shástacht Custaiméirí don bhliain 2019 a 
rinneadh thar ceann an Údaráis, léiríodh go raibh 87% 
d’úsáideoirí iompair phoiblí sásta leis na seirbhísí iompair 
phoiblí a bhí siad ag fáil.

2.7 Scéimeanna atá le Teacht
	y MetroLink – déanfar iarratas ar Ordú Iarnróid sa bhliain 2022.

	y DART+ Thiar – déanfar iarratas ar Ordú Iarnróid sa bhliain 2022.

	y DART+ Thiar Theas – déanfar iarratas ar Ordú Iarnróid sa 
bhliain 2022.

	y DART+ an Chósta – déanfar iarratas ar Ordú Iarnróid sa 
bhliain 2023.

	y Luas Fhionnghlaise – críochnaíodh comhairliúchán poiblí 
ar an mBealach Roghnaithe Éiritheach agus táthar ag súil 
leis go gcuirfear iarratas ar Ordú Iarnróid isteach sa bhliain 
2023/2024.

	y Croíchonairí Bus BusConnects Bhaile Átha Cliath – taisceadh 

an chéad tráinse d’iarratais phleanála leis an mBord Pleanála 
agus taiscfear tuilleadh iarratas ar fud na bliana 2022.

	y Gréasán seirbhísí nua BusConnects Bhaile Átha Cliath – 
cuireadh tús leis an gcur chun feidhme agus leanfar leis ar fud 
na mblianta 2022 agus 2023 go dtí an bhliain 2024.

	y Gréasán rothaíochta – tá mórchlár um leathnú rothaíochta 
ar siúl faoi láthair, rud lena soláthrófar cuid mhór de bhealaí 
tosaíochta an ghréasáin rothaíochta atá beartaithe.

	y Bealaí Sábháilte chun na Scoile – is é an toradh a bheidh ar 
an gclár seo, a tosaíodh sa bhliain 2020, go gcuirfear feabhas 
suntasach ar an timpeallacht iompair inbhuanaithe ag 
scoileanna agus gar do scoileanna.

	y Méadú an Fhlít Iompair Phoiblí:

	y Soláthraíodh 195 cinn de bhusanna hibrideacha dhá 
stór sa bhliain 2021 lena n-úsáid ar sheirbhísí i réigiún 
Bhaile Átha Cliath, agus tá 24 cinn sa bhreis le soláthar 
i dtús na bliana 2022; 

	y cuirfear tús roimh dheireadh na bliana 2022 le 34 cinn 
de bhusanna leictreacha aonstóir agus 100 ceann de 
bhusanna leictreacha dhá stór a sholáthar lena n-úsáid 
ar sheirbhísí i réigiún Bhaile Átha Cliath;

	y Soláthrófar 41 cheann eile de charráistí iarnróid 
Idirchathrach sa bhliain 2022, agus acmhainn bhreise 
iarnróid á soláthar i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath; 
agus

	y Soláthrófar suas le 750 ceann de charráistí leictreacha/
ceallra-leictreacha do DART ón mbliain 2024 amach.
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Dúshláin na Straitéise3.
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3. Dúshláin na Straitéise

3.1 Réamhrá
Le linn straitéis réigiúnach iompair a fhorbairt, is ann do raon 
leathan dúshlán nach mór a chur san áireamh. Cé gurb é an 
dúshlán is mó don phleanáil iompair ná roghanna inbhuanaithe 
eile ar an gcarr príobháideach a chur chun cinn nuair is indéanta, 
ba cheart a chur in iúl go bhféachann an Straitéis Iompair leis 
an dúshlán sin a shárú trí sholáthar a dhéanamh do gach modh 
iompair ar shlí chothromaithe.

Is leagtha amach sa chaibidil seo atá roinnt de na príomhrioscaí 
agus na príomhdheacrachtaí atá roimh an iompar i Mórcheantar 
Bhaile Átha Cliath. Ba cheart iad sin a léamh i gcomhthéacs 
an dúshláin uileghabhálaigh ar Bhaile Átha Cliath agus ar 
Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath a ról mar phríomhthairseach 
náisiúnta a bhreisiú, rud a chuireann ciseal breise ceanglas leis 
chun rochtain éifeachtúil ar Phort Bhaile Átha Cliath agus Aerfort 
Bhaile Átha Cliath a chinntiú. 

Mar aon le hathbhreithniú cuimsitheach beartais, cuireadh na 
dúshláin sin san áireamh le linn Aidhm na Straitéise agus Cuspóirí 
na Straitéise, atá leagtha amach i gCaibidil 5, a cheapadh.

3.2 An tAthrú Aeráide
Faoin Acht um Ghníomhú Aeráide agus um Fhorbairt 
Ísealcharbóin (Leasú), 2021, ní mór astaíochtaí a laghdú faoi 
51% faoin mbliain 2030, rud a réiteodh an bealach le haghaidh 
cás glanastaíochtaí nialasacha a bhaint amach faoin mbliain 
2050. Tá an earnáil iompair tiomanta do na spriocanna sin a 

An Plean Gnímh don Aeráid, Rialtas na hÉireann, 2019

“Ba mhaith linn a chinntiú go soláthraímid dea-
bhonneagar iompair phoiblí, siúil agus rothaíochta chun 
nach mbeidh daoine chomh spleách céanna ar a gcarranna 
agus chun go mbeimid in ann plódú a laghdú. Gheallamar 
cheana féin go dtabharfaí faoi 500,000 turas iompair 
phoiblí agus taistil ghníomhaigh sa bhreis in aghaidh an 
lae faoin mbliain 2035.

Ní mór beartais a bheith ailínithe níos fearr chun 
spriocanna níos uaillmhianaí a bhaint amach le haghaidh 
aistriú modhanna iompair, ar beartais iad lena mbaineann 
bonneagair thacaíochta a thógáil”

chomhlíonadh ina n-iomláine. I gcás an iompair, teastaíonn trí 
phríomhghníomh, mar atá: 

	y An t-éileamh ar thaisteal a laghdú;

	y Úsáid mhéadaithe a bhaint as iompar poiblí agus as iompar 
de shiúl agus de rothar, agus úsáid an chairr a laghdú; agus

	y An flít iompair a thiontú ina fheithiclí astaíochtaí nialasacha.

Maidir leis an gcéad phointe, rannchuideoidh dlúth-
chomhtháthú na húsáide talún agus na pleanála iompair leis 
an aidhm sin a bhaint amach, go háirithe sa mheántéarma 
agus san fhadtéarma. De bhreis air sin, is féidir go mbeidh ról 
suntasach ag na treochtaí in obair ón mbaile agus in oideachas 
agus miondíoltóireacht ar líne.  

Cé go dtugtar aghaidh leis an Straitéis Iompair ar na 
saincheisteanna sin go hiomlán, is príomhchuspóir é aghaidh 
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a thabhairt ar an dara pointe. Chuige sin, is leagtha amach 
sa tuarascáil seo atá scála agus mionsonraí straitéiseacha na 
hinfheistíochta a theastaíonn chun cabhrú le laghdú a bhaint 
amach in úsáid an chairr phríobháidigh i Mórcheantar Bhaile 
Átha Cliath thar an tréimhse go dtí an bhliain 2042. 

Ag an deireadh ar fad, cé gurb amhlaidh, maidir le tiontú 
an fhlít náisiúnta iompair ina fheithiclí astaíochtaí ísle agus 
astaíochtaí nialasacha, go bhfuil sé ina ábhar do chláir bheartais 
agus infheistíochta ar an leibhéal náisiúnta go príomha, déanfar 
an t-athrú sin a chur chun cinn agus a éascú tríd an Straitéis 
Iompair. Is amhlaidh faoin mbliain 2035 gur feithiclí astaíochtaí 
nialasacha a bheidh sna feithiclí iompair phoiblí uirbigh uile 
lena n-oibreofar seirbhísí Stáit i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath. 
Tá an bunathrú chun feabhais sin ar siúl cheana féin. Tá an 
tÚdarás tiomanta don soláthar sin ar bhonn náisiúnta. I dtaca 
leis an bhflít carranna príobháideacha, tugtar tacaíocht leis an 
Straitéis Iompair do na húdaráis áitiúla maidir le cur i bhfeidhm 
carranna leictreacha a éascú trí phointí luchtaithe poiblí a 
sholáthar in áiteanna ina bhfuil éileamh orthu. Aithnítear na 
dúshláin a bhaineann leis an acmhainn a sholáthar le haghaidh 
an chumhacht a theastaíonn a ghiniúint agus a tharchur chun 
tacú leis an aistriú sin.

De bhreis air sin, ní leor aistriú bunúsach an fhlít carranna 
ina fheithiclí leictreacha chun córas iompair inbhuanaithe a 
sholáthar. Chuige sin, is príomhrud a ndírítear air sa straitéis 
seo é cabhrú le húsáid mhéadaithe a bhaint as modhanna eile 
chun comhlíonadh a dhéanamh ar na cuspóirí comhshaoil, 
geilleagracha agus sóisialta a bhaineann le hastaíochtaí, le 
plódú agus le spleáchas ar an gcarr. Dá bhrí sin, breithníodh sa 
straitéis seo roinnt beart breise lena gcumasófar baint amach 
na spriocanna reachtúla sin. Tá na bearta sin leagtha amach i 
gCaibidil 16 – Bainistíocht a Dhéanamh ar Ghníomhaíocht ar 
son na hAeráide.

3.3 Téarnamh ó Phaindéim Covid-19
De réir mar a théimid isteach sna céimeanna deiridh de Phaindéim 
Covid-19, aistríodh an díospóireacht chuig breithniú a dhéanamh 
ar na tionchair bhuana a d’fhéadfadh a bheith aici. Tá a lán 
díospóireachta ann ar conas a dhéanfaidh paindéim Covid-19 
difear buan dár modh maireachtála, á rá go bhféadfadh sí laghdú 
suntasach a dhéanamh ar dhaonra ár mbailte móra agus ár 
gcathracha le linn an lae de réir mar a éascaíonn an teicneolaíocht 
an obair ón mbaile, go mbeidh dlús ann leis an treocht i dtreo 
miondíoltóireacht ar líne agus go mbeidh an teagasc ar líne ina 
chuid shuntasach de shaol na scoile agus an choláiste.  Agus an 
méid seo á scríobh, ní féidir leis an Údarás a rá go muiníneach cén 
difear a dhéanfaidh an phaindéim dár bpleananna taistil, nó dár 
bpatrúin lonnaíochta go deimhin, san fhadtéarma.  

Tá sé mar rún againn, áfach, leanúint le pleanáil a dhéanamh 
ar mhaithe leis an todhchaí is inbhuanaithe ó thaobh an 
chomhshaoil de, dar linn, a bhaint amach.  Dá bhrí sin, moltar 
sa Straitéis Iompair an córas iompair lena dtacófar le cuspóirí 
an Chreata Náisiúnta Pleanála i dtaca le comhdhlúthú ár gcuid 
bailte agus cathracha; déantar léi an t-iompar poiblí a chur chun 
cinn mar rud a rannchuidíonn go mór le córas iompair atá saor 
ó charbón; agus leagtar amach inti an dóigh a bhfreastalóimid 
ar an éileamh méadaithe ar bhonneagar sábháilte tarraingteach 
siúil agus rothaíochta.

Maidir lena oiriúnaí agus lena inmharthana atá an Straitéis Iompair 
sa saol tar éis phaindéim Covid-19, d’fhorbair an tÚdarás cás 
malartach éilimh sa todhchaí, in ionad an chuir chuige “gnó mar 
is gnách”. Leis an gcás sin, cuirtear san áireamh na hathruithe 
féideartha dóchúla ar phatrúin taistil agus tástáiltear cé chomh 
láidir is atá tionscadail, pleananna agus cláir an Údaráis. Leis 
an gCás Malartach Éilimh sa Todhchaí, coigeartaíodh síos an 
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t-éileamh dóchúil ar thaisteal sa todhchaí chun méaduithe 
féideartha in obair ón mbaile, i gcianfhoghlaim agus i 
siopadóireacht ar líne a chur san áireamh. Breithníodh réimsí eile 
freisin, amhail méadú féideartha i dtaisteal gnó agus méadú i 
dturais áitiúla ghearra.  Tá mionsonraí iomlána faoin gcás sin ar 
fáil sa tuarascáil dar teideal “Alternative Future Scenario for Travel 
Demand” atá ar fáil ar shuíomh Gréasáin an Údaráis.

Is é atá sa chur chuige sin ná speictream patrún féideartha 
iompair ar féidir an Straitéis a bhailíochtú ina aghaidh. Is deimhin 
leis an Údarás go gcuirtear san áireamh go hiomlán sa chur 
chuige sin na tionchair fhadtéarmacha a d’fhéadfadh a bheith ag 
paindéim Covid-19, ar aon dul leis an bhfaisnéis is fearr atá ar fáil 
i láthair na huaire.

Maidir le cur chun feidhme na Straitéise Iompair, leanfaidh 
an tÚdarás agus ár ngníomhaireachtaí comhpháirtíochta ar 
aghaidh ag déanamh faireachán seasta ar phatrúin taistil agus 
ar threochtaí taistil. Bainfear úsáid as an bhfaisnéis sin le linn 
mórscéimeanna infheistíochta iompair a phleanáil agus a 
dhearadh. De réir mar a éiríonn na tionchair láithreacha a bhí ag 
paindéim Covid-19 ar an iompar le linn na mblianta 2020 agus 
2021 ina dtionchair fhadtéarmacha, freagróidh an tÚdarás dóibh 
agus cinnteoidh sé go gcoinneofar ár n-obair faireacháin agus 
anailíse cothrom le dáta.

3.4 Freastal ar na Patrúin 
Forbartha Oidhreachta
Is amhlaidh san am atá thart gur eascair dúshláin shuntasacha 
don soláthar iompair as patrúin forbartha i Mórcheantar Bhaile 
Átha Cliath. 

Le linn céimeanna éagsúla fáis, chuaigh an fhorbairt i dtreo 
an imill den chuid is mó; chuig tailte úrnua, atá i bhfad amach 
ó bhonneagar iompair atá láithreach nó beartaithe; agus ag 
dlúis atá ró-íseal chun tacú leis an iompar poiblí nó chun siúl 
agus rothaíocht a éascú. Ina lán cásanna, chuaigh an fhorbairt 
amach as an limistéar uirbeach chuig láithreáin ar imeall bailte i 
lonnaíochtaí éagsúla ar fud Laighean.

Ba é an toradh a bhí ar an bpatrún fáis sin gur cruthaíodh grúpa 
úrnua comaitéirí atá ríspleách ar an gcarr ar fud an réigiúin. 
Dar le Daonáireamh na bliana 2016, is de charr a thaistealaíonn 
55% de chónaitheoirí Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath chun na 
hoibre. Ceiltear leis sin spásathruithe, áit arb ionann agus 47% 
an figiúr dóibh sin atá ina gcónaí sna bruachbhailte istigh agus 
arb ionann é agus 70% dóibh sin atá ina gcónaí lasmuigh den 
Limistéar Ceannchathartha. Tá patrúin den chineál céanna le 
feiceáil le haghaidh turais chun an oideachais.  

Mórdhúshlán don Straitéis Iompair agus do na húdaráis 
phleanála is ea aghaidh a thabhairt ar an oidhreacht sin agus a 
chinntiú nach ndéanfar níos measa í.
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3.5 Athbheochan Lár na Cathrach 
agus Lár Bailte
Chruthaigh Paindéim Covid-19 dúshláin shuntasacha do Lár 
Cathrach Bhaile Átha Cliath agus do roinnt lár bailte ar fud an 
réigiúin. Chomh maith leis sin, chruthaigh sí roinnt deiseanna 
leis an méid taistil a laghdú. Áirítear leo sin, mar shampla, obair 
mhéadaithe ón mbaile, obair chumaisc ón mbaile agus ón oifig, 
agus úsáid a bhaint as moil chianoibre. Tá plé déanta orthu sin i 
gCaibidil 8.

Leagadh béim freisin ar a thábhachtaí a bhí seirbhísí áitiúla le linn 
na paindéime agus ar a thábhachtaí a bhí rochtain ar na seirbhísí 
sin, de réir mar a tháinig coincheapa amhail “an Chathair 15 
Nóiméad” agus cur chuige “Tús Áite do Lár Bailte” chun cinn.

Chun an Straitéis Iompair a chur chun feidhme, caithfear 
freagairt do na dúshláin sin trí leibhéil inrochtaineachta níos 
airde ar Lár Cathrach Bhaile Átha Cliath agus príomhionaid 
uirbeacha eile a sholáthar do mhodhanna inbhuanaithe; trí 
sheirbhísí san oíche agus ag amanna seachbhuaice a leathnú; 
agus trína chinntiú go soláthrófar saoráidí sábháilte áisiúla 
rothaíochta agus siúil do bhailte agus sráidbhailte ar fud 
Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath. 

3.6 Bunathrú na Timpeallachta 
Uirbí chun Feabhais
D’ainneoin an dul chun cinn a rinneadh le blianta beaga 
anuas, is féidir gur ar chostas riachtanas eile fós atá an gá 
le freastal ar ghluaiseacht ag an gcarr príobháideach sna 

timpeallachtaí uirbeacha i gCathair Bhaile Átha Cliath agus sna 
bailte agus sráidbhailte sa Limistéar Ceannchathartha. Cé is 
moite de líon beag limistéar coisithe ardiomrá (atá lonnaithe 
i Lár Cathrach Bhaile Átha Cliath den chuid is mó) agus de 
líon beag páirceanna poiblí, ní ann ach do dhornán spásanna 
oscailte poiblí neamhfhoirmiúla agus áiteanna ar féidir le 
duine a scíth a ligean agus suí síos inár limistéir uirbeacha, 
agus ní ann do thosaíocht chomhleanúnach don iompar 
poiblí. Tá drochthionchar díréireach aige sin ar dhaoine faoi 
mhíchumas, ar leanaí, ar dhaoine scothaosta agus ar dhaoine 
faoi mhíbhuntáiste sóisialta. Is é atá sa dóigh a bhfuil an ríocht 
uirbeach leagtha amach agus deartha ná príomhtháscaire ar 
shláinte shóisialta, chultúrtha agus chomhshaoil aon chathrach 
nó aon bhaile. 

Cé go bhfuil gníomhartha ar bun chun aghaidh a thabhairt ar 
roinnt de na saincheisteanna sin, níl dea-íomhá ina leith sin 
le fáil i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath go ginearálta i láthair 
na huaire. Tá beac-chuntas ann sa Straitéis Iompair seo ar 
thrí dhóigh ar féidir aghaidh a thabhairt air sin sna limistéir 
uirbeacha uile i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath:

	y Riachtanais na ndaoine a bhíonn ag taisteal de gach cineál 
modha iompair a chothromú; 

	y Feabhas a chur ar an ríocht phoiblí; agus

	y Gluaiseacht feithiclí earraí a bhainistiú.

Tá sé sin bunaithe ar an aitheantas a thugtar sa Lámhleabhar 
Deartha do Bhóithre agus Sráideanna Uirbeacha don fheidhm 
áite atá ag sráideanna, áit a bhfuil na sráideanna iad féin 
tarraingteach agus a ngníomhaíonn siad mar láthair le haghaidh 
idirghníomhaíocht shóisialta, in ionad iad a bheith ina gcainéil 
le haghaidh gluaiseacht tráchta.
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3.7 Rochtain Uilíoch a Chinntiú
Chun an t-iompar poiblí a dhéanamh lán-inrochtana do 
dhaoine faoi mhíchumas, teastaíonn ‘cur chuige an turais uile’ 
ina dtagraítear do gach gné a chuimsíonn turas ón bpointe 
tosaithe go dtí an ceann scríbe.

Trí infheistíocht a dhéanamh i mbonneagar iompair phoiblí 
agus i bhfeithiclí iompair phoiblí agus trí fheabhas a chur ar an 
timpeallacht uirbeach, tá an tÚdarás tiomanta do chur chuige 
Dearaidh Uilíoch a chur chun feidhme. De réir an tsainmhínithe 
ón Údarás Náisiúnta Míchumais, is é atá i gceist le Dearadh 
Uilíoch ná timpeallacht a dhearadh agus a chomhshuíomh chun 
gur féidir le gach duine í a rochtain, a thuiscint agus a úsáid a 
mhéid is féidir, beag beann ar a n-aois, a méid, a gcumas ná a 
míchumas.

Tá an t-iompar dírithe ar fhreastal ar gach earnáil den tsochaí, 
agus níor cheart an rochtain atá ag daoine ar dheiseanna 
le post a fháil, le hoideachas a fháil nó le páirt a ghlacadh 
i ngníomhaíochtaí eile a chur i gcontúirt trí dhearadh na 
timpeallachta iompair nó na bhfeithiclí iompair. Buntaca leis an 
Straitéis Iompair is ea obair leanúnach an Údaráis ar fheabhas a 
chur ar an gcomhéadan idir an córas iompair agus daoine faoi 
mhíchumas. Tá an ghné sin léirithe sna caibidlí uile i gCuid B 
den tuarascáil seo.

3.8 Freastal ar Fhorbairt Tuaithe
Cé go bhfuil Cathair Bhaile Átha Cliath agus a Bruachbhailte 
agus na mórbhailte réigiúnacha ar na príomhfhoinsí éilimh 
taistil i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath, is cuid dhílis 
den Straitéis Iompair í a chinntiú go ndéanfar creatlach 
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shocheacnamaíoch agus chultúrtha na limistéar tuaithe a 
chosaint agus a fheabhsú. 

Is iad na gníomhartha is tábhachtaí is féidir a dhéanamh chun 
freastal ar chúlchríoch tuaithe Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath 
ná an córas réigiúnach bus a chothabháil agus a fheabhsú, 
Nasc Áitiúil a sholáthar, an gréasán rothaíochta Idiruirbeach 
agus Glasbhealaigh a fhorbairt, agus na naisc chriticiúla 
bóithre arb iad na príomhartairí iompair i limistéir thuaithe iad 
a chothabháil agus a fheabhsú. Cuimsítear sa Straitéis Iompair 
sraith beart lena dtacaítear leis na míreanna sin agus lena 
dtugtar aghaidh ar riachtanais soghluaisteachta na gcodanna 
tuaithe de Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath.

3.9 Sláinte agus Comhionannas a 
Fheabhsú
Agus é bunaithe ar an inbhuanaitheacht agus an 
inrochtaineacht, tá acmhainneacht ag dea-ghréasán iompair 
athruithe dearfacha a bhrú chun cinn. Is féidir leis é sin a 
dhéanamh trí rochtain a éascú ar dheiseanna sóisialta agus 
eacnamaíocha amhail oideachas agus fostaíocht, go háirithe 
do dhaoine nach mbeadh in ann leas a bhaint as na deiseanna 
sin ar shlí eile. Is féidir leis tionchar dearfach a imirt ar 
shláinte agus folláine fhoriomlán na ndaoine agus na bpobal 
a bhfreastalaíonn sé orthu freisin. Dúshlán suntasach is ea a 
chinntiú go gcuirfear feabhas ar cháilíocht beatha daoine leis 
an ngréasán iompair agus le seirbhísí iompair, agus cuireadh na 
breithiúnais seo san áireamh le linn an straitéis a fhorbairt:

	y Iompar inacmhainne atá ag gníomhú chun míbhuntáiste a 
laghdú laistigh de phobail;

	y Inacmhainneacht an iompair phoiblí chun go mbeidh sé fós 
ar fáil agus úsáideach do theaghlaigh a bhfuil ísealioncam 
indiúscartha acu;

	y An ról atá ag an iompar poiblí maidir le feabhas a chur ar 
inrochtaineacht do dhaoine faoi mhíchumas; agus

	y Comaitéireacht ghníomhach a chur chun cinn mar gheall 
ar na tairbhí a bhaineann sí amach do shláinte daoine agus 
don chomhshaol.

3.10 Forbairt Eacnamaíoch a 
Chothú
Is féidir le dea-chóras iompair atá iontaofa, éifeachtúil agus 
inacmhainne gníomhaíocht eacnamaíoch, poist, infheistíocht 
agus rathúnas a bhrú chun cinn go mór. Tá deis againn ár 
dtosaíochtaí iompair a athscrúdú anois ionas gur féidir an 
tairbhe eacnamaíoch a uasmhéadú sna blianta atá romhainn ar 
na bealaí seo a leanas agus an méid sin a dhéanamh i gcathair 
agus i réigiún atá níos fearr do na daoine a chónaíonn iontu 
agus a dtugann cuairt orthu.

	y Nascacht a fheabhsú chun acmhainneacht ár bhfórsa 
saothair a uasmhéadú;

	y Sainaithint a dhéanamh ar an infheistíocht iompair a 
theastaíonn chun an líon post agus an fhostaíocht a 
mhéadú;

	y An t-iompar a úsáid chun fiontraíocht agus nuálaíocht a 
chothú;
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	y Ár ngréasán iompair a bharrfheabhsú le haghaidh táirgí 
agus earraí a dháileadh ar mhargaí; 

	y Laghdú a dhéanamh ar thionchar an phlódaithe tráchta ar 
an ngeilleagar agus ar oibrithe; agus

	y An rochtain dromchla ar Phort Bhaile Átha Cliath agus ar 
Aerfort Bhaile Átha Cliath a fheabhsú agus a chosaint.

3.11 Scéimeanna Iompair a 
Sholáthar 
Cé go bhfuil breac-chuntas ann sa chaibidil roimhe ar an dul 
chun cinn a rinneadh ó cheadú na Straitéise Iompair roimhe 
amach, tá sé soiléir gur rud dúshlánach é mórscéimeanna 
iompair agus mórthionscadail iompair a chur chun feidhme.

Go bunúsach, ní féidir feabhsuithe radacacha a chur ar chóras 
iompair na cathrach agus an réigiúin gan cur isteach ar roinnt 
daoine nó gan cur as dóibh, rud a tharlaíonn ar dhrochbhealaí 
suntasacha go minic. Braithfear roinnt de na héifeachtaí sin ar 
an leibhéal áitiúil; is féidir go ndéanfaidh éifeachtaí eile difear do 
phobal iomlán; agus, in imthosca míchuibheasacha, is féidir go 
ndéanfaidh na héifeachtaí difear do líon an-ard daoine ar fud an 
réigiúin, amhail mórathrú i lár na cathrach, mar shampla. Bhí sé 
sin amhlaidh i gcás fhormhór mór na scéimeanna iompair uirbigh 
ar tugadh fúthu le blianta beaga anuas, ar cuireadh go mór in 
aghaidh gach ceann díobh. Áiríodh leo sin an Luas, an DART, 
Conairí Mórlánaí Bus, mionscéimeanna rothaíochta, an M50 agus 
an clár náisiúnta Mótarbhealaí, i measc nithe eile. 

Chun eolas cuí a thabhairt don phobal faoi mhórathruithe 
iompair agus faoi thograí scéime agus chun béim a leagan ar 

thairbhí na scéimeanna iompair agus iad a chur in iúl, is gá 
tabhairt faoi idirchaidreamh fairsing le geallsealbhóirí, le pobail 
áitiúla agus leis an bpobal i gcoitinne. Is é atá san idirchaidreamh 
sin freisin ná deis le hobair i gcomhar leis na páirtithe sin chun 
torthaí níos fearr ar an iomlán a bhaint amach agus chun ábhair 
neamhriachtanacha imní a mhaolú. Bunphrionsabal de sholáthar 
na dtograí sa Straitéis Iompair seo a bheidh i bpróiseas idirphlé 
agus comhairliúcháin leis na páirtithe lena mbaineann i gcás 
gach togra, rud lena dtabharfar an deis le réitigh chothromaithe 
a fhorbairt ar shlí níos comhoibríche.
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Athbhreithniú Beartais4.
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4. Athbhreithniú Beartais

4.1 Réamhrá
IAgus an straitéis iompair seo á hullmhú, chuir an tÚdarás san 
áireamh raon leathan beartas, treoirlínte, pleananna agus clár 
de chuid lear comhlachtaí agus gníomhaireachtaí idirnáisiúnta, 
náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla. Áiríodh leo sin Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe, an Plean Gnímh 
don Aeráid 2021 agus an reachtaíocht a ritheadh le déanaí 
maidir le gníomhú ar son na haeráide. 

Tá díriú ann sa chaibidil seo ar phríomh-ionchur isteach sa Straitéis 
Iompair, mar atá an tAcht um Ghníomhú Aeráide agus um 
Fhorbairt Ísealcharbóin (Leasú), 2021, rud ina leagtar spriocanna 
amach ar bhonn reachtúil le haghaidh astaíochtaí a laghdú. 

Tá mionsonraí ann freisin faoin dá phríomhdhoiciméad beartais 
reachtúla a úsáideadh ar an mbealach is dírí ó thaobh beartais 
agus pleanála comhtháite de chun an Straitéis Iompair a ullmhú:

	y Tionscadal Éireann 2040; agus 

	y An Straitéis Spáis agus Eacnamaíochta Réigiúnach ó 
Thionól Réigiúnach an Oirthir agus Lár Tíre.  

De réir na reachtaíochta, ní mór an Straitéis Iompair a bheith 
comhsheasmhach leis na pleananna sin, agus ní mór dlúthghaol 
atriallach a choinneáil ar bun eatarthu. 

Is liostaithe ag deireadh an rannáin seo atá na doiciméid eile 
bheartais a cuireadh san áireamh.

Government of Ireland, 2018 National Planning Framework

“Planning and transport policies are highly 
interdependent. Establishment of the National Transport 
Authority (NTA) in 2009 was intended to deliver a more 
focused and integrated approach to the planning and 
delivery of integrated transport infrastructure and services 
both on a national basis generally and especially in the 
Greater Dublin Area.”

4.2 An Reachtaíocht um 
Ghníomhú ar son na hAeráide
I mí Iúil 2021, rinneadh an tAcht um Ghníomhú Aeráide agus um 
Fhorbairt Ísealcharbóin (Leasú), 2021, a shíniú ina dhlí.  

Socraítear an cuspóir náisiúnta aeráide seo a leanas leis an 
Acht sin: “Déanfaidh an Stát an t-aistriú chuig geilleagar atá 
athléimneach ó thaobh na haeráide de, atá saibhir ó thaobh na 
bithéagsúlachta de, atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil 
de agus atá neodrach ó thaobh na haeráide de a shaothrú agus 
a bhaint amach tráth nach déanaí ná deireadh na bliana 2050 
chun fairsinge aon téimh dhomhanda bhreise a laghdú.”

Chun an cuspóir sin a bhaint amach, leagtar roinnt gníomhartha 
amach san Acht.  Áirítear leo sin:

	y Athrú chun dáta bliantúil a ullmhú don Phlean Gnímh don 
Aeráid 2019;
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	y Straitéis fhadtéarmach náisiúnta um ghníomhú ar son 
na haeráide a ullmhú tráth nach minice ná uair amháin 
gach cúig bliana (rud ar a dtugtar ‘straitéis fhadtéarmach 
náisiúnta um ghníomhú ar son na haeráide’);

	y Buiséid charbóin, atá ailínithe le baint amach an 
chuspóra náisiúnta aeráide, a bhunú le haghaidh tréimhsí 
comhlántacha cúig bliana;

	y Ullmhú a dhéanamh ar “uasteorainneacha astaíochtaí earnála” 
lena mbunaítear an t-uasmhéid astaíochtaí gás ceaptha teasa 
a cheadaítear in earnálacha difriúla den gheilleagar le linn 
thréimhse cúig bliana aon bhuiséid carbóin;

	y Ullmhú a dhéanamh ar “pleananna údaráis áitiúil um 
ghníomhú ar son na haeráide” lena gcumhdaítear tréimhsí 
cúig bliana agus nach mór a shonrú iontu na bearta 
maolaithe agus na bearta oiriúnaithe atá le glacadh ag an 
údarás áitiúil lena mbaineann i dtaca le hábhair aeráide; agus

	y Oibleagáid a fhágann nach mór do chomhlachtaí poiblí 
Pleananna um Ghníomhú ar son na hAeráide a chur san 
áireamh le linn dóibh a bhfeidhmeanna a chomhlíonadh.

Foráiltear leis an Acht gur cheart an chéad dá bhuiséad carbóin 
cúig bliana a bheith freagrach as laghdú 51% san iomlán thar an 
tréimhse go dtí an bhliain 2030, i gcoibhneas le figiúirí bonnlíne 
na bliana 2018.  Imdhealaíodh an sprioc fhoriomlán sin ina 
spriocanna earnála, agus ceanglas ar an earnáil iompair laghdú 
50% a bhaint amach.

Is sprioc ríshuntasach rídhúshlánach í sin, agus bainfear úsáid 
aisti mar bhonn chun soláthar agus úsáid an iompair phoiblí in 
Éirinn a threorú agus a stiúradh sna deich mbliana romhainn.  
Chun an sprioc sin a bhaint amach, beidh sé riachtanach mór-
bhunathrú chun feabhais a bhaint amach i bpatrúin iompair, 

rud a bheidh dírithe ar thaisteal de mhodhanna inbhuanaithe 
a mhéadú agus ar thaisteal d’fheithiclí faoi chumhacht peitril/
díosail a laghdú.   

Is leagtha amach i gCaibidil 16 den Straitéis Iompair atá conair 
le haghaidh laghdú 50% a bhaint amach in astaíochtaí CO2 a 
eascraíonn as an taisteal i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath faoin 
mbliain 2030 trí theaglaim beart atá le cur chun feidhme ag 
raon gníomhaithe, lena n-áirítear an Rialtas, údaráis áitiúla agus 
an earnáil phríobháideach.

4.3 Tionscadal Éireann 2040
4.3.1 An Creat Náisiúnta Pleanála 2040
Is é atá sa Chreat Náisiúnta Pleanála ná creat forbartha straitéisí 
ina leagtar amach an comhthéacs fadtéarmach le haghaidh 
fhorbairt fhisiciúil na hÉireann agus le haghaidh dhul chun cinn 
gaolmhar na tíre ón taobh geilleagrach agus sóisialta de agus 
ó thaobh an chomhshaoil de go dtí an bhliain 2040. Tá siad sin 
leagtha amach faoi roinnt Torthaí Straitéiseacha Náisiúnta agus 
roinnt Tosaíochtaí Straitéiseacha Náisiúnta, mar atá léirithe i 
bhFíor 4.1.

Cuspóirí Beartais Náisiúnta an Chreata Náisiúnta 
Pleanála
Is struchtúrtha faoi Chuspóirí Beartais Náisiúnta atá na beartais 
éagsúla laistigh den Chreat Náisiúnta Pleanála. Forbraíodh 
Cuspóirí Beartais Náisiúnta tar éis dul i mbun anailíse fairsinge 
agus comhairliúcháin fhairsing agus socraítear leo bealach nua 
ar aghaidh le haghaidh beartas pleanála réigiúnaí agus áitiúla 
agus forbartha inbhuanaithe in Éirinn. 

26 Údarás Náisiúnta Iompair 
An Straitéis Iompair do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath 2022-2042



Áirítear iad seo a leanas leis na príomh-Chuspóirí Beartais 
Náisiúnta atá ábhartha d’fhorbairt na Straitéise Iompair:

	y Cuspóir Beartais Náisiúnta 1b: Idir 490,000 duine agus 
540,000 duine sa bhreis a bheith ina gcónaí faoin mbliain 
2040 i Réigiún an Oirthir agus Lár Tíre (spriocdhaonra atá 
cothrom le 2.85 milliún duine, beagnach); 

	y Cuspóir Beartais Náisiúnta 1c: 320,000 duine sa bhreis 
a bheith ag obair i Réigiún an Oirthir agus Lár Tíre (1.34 
milliún duine san iomlán);  

	y Cuspóir Beartais Náisiúnta 2a: Díreofar leath (50%) an fháis 
daonra agus fostaíochta amach anseo ar na cúig chathair 
reatha agus a gcuid bruachbhailte;

	y Cuspóir Beartais Náisiúnta 3a: 40% ar a laghad de na tithe 
nua ar fad sa tír atá le soláthar laistigh de na limistéir faoi 
fhoirgnimh de chuid cathracha, bailte agus sráidbhailte 
a sholáthar ar láithreáin inlíonta agus/nó ar láithreáin 
athfhorbraíochta;

	y Cuspóir Beartais Náisiúnta 3b: Leath (50%) na dtithe nua 
ar fad ar a laghad atá dírithe ar na cúig chathair, mar atá 
Baile Átha Cliath, Corcaigh, Luimneach, Gaillimh agus Port 
Láirge, agus ar a gcuid bruachbhailte, a sholáthar laistigh 
dá lorg láithreach faoi fhoirgnimh;

	y Cuspóir Beartais Náisiúnta 9: Féadfar lonnaíochtaí 
lasmuigh de ‘Cathair agus a Bruachbhailte’ a shainaithint 
le haghaidh rátaí móra (i.e 30% nó níos mó) d’fhás daonra 
ag an gcéim pleanála réigiúnaí agus ag an gcéim pleanála 
áitiúla. Tagraítear sa Chreat Náisiúnta Pleanála don fhíric 
go bhféadfadh na lonnaíochtaí sin bheith lonnaithe laistigh 
de dhobharcheantar comaitéirí na Cathrach nó i limistéir a 
bhféadfadh ardsciartha modhanna inbhuanaithe a bheith acu. 

Bheadh sé sin ag teacht le lonnaíochtaí feadh na línte iarnróid 
láithreacha agus feadh na gconairí iompair ardacmhainne a 
bheidh ann sa todhchaí i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath;

	y Cuspóir Beartais Náisiúnta 27:  A chinntiú go gcomhtháthófar 
roghanna sábháilte áisiúla eile ar an gcarr isteach i ndearadh 
ár bpobal trí thosaíocht a thabhairt d’inrochtaineacht siúil 
agus rothaíochta ar fhorbairtí láithreacha agus ar fhorbairtí 
beartaithe araon agus trí shaoráidí gníomhaíochta fisiciúla a 
chomhtháthú do dhaoine ar gach aois; agus

	y Cuspóir Beartais Náisiúnta 68: Le Pleananna Straitéiseacha 
Limistéir Cheannchathartha, d’fhéadfaí freastal sa mhór-
Limistéar Ceannchathartha ar suas le 20% den spriocfhás 
céimnithe daonra sa phríomhlimistéar Cathrach agus 
Fo-uirbeach, is é sin, lasmuigh den chathair agus dá 
bruachbhailte, chomh maith leis an bhfás a sainaithníodh 
don Limistéar Ceannchathartha.  Sonraítear sa Chreat 
Náisiúnta Pleanála gur cheart é sin a bheith faoi réir aon 
fhás athlonnaithe a bheith i riocht dlúthfhorbartha, amhail 
inlíonadh nó méadú uirbeach inbhuanaithe, agus/nó a 
bheith á sheirbhísiú ag iompar poiblí ardacmhainne agus/
nó a bheith bainteach le soláthar suntasach fostaíochta.
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Áirítear iad seo leis na príomhchumasóirí fáis sa todhchaí atá 
bainteach go díreach leis an iompar:

	y Na príomhthionscadail iarnróid atá leagtha amach sa 
Straitéis Iompair do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath a 
sholáthar, lena n-áirítear MetroLink agus an Clár DART+ (ar 
ar tugadh Leathnú an DART roimhe sin);

	y Córas feabhsaithe iompair bus a fhorbairt, le cuarnascacht 
níos fearr, agus é a chomhtháthú le gréasáin eile taistil;

	y Tionscadail ríochta poiblí agus taitneamhachta uirbí atá 
dírithe ar shráideanna agus ar spásanna poiblí, go háirithe 
sa limistéar idir na canálacha agus in áiteanna ina bhfuil siad 
ceangailte le tionscadail athghiniúna sóisialta;

	y Soláthar a dhéanamh ar an ngréasán rothaíochta atá 
leagtha amach i bPlean Ghréasán Rothaíochta Mhórlimistéar 
Bhaile Átha Cliath, lena n-áirítear príomhbhealaí 
comaitéireachta agus glasbhealaí uirbeacha feadh conairí 
canála, abhann agus cósta;

	y Feabhas a chur ar an rochtain ar Aerfort Bhaile Átha Cliath, 
lena n-áirítear rochtain fheabhsaithe don iompar poiblí; agus

	y Fás Phort Bhaile Átha Cliath a éascú trí éifeachtúlacht 
mhéadaithe, trí leathnú teoranta isteach i gCuan Bhaile Átha 
Cliath agus trí rochtain fheabhsaithe de bhóthar, go háirithe 
chuig limistéar theas an phoirt agus amach as.

4.3.2  An Plean Forbartha Náisiúnta 2021-2030
Leagtar amach sa Phlean Forbartha Náisiúnta na tosaíochtaí 
infheistíochta a bheidh mar bhonn agus thaca ag cur chun feidhme 
rathúil an Chreata Náisiúnta Pleanála go dtí an bhliain 2030.

Rinneadh Torthaí Straitéiseacha Náisiúnta a sainíodh sa Chreat 
Náisiúnta Pleanála a chur ar áireamh sa Phlean Forbartha 
Náisiúnta, agus cuireadh tuilleadh mionsonraí infheistíochta 
leo. Is achoimrithe mar a leanas atá roinnt de na tionscadail atá 
ábhartha don Straitéis:

Toradh Straitéiseach Náisiúnta 2 – Inrochtaineacht 
Réigiúnach Fheabhsaithe 
	y Clár Cosanta agus Athnuachana le haghaidh Bóithre Náisiúnta;

	y Infheistíocht sa fhlít bus réigiúnach agus comaitéireachta;

	y Scéimeanna éagsúla bóithre náisiúnta; agus

	y Cosaint agus athnuachan an ghréasáin iarnróid.

Toradh Straitéiseach Náisiúnta 3 – Geilleagair agus 
Pobail Tuaithe Neartaithe
	y Straitéis Glasbhealaí;

	y Taisteal Gníomhach i mbailte agus sráidbhailte; agus

	y An clár iompair phoiblí “Éire a Nascadh”.

Toradh Straitéiseach Náisiúnta 4 – Soghluaisteacht 
Inbhuanaithe
	y MetroLink;

	y BusConnects Bhaile Átha Cliath;

	y An Clár DART+;

	y Infheistíocht leantach a dhéanamh i bhflíteanna busanna 
agus traenach;

	y An flít busanna uirbeacha a aistriú ina fheithiclí astaíochtaí 
ísle, lena n-áirítear busanna leictreacha;
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	y Gréasán cuimsitheach rothaíochta agus siúil a sholáthar i 
limistéir cheannchathartha; 

	y An Clár um Bealaí Sábháilte chuig an Scoil; agus

	y Breithmheas, pleanáil agus dearadh a dhéanamh ar leathnú 
an ghréasáin Luas chuig Bré, Fionnghlas, Leamhcán agus an 
Poll Beag.

Toradh Straitéiseach Náisiúnta 6 - Nascacht Idirnáisiúnta 
ar Ardchaighdeán
	y An Rúidbhealach Thuaidh nua d’Aerfort Bhaile Átha Cliath a 

chur i gcrích; agus

	y Infheistíocht bhreise bonneagair ag Port Bhaile Átha Cliath chun 
freastal ar shoithí móra farraige; agus acmhainn a mhéadú.

Toradh Straitéiseach Náisiúnta 8 – Aistriú chuig Sochaí 
Ísealcharbóin atá Athléimneach ó thaobh na hAeráide de
	y Aon mhilliún feithicil leictreach, beagnach, a bheith ar an 

mbóthar faoin mbliain 2030, agus bonneagar luchtaithe 
breise a bheith ann chun freastal ar fhás; 

	y 500,000 turas soghluaisteachta inbhuanaithe sa bhreis in 
aghaidh an lae faoin mbliain 2030;

	y Aistriú chuig flít busanna poiblí astaíochtaí ísle nó 
nialasacha;

	y An gréasán athbhreoslaithe d’fheithiclí a bhaineann úsáid as 
breoslaí malartacha a leathnú chun aghaidh a thabhairt ar 
astaíochtaí lasta; agus

Gréasán cuimsitheach iompair phoiblí chomhtháite do chathracha 
na hÉireann lena nasctar níos mó daoine chuig níos mó áiteanna.

Fíor 4.1 : Torthaí Straitéiseacha Náisiúnta an 
Chreata Náisiúnta Pleanála agus Tosaíochtaí an 
Phlean Forbartha Náisiúnta

An Creat Náisiúnta Pleanála agus a chuid 
Fothorthaí Straitéiseacha Náisiúnta agus 
Tosaíochtaí an Phlean Forbartha Náisiúnta 

Fothorthaí 
Straitéiseacha Náisiúnta

6. Nascacht 
Idirnáisiúnta ar 
Ardchaighdeán

8. Aistriú chuig 
Sochaí Ísealcharbóin 
atá Athléimneach ó 
thaobh Aeráide de

10. Teacht ar Sheirbhísí 
Cúram Leanaí, 
Oideachais & Sláinte 
ar Ardchaighdeán

9. 
inbhuanaithe 
Uisce, Dramhaíola 
& Acmhainní Eile 
Comhshaoil

5. Geilleagar Láidir: 
Fiontraíocht, Nuáil & 
Scileanna ag tacú leis

4. Iompar 
Inbhuanaithe

1. Fás 2. Inrochtaine Níos 
Fearr sna Réigiúin 

3. Geilleagair & Pobail 
Tuaithe Níos Láidre

7. 
Feabhsaithe & an 
Oidhreacht 

 Tithíocht & Forbairt 
Uirbeach Inbhuanaithe

 Forbairt na Tuaithe

Iompar Poiblí Inbhuanaithe ó 
thaobh an Chomhshaoil de

Aerfoirt agus Calafoirt

Bonneagar Uisce

An Líonra Náisiúnta Bóithre 2

Fiontraíocht, Scileanna 
& Acmhainn Nuála

Cultúr, Oidhreacht & Spórt

Gníomhú ar son na hAeráide 

Oideachas, Sláinte & Cúram Leanaí

2

1

3

8
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7
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4.4 An Creat Náisiúnta 
Infheistíochta um Iompar in Éirinn
Leis an gCreat Náisiúnta Infheistíochta um Iompar in Éirinn 
a foilsíodh sa bhliain 2021, aistrítear Torthaí Straitéiseacha 
Náisiúnta an Chreata Náisiúnta Pleanála ina gcomhthéacs 
infheistíochta atá sonrach don iompar. Treorófar infheistíocht 
iompair sna blianta atá romhainn leis an gCreat Náisiúnta 
Infheistíochta um Iompar in Éirinn chun an Creat Náisiúnta 
Pleanála a chumasú, chun tacú leis an bPlean Gnímh don Aeráid 
agus chun dea-thorthaí sóisialta, comhshaoil agus geilleagracha 
a chur chun cinn ar fud na hÉireann.

Is laistigh de chomhthéacs an Chreata Náisiúnta Infheistíochta 
um Iompar in Éirinn a forbraíodh an Straitéis Iompair agus 
a athbhreithneofar an Straitéis Spáis agus Eacnamaíochta 
Réigiúnach.

Tá ceithre phríomhthosaíocht infheistíochta ann sa Chreat 
Náisiúnta Infheistíochta um Iompar in Éirinn, atá mar a leanas:

1. Dícharbónú;

2. Cosaint agus Athnuachan;

3. Soghluaisteacht Daoine agus Earraí i gCeantair Uirbeacha; 
agus

4. Nascacht Réigiúnach agus Tuaithe Fheabhsaithe

Forlíontar na tosaíochtaí infheistíochta sin le dhá ordlathas 
phrionsabalbhunaithe lena gcinnteofar go roghnófar na 
modhanna is inbhuanaithe le haghaidh tionscadal iompair 
ar leith a sholáthar. Tá an taisteal gníomhach ag barr an 
Ordlathais Mhódúil, agus is iad an t-iompar poiblí agus feithiclí 

príobháideacha na modhanna is tábhachtaí ina dhiaidh sin. 
Maidir leis an Ordlathas Idirghabhála, tabharfar tosaíocht don 
ghréasán iompair atá ann cheana a chothabháil. Ina dhiaidh 
sin, tabharfar tosaíocht do luach an ghréasáin a uasmhéadú 
trína úsáid a bharrfheabhsú. Ní bhreithneofar infheistíochtaí 
bonneagair ansin ach amháin má mheastar an dá chatagóir 
sin a bheith míchuí le haghaidh na faidhbe sainaitheanta, agus 
breithneofar uasghráduithe ar an mbonneagar atá ann cheana 
sula mbreithneofar bonneagar nua a sholáthar.

Cuireadh na hordlathais sin ar áireamh go hiomlán i bhforbairt 
na Straitéise Iompair.

4.5 Straitéis Spáis agus 
Eacnamaíochta Réigiúnach
Faoi na hAchtanna um Pleanáil, tugtar aghaidh ar na hábhair 
seo a leanas, i measc nithe eile, leis an Straitéis Spáis agus 
Eacnamaíochta Réigiúnach:

	y Beartais nó cuspóirí Rialtais a bhaineann le spriocanna 
daonra;

	y Cruthú fostaíochta a chumasú;

	y Tograí le haghaidh cur le feidhmíocht gheilleagrach an réigiúin;

	y Forbairt fostaíochta, thionsclaíoch, tráchtála agus miondíola 
a lonnú;

	y Tithíocht a lonnú; agus

	y An t-iompar, lena n-áirítear an t-iompar poiblí, a sholáthar.

Agus an Straitéis Spáis agus Eacnamaíochta Réigiúnach á hullmhú 
aige, ní mór do Thionól Réigiúnach an Oirthir agus Lár Tíre a 
chinntiú go bhfuil sí comhsheasmhach leis an Straitéis Iompair 
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do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath atá ann faoi láthair. Baineann 
an chomhsheasmhacht sin leis na gnéithe sin den Straitéis Spáis 
agus Eacnamaíochta Réigiúnach a bhfuil an tÚdarás freagrach 
astu ó thaobh na pleanála straitéisí de, mar atá infheistíocht san 
iompar poiblí, i mbóithre agus i saoráidí siúil agus rothaíochta. 
Cumhdaítear an tréimhse ón mbliain 2019 go dtí an bhliain 2031 
leis an Straitéis Spáis agus Eacnamaíochta Réigiúnach reatha agus 
tá sí comhsheasmhach leis an Straitéis Iompair 2016-2035 toisc go 
gcuirtear bearta na straitéise ar áireamh inti ar shlí chuí. 

Dá réir sin, ní mór an Straitéis Iompair 2022-42 a bheith 
comhsheasmhach le beartais agus cuspóirí spáis agus 
eacnamaíochta na Straitéise Spáis agus Eacnamaíochta 
Réigiúnaí atá ann faoi láthair. D’oibrigh an tÚdarás i 
ndlúthchomhar le Tionól Réigiúnach an Oirthir agus Lár Tíre 
chun an Straitéis Iompair a fhorbairt. Cuireadh an dáileadh 
daonra ar áireamh inti agus cuireadh na patrúin fostaíochta a 
mheastar a bheidh ann sa todhchaí san áireamh inti. Forbraíodh 
an Straitéis Iompair chun go mbeadh sí ailínithe leis an Straitéis 
Spáis agus Eacnamaíochta Réigiúnach reatha agus chun go 
dtacódh sí le cuspóirí na Straitéise Spáis agus Eacnamaíochta 
Réigiúnaí reatha.  

Soláthraítear leis an Straitéis Spáis agus Eacnamaíochta 
Réigiúnach an creat spáis le haghaidh bonneagar tábhachtach 
iompair agus infheistíocht a ailíniú ar fud an Réigiúin. Leagtar 
amach inti láithreacha le haghaidh fás daonra agus fostaíochta, 
agus díriú á leagan ar dhlúthfhás a sholáthar laistigh de loirg 
uirbeacha láithreacha i mBaile Átha Cliath agus i lonnaíochtaí 
ainmnithe in Ordlathas Lonnaíochta na Straitéise Spáis agus 
Eacnamaíochta Réigiúnaí. 

Ar na beartais thábhachtacha iompair a forbraíodh i gcomhar 
leis an Údarás tá Treoirphrionsabail le haghaidh Úsáid Talún 
agus Iompar a Chomhtháthú, agus Tosaíochtaí Infheistíochta 
Iompair don Réigiún.

De bhreis ar Thorthaí Straitéiseacha Réigiúnacha, atá ag teacht 
leis na Torthaí Straitéiseacha Náisiúnta sa Chreat Náisiúnta 
Pleanála, a leagan amach, is amhlaidh freisin go sainaithnítear 
sa Straitéis Spáis agus Eacnamaíochta Réigiúnach sócmhainní 
réigiúnacha, deiseanna réigiúnacha agus brúnna réigiúnacha 
agus tugtar inti freagairtí beartais cuí i riocht Cuspóirí Beartais 
Réigiúnaigh (CBRanna). Féach Fíor 4.2.

Is iad na CBRanna seo a leanas de chuid na Straitéise Spáis 
agus Eacnamaíochta Réigiúnaí na cuspóirí is ábhartha don 
Straitéis Iompair:

	y CBR 4.2: Beidh infheistíocht bonneagair agus tosaíochtaí 
bonneagair ailínithe le straitéis pleanála spáis na Straitéise 
Spáis agus Eacnamaíochta Réigiúnaí. Ba cheart gach 
forbairt cónaithe agus fostaíochta a phleanáil ar bhonn 
céimnithe i gcomhoibriú le soláthraithe bonneagair chun a 
chinntiú go mbeidh acmhainn leordhóthanach do sheirbhísí 
(e.g. an t-iompar) ar fáil chun freastal ar an éileamh réamh-
mheasta ar sheirbhísí agus chun a chinntiú nach sárófar 
acmhainn comhshamhlaithe na timpeallachta glactha;

	y CBR 4.3: Tacú le láithreáin inlíonta/athfhorbraíochta 
a chomhdhlúthú agus a ath-dhiansaothrú chun úsáidí 
ard-déine agus úsáidí atá dian ar dhaoine a sholáthar 
laistigh den limistéar láithreach faoi fhoirgnimh i gCathair 
Bhaile Átha Cliath agus a bruachbhailte agus a chinntiú 
go gcomhordófar forbairt na limistéar forbraíochta sa 
todhchaí le tionscadail thábhachtacha iompair phoiblí a 
sholáthar;

	y CBR 4.31: Tacú le Sord-Aerfort Bhaile Átha Cliath mar 
láthair thábhachtach le haghaidh forbairt gheilleagrach 
atá bainteach leis an aerfort agus le haghaidh soláthar 
fostaíochta atá ag gabháil leis an rochtain ar thailte 
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Aerfort Bhaile Átha Cliath a chosaint agus a fheabhsú, 
lena n-áirítear MetroLink a sholáthar;

	y CBR 4.33: Tacú le forbairt leantach Mhaigh Nuad, i 
gcomhordú le soláthar an bhonneagair straitéisigh, lena 
n-áirítear nascachtaí coisithe agus rothaíochta laistigh 
den bhaile agus chuig Glasbhealach na Cánach Ríoga, 
leathnú an DART agus nascachtaí bóithre atá mar chuid de 
Chuarbhóthar Seachtrach Mhaigh Nuad ar shlí a dtacaíonn 
le forbairt agus fás daonra sa todhchaí agus a chuireann le 
sineirgí le hOllscoil Mhaigh Nuad ar mhaithe le geilleagar 
eolasbhunaithe a chur chun cinn;

	y CBR 4.40: Tacú le hinfheistíocht leanúnach a dhéanamh i 
mbonneagar iompair phoiblí, lena n-áirítear breithmheas, 
pleanáil agus dearadh a dhéanamh ar shíneadh an Luas 
go Bré. Ba cheart forbairt na coda ó Bhré go dtí an Fásach 
Rua a dhéanamh i gcomhar le Comhairle Contae Chill 
Mhantáin, le Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an 
Dúin agus leis na gníomhaireachtaí iompair chun a chinntiú 
go soláthrófar bonneagar iompair cumasúcháin agus 
seirbhísí iompair cumasúcháin;

	y CBR 4.48: Feabhsú an ghréasáin iompair atá laistigh de 
bhaile an Náis agus atá ag freastal ar an mbaile a chur chun 
cinn, lena n-áirítear soláthar a dhéanamh ar ghréasán láidir 
éifeachtúil siúil, rothaíochta agus bus a bhfuil naisc láidre 
aige chuig Stáisiún Iarnróid na Sollán, chuig príomhchinn 
scríbe laistigh den bhaile, chuig Ceathrú an Iarthuaiscirt 
agus chuig limistéar lár an bhaile;

	y CBR 4.52: Tacú le bonneagar nua breisithe iompair phoiblí 
ar an Nás agus ar na Solláin a sholáthar, lena n-áirítear 
saoráidí Páirceála agus Taistil agus saoráidí cómhalartaithe 
arna sainaithint ag an Údarás agus ag Comhairle Contae 
Chill Dara;

	y CBR 8.1: Beidh comhtháthú na pleanála iompair agus na 
pleanála úsáide talún sa Réigiún comhsheasmhach leis na 
treoirphrionsabail atá luaite i straitéis iompair na Straitéise 
Spáis agus Eacnamaíochta Réigiúnaí;

	y CBR 8.2: Déanfar acmhainn agus sábháilteacht na ngréasán 
iompair straitéisigh ar tír sa Réigiún a bhainistiú agus 
a bhreisiú, lena n-áirítear tríd an éileamh ar thaisteal a 
bhainistiú chun a chinntiú go mbainfear an úsáid is fearr as 
na gréasáin sin;

	y CBR 8.3: Déanfar an fhorbairt sa todhchaí a phleanáil 
agus a dhearadh ar shlí a n-uasmhéadóidh éifeachtúlacht 
ghréasán iompair láithreach agus beartaithe an limistéir 
cheannchathartha, a gcosnóidh acmhainn straitéiseach an 
ghréasáin láithrigh agus bheartaithe sin agus a ndéanfaidh 
inrochtaineacht réigiúnach a chosaint agus a chothabháil;

	y CBR 8.4: Léireofar comhsheasmhacht leis an Straitéis 
Iompair do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath ón Údarás i 
bpleananna úsáide talún laistigh de Mhórcheantar Bhaile 
Átha Cliath agus beidh pleananna laistigh de Mhórcheantar 
Bhaile Átha Cliath, nó lasmuigh de, comhsheasmhach 
leis na treoirphrionsabail atá luaite sa Straitéis Spáis agus 
Eacnamaíochta Réigiúnach;

	y CBR 8.5: Tacú le straitéis réigiúnach le haghaidh an iompair 
lasta a ullmhú i gcomhar leis na gníomhaireachtaí iompair 
lena mbaineann agus leis na Tionóil eile; agus

	y CBR 8.6: Chun léiriú áitiúil a chur leis an Straitéis Iompair 
ar an leibhéal réigiúnach laistigh den Réigiún i gcomhar leis 
an Údarás, ullmhófar Pleananna Áitiúla Iompair le haghaidh 
lonnaíochtaí roghnaithe sa réigiún.
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Fíor 4.2: An Straitéis Spáis agus Eacnamaíochta Réigiúnach – Torthaí Straitéiseacha Réigiúnacha
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33Údarás Náisiúnta Iompair 
An Straitéis Iompair do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath



An Plean Straitéiseach Limistéir Cheannchathartha  
Tá Plean Straitéiseach Limistéir Cheannchathartha Bhaile 
Átha Cliath ar áireamh sa Straitéis Spáis agus Eacnamaíochta 
Réigiúnach freisin. Áirítear leis an bplean sin roinnt 
treoirphrionsabal agus sainaithnítear ann na conairí forbartha 
straitéisí le haghaidh freastal ar fhás sa todhchaí. Leagtar 
amach ann freisin an bonneagar cumasúcháin, lena n-áirítear an 
t-iompar. Tá an Plean Straitéiseach Limistéir Cheannchathartha 
ina ionchur tábhachtach isteach sa straitéis iompair toisc go 
dtugtar leis treo soiléir maidir leis an mbeartas pleanála spáis ar 
an leibhéal Ceannchathartha. 

Maidir leis na Limistéir agus Conairí Forbartha Straitéisí a 
sainaithníodh sa Phlean Straitéiseach Limistéir Cheannchathartha, 
tá siad leagtha amach thíos i dteannta samplaí roghnaithe den 
bhonneagar iompair cumasúcháin sainaitheanta:

	y Lár na Cathrach agus an Limistéar laistigh den M50 – Síntí 
Luas, Líne DART faoi Thalamh; Droichead don Dothra;

	y An Chonair Thuaidh-Theas – DART+, Luas Bhré, Bóithre 
Rochtana;

	y An Chonair Thuaidh-Thiar – DART+, Cuarbhóithre Nua;

	y An Chonair Thiar Theas – DART+; agus

	y Conair MetroLink / na Líne Glaise – Líne Ghlas Luas a 
Uasghrádú; MetroLink.

Cuirtear na Cuspóirí Beartais Réigiúnaigh seo a leanas ar 
áireamh mar chuid de Phlean Straitéiseach an Limistéir 
Cheannchathartha:

	y CBR 5.2: Tacú le tionscadail thábhachtacha iompair 
inbhuanaithe a sholáthar, lena n-áirítear na cláir leathnaithe 
MetroLink, DART agus Luas, BusConnects agus Gréasán 
Rothaíochta Ceannchathartha Mhórcheantar Bhaile Átha 
Cliath, agus a chinntiú go ndéanfar le forbairt sa todhchaí 

éifeachtúlacht ghréasán iompair láithreach agus beartaithe 
an limistéir cheannchathartha a uasmhéadú agus acmhainn 
straitéiseach an ghréasáin láithrigh agus bheartaithe sin a 
chosaint;

	y CBR 5.3: Déanfar tuilleadh forbartha i Limistéar 
Ceannchathartha Bhaile Átha Cliath a phleanáil agus a 
dhearadh ar shlí a n-éascaíonn patrúin taistil inbhuanaithe, 
agus béim ar leith á leagan ar an úsáid a bhaintear as 
modhanna gníomhacha (siúl agus rothaíocht) agus as iompar 
poiblí agus ar thimpeallacht shábháilte tharraingteach sráide 
a chruthú do choisithe agus do rothaithe; agus

	y CBR 5.8: Tacú le bonneagar glasbhealaigh agus saoráidí 
glasbhealaigh a chur chun cinn agus a fhorbairt i limistéar 
ceannchathartha Bhaile Átha Cliath agus tacú leis an leathnú 
agus na naisc idir príomhbhealaí straitéiseacha rothaíochta 
agus glasbhealaí, mar atá leagtha amach i bPlean Ghréasán 
Rothaíochta Mhórlimistéar Bhaile Átha Cliath ón Údarás.

Tá breac-chuntas i bPlean Straitéiseach an Limistéir 
Cheannchathartha freisin ar fhás féideartha na Limistéar 
Straitéiseach Forbartha Fostaíochta, a n-áirítear leo:

	y An Ceantar Dugaí, an Poll Beag agus Gráinseach Ghormáin;

	y Bré agus na Clocha Liatha;

	y Crios Fiontraíochta Bhaile Átha Cliath (Baile Átha Cliath 15);

	y Dún Búinne, Léim an Bhradáin agus Maigh Nuad;

	y Bóthar an Náis / Baile an Mhóta;

	y Tamhlacht/Baile an Chócaigh;

	y Caisleán na Gráinsí;

	y Coill na Silíní/Baile Uí Ógáin/Áth an Ghainimh; agus

	y Sord/Aerfort Bhaile Átha Cliath/Fine Gall Theas.
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Mionsonraítear i dtacar breise CBRanna an tacaíocht a thugann 
Tionól Réigiúnach an Oirthir agus Lár Tíre do na scéimeanna 
iompair agus na tionscadail iompair atá leagtha amach sa Straitéis 
Iompair do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath 2016-2035. Chuir an 
tÚdarás san áireamh na cuspóirí thuas, na réamhaisnéisí daonra 
agus fostaíochta, agus torthaí ár dteagmhála mionsonraithe leis 
na húdaráis áitiúla lenar aistríodh na réamhaisnéisí réigiúnacha 
isteach i limistéir áitiúla, agus d’ullmhaigh sé an Straitéis Iompair 
seo mar fhreagairt iompair don éileamh atá leagtha amach ag 
na gníomhaireachtaí úsáide talún. Ar an tslí sin, forbraíodh an 
Straitéis Iompair chun go mbeadh sí comhsheasmhach leis an 
Straitéis Spáis agus Eacnamaíochta Réigiúnach, agus Plean 
Straitéiseach an Limistéir Cheannchathartha á chuimsiú, ar aon 
dul leis na ceanglais reachtacha ábhartha. 

4.6 Beartais Eile
Cuireadh na beartais agus na pleananna seo a leanas san áireamh 
freisin ar roinnt bealaí agus an Straitéis Iompair seo á hullmhú. 
Baineadh úsáid astu chun aidhmeanna agus cuspóirí na straitéise 
a chur le chéile, chun treoir a sholáthar maidir le patrúin úsáide 
talún sa todhchaí, chun beartais uileghabhálacha rialtais a leagan 
amach agus chun treoir mhionsonraithe a thabhairt maidir leis an 
dóigh is fearr ar féidir an straitéis iompair a sholáthar. 

Ní bheartaítear é seo a bheith ina liosta uileghabhálach agus 
is ann do mhórán forálacha reachtacha agus riaracháin lena 
dtreoraítear forbairt agus oibríochtaí an bhonneagair iompair 
agus na seirbhísí iompair, go háirithe maidir le hinrochtaineacht. 
Is é atá sa liosta thíos ná na beartais agus na treoirdhoiciméad 
ba mhó ábharthacht le linn straitéis iompair réigiúnach a ullmhú.

4.6.1 Idirnáisiúnta/Eorpach
	y Ár ndomhan a bhunathrú chun feabhais: Clár Oibre 2030 

d’Fhorbairt Inbhuanaithe (na Náisiúin Aontaithe, 2015)

	y Comhaontú Pháras (na Náisiúin Aontaithe, 2015)

	y COP 26 (Comhdháil na bPáirtithe, 2021)

	y An Straitéis um an tSoghluaisteacht Chliste agus 
Inbhuanaithe – iompar Eorpach a chur ar an mbóthar ceart 
don todhchaí (an Coimisiún Eorpach, 2020)

	y Comhaontú Glas an Aontais Eorpaigh (AE) (an Coimisiún 
Eorpach, 2019).

	y An Gréasán Tras-Eorpach Iompair – TEN-T (an Coimisiún 
Eorpach, 2019)

	y Páipéar Bán ón Aontas Eorpach, Treochlár maidir le 
Limistéar Iompair Eorpach Aonair - I dTreo Córas Iompair 
atá Iomaíoch agus Tíosach ar Acmhainní (an Coimisiún 
Eorpach, 2011)

	y An Treoir maidir le Gnáthóga (Comhairle na gComhphobal 
Eorpach, 1992)

	y An Treoir maidir le Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta 
(Comhairle an Aontais Eorpaigh, 2001)

	y Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine faoi 
Mhíchumas (na Náisiúin Aontaithe, 2006)

	y Inrochtaineacht agus In-úsáidteacht na Timpeallachta 
Tógtha (CEN, CENELEC, 2021)
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4.6.2 Náisiúnta
Beartais agus Pleananna
	y An Beartas Náisiúnta maidir le Soghluaisteacht Inbhuanaithe 

(an Roinn Iompair, 2022)

	y An Staidéar Bainistíochta Éilimh ar na Cúig Chathair (an 
Roinn Iompair)

	y Taisteal Níos Cliste (an Roinn Iompair, Turasóireachta agus 
Spóirt, 2009)

	y An Páipéar Bán: Aistriú na hÉireann i dtreo Todhchaí 
Fuinnimh Ísealcharbóin 2015-2030 (an Roinn Comhshaoil, 
Aeráide agus Cumarsáide, 2020)

	y An Straitéis maidir le Bonneagar Luchtaithe Feithiclí 
Leictreacha 2022-2025 (an Roinn Iompair, 2022)

	y Creat Náisiúnta Oiriúnaithe 2018 (an Roinn Comhshaoil, 
Aeráide agus Cumarsáide, 2018), a bhfuil Plean Oiriúnaithe 
Earnála do Bhonneagar Iompair 2019 (an Roinn Iompair, 
2019) ag gabháil leis

	y An Plean Náisiúnta Maolaithe (Rialtas na hÉireann, 2017)

	y Plean Náisiúnta Cur Chun Feidhme maidir leis na Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe 2018-2020 (Rialtas na hÉireann, 
2018)

	y Rebuilding Ireland: Plean Gníomhaíochta don Tithíocht 
agus don Easpa Dídine (Rialtas na hÉireann, 2016), agus 
Tithíocht do Chách - Plean Tithíochta Nua d’Éirinn (an Roinn 
Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, 2021)

	y Beartas Náisiúnta na gCalafort (an Roinn Iompair, 2019)

	y An Plean Gnímh don Aeráid (Rialtas na hÉireann, 2021)

	y Gníomhartha Aeráide Eatramhacha (Rialtas na hÉireann, 2021)

	y Athléimneacht i leith an Athraithe Aeráide a Fhorbairt 
in Earnáil Iompair na hÉireann (an Roinn Iompair, 
Turasóireachta agus Spóirt, 2017)

	y An Straitéis maidir le Sábháilteacht ar Bhóithre 2021-2030 
(an tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre, 2021)

	y Dréacht-Straitéis Deich mBliana don Earnáil Tarlaithe (an 
Roinn Iompair, 2021)

	y An Straitéis Náisiúnta um Chuimsiú Míchumais 2017-2021 (an 
Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta 
agus Óige, 2017)

	y EN 17478: Seirbhísí Iompair – Cumarsáid custaiméirí le 
haghaidh seirbhísí iompair paisinéirí: Cur Chuige Dearaidh 
Uilíoch (an tÚdarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann, 
2021)

Treoir
	y Forbairt Cónaithe Inbhuanaithe i Limistéir Uirbeacha (an 

Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, 2009)
	y Treoirlínte d’Údaráis Phleanála maidir le Tithíocht Uirbeach 

Inbhuanaithe: Caighdeáin Deartha d’Árasáin Nua (an Roinn 
Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, 2020)

	y Lámhleabhar Deartha Uirbigh: Treoir Dea-Chleachtais
	y An Lámhleabhar Deartha do Bhóithre agus Sráideanna 

Uirbeacha (Rialtas na hÉireann, 2019) 
	y Tréscaoilteacht: Treoir Dea-Chleachtais (an tÚdarás 

Náisiúnta Iompair)
	y Pleanáil Spáis agus Bóithre Náisiúnta: Treoirlínte d’Údaráis 

Phleanála (Bonneagar Iompair Éireann)
	y Pleananna Taistil Áit Oibre Éifeachtacha a Bhaint Amach: 

Treoir d’Údaráis Áitiúla (an tÚdarás Náisiúnta Iompair)
	y An Creatbheartas Náisiúnta Rothaíochta (an Roinn Iompair, 

36 Údarás Náisiúnta Iompair 
An Straitéis Iompair do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath 2022-2042



Turasóireachta agus Spóirt, 2009)
	y An Lámhleabhar Náisiúnta Rothaíochta (an tÚdarás 

Náisiúnta Iompair, 2011)

4.6.3  Réigiúnach
	y An Straitéis Iompair do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath 

2016-2035 (an tÚdarás Náisiúnta Iompair, 2016)
	y An Plean Comhtháite Forfheidhmithe 2019-2024 (an 

tÚdarás Náisiúnta Iompair, 2019)
	y Plean Ghréasán Rothaíochta Mhórlimistéar Bhaile Átha 

Cliath (an tÚdarás Náisiúnta Iompair, 2013)

4.6.4 Contae
	y Plean Forbartha Chathair Bhaile Átha Cliath

	y Plean Forbartha Contae Fhine Gall

	y Plean Forbartha Contae Átha Cliath Theas

	y Plean Forbartha Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin 

	y Plean Forbartha Contae na Mí

	y Plean Forbartha Contae Chill Dara

	y Plean Forbartha Contae Chill Mhantáin

	y Dréacht-Phleananna Forbartha Éiritheacha

4.6.5 Áitiúil
	y Pleananna Limistéir Áitiúil

	y Scéimeanna Pleanála Crios Forbartha Straitéisí 

	y Pleananna Gníomhaíochta Torainn

	y Plean Aercháilíochta Bhaile Átha Cliath (údaráis áitiúla 
Bhaile Átha Cliath, le deimhniú)
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5. Aidhm agus  
Cuspóirí na Straitéise
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5.1 Réamhrá
Agus straitéis iompair 20 bliain á cur le chéile, tá sé 
ríthábhachtach tuiscint shoiléir a fhorbairt ó thús ar a bhfuiltear 
ag iarraidh a bhaint amach. Bunaithe ar na dúshláin atá 
leagtha amach thuas, ar na pleananna, cláir agus beartais ar 
an leibhéal idirnáisiúnta, náisiúnta agus áitiúil, agus tosaíochtaí 
infheistíochta an Chreata Náisiúnta Infheistíochta um Iompar in 
Éirinn go háirithe, agus ar ról reachtúil na straitéise, bunaíodh 
an aidhm agus na cuspóirí seo a leanas le haghaidh na 
Straitéise Iompair.

5.2 Aidhm na Straitéise
Is mar a leanas atá aidhm fhoriomlán na Straitéise Iompair:

“Córas iompair a sholáthar do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath 
a bheidh inbhuanaithe, inrochtana agus éifeachtach agus 
lena gcomhlíonfar ceanglais an réigiúin ó thaobh an athraithe 
aeráide de, lena bhfreastalófar ar riachtanais na bpobal 
uirbeach agus na bpobal tuaithe, agus lena dtacófar leis an 
ngeilleagar réigiúnach.”

5. Aidhm agus Cuspóirí 
na Straitéise

“Tosaíochtaí an Údaráis:

“Tosaíocht 1. Tabhairt faoi phleanáil iompair straitéisigh 
lena n-iarrfar ailíniú barrmhaith na mbeartas agus na 
gcleachtas maidir le húsáid talún agus leis an iompar, rud 
lena gcumasófar céatadán méadaithe taistil a bheith á 
dhéanamh de mhodhanna iompair inbhuanaithe.

“Tosaíocht 2. Úsáid modhanna níos inbhuanaithe iompair a 
chur chun cinn.

“Tosaíocht 3. Cur chun feidhme a dhéanamh ar chlár 
éifeachtach infheistíochta bonneagair lena soláthrófar 
bonneagar iompair inbhuanaithe agus phoiblí ar shlí 
chost-éifeachtúil.”

Ráiteas Straitéise an Údaráis Náisiúnta Iompair 2018-2022
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5.3 Cuspóirí na Straitéise
Forbraíodh ceithre chuspóir chun tacú le haidhm fhoriomlán na 
Straitéise Iompair a chomhlíonadh. Tá siad sin leagtha amach thíos.

5.3.1 Timpeallacht Nádúrtha agus Thógtha Níos 
Fearr
Timpeallacht níos fearr a chruthú agus ár n-oibleagáidí 
comhshaoil a chomhlíonadh trí aistriú chuig córas iompair glan 
lena gcruthófar astaíochtaí ísle, tríd an siúl, an rothaíocht agus 
an úsáid a bhaintear as iompar poiblí a mhéadú agus tríd an 
spleáchas ar an gcarr a laghdú.

5.3.2 Pobail Nasctha agus Cáilíocht Beatha Níos 
Fearr

Sláinte agus cáilíocht beatha ár sochaí a bhreisiú tríd an 
nascacht idir daoine agus áiteanna a fheabhsú, trí roghanna 
sábháilte comhtháite iompair a sholáthar, agus trí dheiseanna le 
haghaidh siúil agus rothaíochta a mhéadú.

5.3.3 Geilleagar Inbhuanaithe Láidir

Tacú le gníomhaíocht gheilleagrach inbhuanaithe agus le fás 
geilleagrach inbhuanaithe trí fheabhas a chur ar na deiseanna 
atá ag daoine le taisteal le haghaidh oibre nó gnó mar ar 
gá dóibh agus nuair is gá dóibh, agus tríd an ngluaiseacht 
éifeachtúil earraí a éascú.

5.3.4 Córas Ionchuimsitheach Iompair

Córas iompair atá ar ardchaighdeán, cothromasach agus 
inrochtana a sholáthar, ar córas é lena bhfreastalófar ar 
riachtanais gach duine sa tsochaí.

BUS

TFI

Strategy
Objectives

Pobail Nasctha agus 
Cáilíocht Beatha Níos Fearr
Sláinte agus cáilíocht beatha ár sochaí a bhreisiú tríd an 
nascacht idir daoine agus áiteanna a fheabhsú, trí roghanna 
sábháilte comhtháite iompair a sholáthar, agus trí dheiseanna le 
haghaidh siúil agus rothaíochta a mhéadú.Timpeallacht 

Nádúrtha agus 
Thógtha Níos Fearr
Tacú le gníomhaíocht gheilleagrach agus le fás 
geilleagrach trí fheabhas a chur ar na deiseanna atá 
ag daoine le taisteal le haghaidh oibre nó gnó mar 
ar gá dóibh agus nuair is gá dóibh, agus tríd an 
ngluaiseacht éifeachtúil earraí a éascú.

Córas 
Ionchuimsitheach 
Iompair
Córas iompair atá ar ardchaighdeán, 
cothromasach agus inrochtana a 
sholáthar, ar córas é lena bhfreastalófar 
ar riachtanais gach duine sa tsochaí.

Geilleagar Inbhuanaithe Láidir
Timpeallacht níos fearr a chruthú agus ár n-oibleagáidí comhshaoil a 
chomhlíonadh trí aistriú chuig córas iompair glan lena gcruthófar 
astaíochtaí ísle, tríd an spleáchas ar an gcarr a laghdú agus tríd an siúl, 
an rothaíocht agus an úsáid a bhaintear as iompar poiblí a mhéadú.
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Pobail Nasctha agus 
Cáilíocht Beatha Níos Fearr
Sláinte agus cáilíocht beatha ár sochaí a bhreisiú tríd an 
nascacht idir daoine agus áiteanna a fheabhsú, trí roghanna 
sábháilte comhtháite iompair a sholáthar, agus trí dheiseanna le 
haghaidh siúil agus rothaíochta a mhéadú.Timpeallacht 

Nádúrtha agus 
Thógtha Níos Fearr
Tacú le gníomhaíocht gheilleagrach agus le fás 
geilleagrach trí fheabhas a chur ar na deiseanna atá 
ag daoine le taisteal le haghaidh oibre nó gnó mar 
ar gá dóibh agus nuair is gá dóibh, agus tríd an 
ngluaiseacht éifeachtúil earraí a éascú.

Córas 
Ionchuimsitheach 
Iompair
Córas iompair atá ar ardchaighdeán, 
cothromasach agus inrochtana a 
sholáthar, ar córas é lena bhfreastalófar 
ar riachtanais gach duine sa tsochaí.

Geilleagar Inbhuanaithe Láidir
Timpeallacht níos fearr a chruthú agus ár n-oibleagáidí comhshaoil a 
chomhlíonadh trí aistriú chuig córas iompair glan lena gcruthófar 
astaíochtaí ísle, tríd an spleáchas ar an gcarr a laghdú agus tríd an siúl, 
an rothaíocht agus an úsáid a bhaintear as iompar poiblí a mhéadú.

5.3 Cuspóirí  
na Straitéise
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An Comhairliúchán 
Poiblí

6.
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6.1 An Comhairliúchán 
Réamhdhréachta
Measadh gur ghné lárnach den phróiseas iad tuairimí agus 
barúlacha an phobail agus na ngeallsealbhóirí a fháil le linn an 
dréacht-Straitéis a fhorbairt. In alt 12(8) den Acht um Údarás 
Iompair Bhaile Átha Cliath, leagtar amach an ceanglas chun 
idirchaidreamh a dhéanamh le roinnt geallsealbhóirí agus le 
daoine den phobal ón tús le linn ullmhú na dréacht-Straitéise. 

Chuige sin, d’ullmhaigh an tÚdarás Páipéar Saincheisteanna 
Réamhdhréachta i mí na Samhna 2020. Leagadh 
béim sa Pháipéar Saincheisteanna sin ar roinnt de na 
príomhbhreithniúcháin agus na príomhdheiseanna don 
Straitéis Iompair nua, agus lorgaíodh ionchur ón bpobal agus ó 
gheallsealbhóirí isteach ina forbairt ag céim an cheaptha.

Cuireadh Comhairliúchán Poiblí iomlán ar siúl ansin ón 23 
Samhain 2020 go dtí an 22 Eanáir 2021, agus iarradh ar an 
bpobal cabhrú le spriocanna agus cuspóirí na straitéise a 
fhorbairt agus le riachtanais iompair agus deiseanna iompair 
a shainaithint. Ag an am céanna, rinneadh teagmháil le liosta 
príomh-gheallsealbhóirí chun a dtuairimí a iarraidh. 

Mar gheall ar na srianta a bhí i bhfeidhm de bharr phaindéim 
Covid-19, ní rabhthas in ann imeachtaí i bpearsa a reáchtáil. 
Ina ionad sin, cuireadh an comhairliúchán ar siúl ar líne, áit 
ar tugadh an deis don phobal nótaí tráchta a chur isteach trí 

Innealtóirí Éireann - Aighneacht Réamhdhréachta maidir leis an 
Straitéis Iompair, Eanáir 2020

“Ba cheart dúinn ár gcuid bailte agus cathracha a 
athdhearadh le haghaidh an iompair phoiblí agus le 
haghaidh rothaithe agus coisithe agus ba cheart dúinn 
infheistiú i réitigh iompair inbhuanaithe lena bhfreastalófar 
ar riachtanais na bpobal tuaithe agus na bpobal uirbeach. 
Mar shampla, bítear ag tabhairt tuilleadh airde ar 
choincheap ‘na cathrach 15 nóiméad’ mar mhodh leis an 
bplódú a laghdú, le spásanna poiblí a bhreisiú, le geilleagair 
áitiúla a athbheochan, le héifeachtúlacht an iompair phoiblí 
a mhéadú agus le cáilíocht na beatha a fheabhsú. 

Ina theannta sin, ba cheart spásanna poiblí oscailte i 
Mórcheantar Bhaile Átha Cliath a athailíniú chun úsáid a 
bhaint as bearta taistil níos inbhuanaithe amhail tuilleadh 
trasrianta coisithe, tuilleadh saoráidí rothaíochta agus 
tuilleadh bealaí bus chun inrochtaineacht inbhuanaithe a 
mhéadú agus chun go mbeifear in ann ár spásanna poiblí 
a úsáid ar shlí níos inbhuanaithe.”

cheistneoir réamhullmhaithe agus, dá mba ghá, trí thairseach 
aighneachtaí i scríbhinn.  Chun inrochtaineacht do gach duine 
den phobal a bhaint amach ar an mbealach is fearr, ullmhaíodh 
leaganacha inrochtana den Pháipéar Saincheisteanna agus 
chuathas i dteagmháil dhíreach le Grúpaí Míchumais éagsúla.

Chun infheictheacht an Chomhairliúcháin ar an Straitéis a 
uasmhéadú, tugadh faoi fheachtas fairsing bolscaireachta, áit 

6. An Comhairliúchán 
Poiblí
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ar cuireadh fógraí isteach i nuachtáin náisiúnta agus áitiúla, 
ar craoladh fógraí ar an raidió, ar foilsíodh fógraí ar na meáin 
shóisialta agus ar baineadh úsáid as fógraíocht lasmuigh ar 
scáthláin bus – féach Fíor 6.1.

Fuarthas 4,000 aighneacht san iomlán. Fuarthas an chuid is 
mó díobh ón bpobal i gcoitinne agus fuarthas 92 aighneacht 
ó éagsúlacht geallsealbhóirí agus grúpaí. Ba as Contae na Mí 
do gheall le leath na bhfreagraithe a luaigh áit cónaithe, rud a 
léirigh cé chomh mór is atá an feachtas atá ann cheana chun 
seirbhís iarnróid chuig an Uaimh a sholáthar. 

Pléadh sna freagraí ar an gcomhairliúchán lear gnéithe difriúla 
de na riachtanais iompair ar fud an réigiúin. Bhain roinnt díobh 
le saincheisteanna an-áitiúil agus bhain cinn eile le cúrsaí 
straitéiseacha. Tá dhá cheann de na torthaí is tábhachtaí ar 
an gceistneoir le feiceáil i bhfíoracha 6.2 agus 6.3. Bhí gach 
freagraí, beagnach, i bhfabhar an spleáchas ar an gcarr 
príobháideach a laghdú, agus luaigh pas beag níos lú ná a leath 
go raibh sé ar an modh ba thábhachtaí roimh an bpaindéim. 

Mar achoimre, ba mar a leanas a bhí na príomh-
shaincheisteanna a tarraingíodh anuas:

	y Líne Iarnróid na hUaimhe;
	y Meitreo chuig Baile Átha Cliath Thiar Theas;
	y Leathnú an DART;
	y Feabhsuithe ar an ngréasán Luas agus méadú an ghréasáin;
	y Feabhsuithe ar an mbonneagar rothaíochta;
	y Feabhsuithe ar an timpeallacht coisithe;
	y Ábhair a bhaineann le scéimeanna éagsúla BusConnects; agus
	y Rothair leictreacha agus scútair leictreacha.

Rinneadh gach ceann de na haighneachtaí a bhreithniú go 
cúramach agus a chur san áireamh le linn an Straitéis Iompair a 
fhorbairt.
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Athbhreithniú ar
an Straitéis Iompair 
do Mhórcheantar 
Bhaile Átha Cliath 
Baile Átha Cliath • An Mhí • Cill Dara • Cill Mhantáin

Tá tús curtha ag an Údarás Náisiúnta Iompair le hathbhreithniú ar an 
Straitéis Iompair 2016-2035 chun measúnú a dhéanamh ar chur chun 
feidhme an phlean reatha agus chun treorú a dhéanamh ar nuashonrú 
straitéise ar mhaithe le creat um infheistíocht i mbonneagar agus seirbhísí 
iompair do Bhaile Átha Cliath, don Mhí, do Chill Dara agus do Chill Mhantáin 
go dtí an bhliain 2042 a leagan amach.

Táimid ag iarraidh oraibh anois cabhrú linn na cuspóirí straitéiseacha a chur 
le chéile agus eolas a dhéanamh don treo beartais.

Cabhróidh an t-ionchur uaibh uile linn a chinntiú go gcuirfear na tuairimí 
uaibhse, na ndaoine a chónaíonn agus a oibríonn i Mórcheantar Bhaile Átha 
Cliath, ar áireamh sa Dréacht-Straitéis Iompair, rud a bheartaímid a fhoilsiú i 
lár na bliana 2021 le haghaidh comhairliúcháin.

I bhfianaise na srianta reatha de bharr Covid-19, seolfar an chéad bhabhta 
comhairliúcháin ar líne.

Chun bhur dtuairimí a chur in iúl, téigh chuig nationaltransport.ie

Is é an Aoine an 22 Eanáir 2021 an dáta deiridh ar a nglacfar le 
haighneachtaí don bhabhta seo den chomhairliúchán.

Tiocfaimid ar ais chugaibh tráth fhoilsiú na dtograí uainn an bhliain seo 
chugainn chun iarraidh oraibh freagra níos mine a thabhairt ar ár 
bpleananna.

Fíor 6.1: Fógraíocht Amuigh faoin Spéir ar an Athbhreithniú ar 
an Straitéis Iompair ó mhí na Samhna 2020 amach
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6.2 Comhairliúchán ar an Dréacht-
Straitéis
6.2.1 An Cleachtadh Comhairliúcháin
Foilsíodh an Dréacht-Straitéis Iompair an 9 Samhain le 
haghaidh tréimhse comhairliúcháin ocht seachtaine. Ós rud 
é gur tháinig rabharta eile den phaindéim chun cinn ag an 
am sin agus gur moladh obair ón mbaile dá bharr, seoladh an 
comhairliúchán sin ar bhonn fíorúil. 

Poiblíodh an Dréacht-Straitéis Iompair go forleathan ar fud 
Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath, agus fógraí ann ag scáthláin 
bus agus i nuachtáin (féach Fíor 6.2) agus teagmháil fhairsing 
déanta trí na meáin shóisialta.  

D’óstáil an tÚdarás sé sheimineár Gréasáin ar líne le linn 
na tréimhse comhairliúcháin, mar aon le roinnt imeachtaí 
idirchaidrimh eile le geallsealbhóirí. 

Bhí an straitéis ar fáil lena léamh in oifigí an Údaráis, a bhí ar 
oscailt don phobal ar feadh thréimhse an chomhairliúcháin 
ach coinne a dhéanamh. Cuireadh na doiciméid seo a leanas ar 
taispeáint ar an bpríomhthairseach comhairliúcháin straitéise ar 
shuíomh Gréasáin an Údaráis:

	y Dréacht-Tuarascáil Straitéise (leagan Gaeilge, leagan 
Béarla, leagan Soléite, leagan Inrochtana agus Achoimre 
Fheidhmeach);

	y Tuarascáil Timpeallachta maidir leis an Measúnacht 
Straitéiseach Timpeallachta;

	y Ráiteas Tionchair Natura a ghabhann leis an Measúnacht Chuí;

	y Tuarascáil ar Fhorbairt na Straitéise agus ar Shamhaltú;

	y Réamh-mheasúnacht Tionchair Comhionannais;

	y An Tuarascáil Réamhdhréachta ar an gComhairliúchán Poiblí;

	y Athbhreithniú ar an mBeartas agus ar an Treoir;

	y Naoi Staidéar Iompair Limistéarbhunaithe;

	y Cúig Staidéar ar Scéimeanna Iompair; agus

	y Ceithre Staidéar ar Earnálacha Sonracha Iompair

Is é atá sa tsraith chuimsitheach doiciméad sin a foilsíodh 
i dteannta na Straitéise Iompair ná léiriú ar leithead agus 
doimhneacht na hanailíse a rinneadh le linn í a ullmhú.

Treoraíodh daoine den phobal agus geallsealbhóirí chuig 
tairseach ar líne chun aighneachtaí a dhéanamh agus chuig 
foirm aiseolais chun a dtuairimí a thabhairt. De bhreis air sin, 
sholáthair an tÚdarás an seoladh ar cheart aighneachtaí poist a 
sheoladh chuige.

Fuair an tÚdarás 1,020 aighneacht, agus iad comhdhéanta de 
911 aighneacht a fuarthas ón bpobal agus ó gheallsealbhóirí 
tríd an tairseach ar líne, de 109 n-aighneacht a fuarthas trí 
ríomhphost (dar bhain 85 cinn le feachtas) agus de 270 
aighneacht a fuarthas trí fhreagraí ar an suirbhé. Agus é 
cothrom le 1,020 freagra, is mó go mór an líon aighneachtaí 
a fuarthas ná an líon iomlán aighneachtaí a fuarthas le linn 
straitéis 2016 a ullmhú, a bhí cothrom le 155 aighneacht.
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Fíor 6.2: Fógraíocht Amuigh faoin Spéir ar an Athbhreithniú ar an Straitéis Iompair ó mhí na Samhna 2021 amach
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6.2.2 Na Príomh-shaincheisteanna a Tarraingíodh 
Anuas
Ós rud é go bhfuarthas breis agus 1,000 aighneacht, tháinig 
raon ollmhór saincheisteanna chun cinn. Tháinig roinnt 
feachtas chun cinn ar shlí atá cosúil lenar tharla sa chéim 
réamhdhréachta, agus díriú iontu ar bhreithniúcháin aonair ar 
leibhéal an tionscadail. 

Ba mar a leanas a bhí na príomh-shaincheisteanna a 
tarraingíodh anuas:

1. Uaillmhian agus Amlínte Soláthair;

2. Comhairliúchán Poiblí agus Idirchaidreamh;

3. Na Mionsonraí faoin bPlean Gréasáin Rothaíochta;

4. Struchtúr Táillí ar Sheirbhísí Iarnród Comaitéireachta;

5. Líne Iarnróid na hUaimhe agus Tionscadal Dhún Samhnaí 
um Athbhunú Speicis san Fhiántas;

6. MetroLink and an Pointe Ceann Aistir in Charlemont;

7. Meitreo chuig Baile Átha Cliath Thiar Theas;

8. An Gréasán BusConnects agus Croíchonairí Bus;

9. Mionsonraí faoin Tionscadal DART+;

10. An Tollán DART+ a Sholáthar;

11. Leathnú na Seirbhísí DART+ chuig Bailte Comaitéirí;

12. Stáisiúin Iarnróid Nua; 

13. Inrochtaineacht agus Freastal ar Dhaoine faoi Mhíchumas;

14. Sábháilteacht agus Slándáil an Chórais Iompair;

15.  Comhionannas san Iompar; agus

16. Forfheidhmiú na nDlíthe Tráchta.

Taobh amuigh de na 16 phríomh-shaincheist sin, a pléadh i 
bhformhór mór na n-uiríoll a rinneadh, tarraingíodh lear nithe 
eile anuas ar fud na dtéamaí éagsúla iompair agus pleanála.

6.2.3 An Freagra ón Údarás Náisiúnta Iompair
D’athbhreithnigh Foireann Straitéise an Údaráis gach 
aighneacht. Achoimríodh na haighneachtaí ansin tríd an 
tairseach ar líne a úsáid, agus díriú á leagan ar na gnéithe sin 
de gach aighneacht ar leith inar iarradh athrú sonrach ar an 
straitéis iompair. Breithníodh na hathruithe molta sin agus 
dréachtaíodh freagra ar gach ceann díobh.

Bhí an cleachtadh sin mar bhonn eolais faoi leasú na Straitéise. 
Ullmhaíodh tuarascáil ar an gComhairliúchán Poiblí i dteannta 
na straitéise. Leagtar díriú inti ar na príomh-shaincheisteanna a 
tarraingíodh anuas. Sna haguisíní a ghabhann leis an tuarascáil 
sin, tugtar breac-chuntas ar fhreagraí Fhoireann Straitéise an 
Údaráis ar an iliomad nithe a tharraing freagraithe anuas, agus 
iad catagóirithe de réir na caibidle ábhartha den straitéis iompair. 

Dá bhrí sin, cuimsítear sa Straitéis Iompair seo cur chuige 
cuimsitheach i leith pleanáil iompair i Mórcheantar Bhaile Átha 
Cliath don 20 bliain romhainn, bunaithe ar ardleibhéal anailíse 
teicniúla agus beartasbhunaithe agus ag cuimsiú aiseolas ón 
bpróiseas comhairliúcháin phoiblí.

47Údarás Náisiúnta Iompair 
An Straitéis Iompair do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath



Próiseas Forbartha 
na Straitéise

7.
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7.1 Réamhrá
Tugtar achoimre achomair sa chaibidil seo ar an bpróiseas um 
an Straitéis Iompair a fhorbairt. Is féidir tuilleadh mionsonraí 
faoi ghnéithe den obair forbartha a aimsiú sna doiciméid 
leithleacha seo a leanas:

1. An Tuarascáil ar an gComhairliúchán Poiblí 
Réamhdhréachta;

2. An Tuarascáil Samhaltaithe ar an Straitéis Iompair do 
Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath;

3. Staidéir Limistéarbhunaithe Fhorlíontacha;

4. Staidéir Éagsúla ar Scéimeanna;

5. Staidéir Éagsúla Earnála; agus

6. An Tuarascáil Timpeallachta maidir leis an Measúnacht 
Straitéiseach Timpeallachta agus an Ráiteas Tionchair 
Natura ar Mheasúnacht Chuí.

“Is é cuspóir na straitéise iompair creatlach pleanála 
straitéisí fadtéarma a sholáthar d’fhorbairt chomhtháite 
bonneagair iompair agus seirbhísí i MLBÁC.

Le linn dó straitéis iompair a ullmhú, beidh aird ag an 
Údarás ar na nithe seo a leanas

• treochtaí daoneolaíochta, eacnamaíochta, sóisialta, 
taistil agus iompair i MLBÁC; 

• forbairtí úsáide talún láithreacha, pleanáilte agus 
réamhmheasta.”

An tAcht um Údarás Iompair Bhaile Átha Cliath, Rialtas na 
hÉireann, 2009

7. Próiseas Forbartha na 
Straitéise

7.2 Obair Anailíse

7.2.1 Réamh-mheastacháin Daonra agus 
Fostaíochta
Cuid lárnach de straitéis iompair a fhorbairt is ea tuiscint 
shoiléir ar na réamh-mheastacháin ar an daonra agus an 
fhostaíocht ar dóigh dóibh a bheith ann sa todhchaí agus ar 
a ndáileadh spásúil sna contaetha lena mbaineann.  I gcás 
Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath, bhí an obair sin bunaithe go 
mór ar na réamh-mheastacháin atá leagtha amach sa Chreat 
Náisiúnta Pleanála do Réigiún Bhaile Átha Cliath, agus iad 
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forlíonta ag faisnéis ón bPríomh-Oifig Staidrimh.  Baineadh leas 
as an Straitéis Spáis agus Eacnamaíochta Réigiúnach agus as 
pleananna forbartha ó údaráis áitiúla chun teacht ar dháileadh 
spásúil fhás an mhór-réigiúin.

7.2.2 Staidéir Limistéarbhunaithe Fhorlíontacha
Chun anailís níos mine a sholáthar i limistéir gheografacha 
áirithe, lena n-áirítear láithreacha fáis áirithe, rinneadh roinnt 
staidéar limistéarbhunaithe chun cur leis an bhfaisnéis a bhí 
ar fáil cheana féin.  Baineadh leas as na haschuir ón obair sin 
ansin sna breithniúcháin ar an leibhéal réigiúnach a rinneadh 
le linn an Straitéis Iompair a dhréachtú. Maidir le han-chuid de 
na moltaí áitiúla a d’eascair as an obair sin, áfach, tá sé níos cuí 
déileáil leo ar leibhéal na pleanála limistéir áitiúil nó na scéime 
limistéir áitiúil agus níl siad ina gcuid den Straitéis Iompair seo.  

7.2.3 Staidéir Fhorlíontacha ar Scéimeanna
Rinneadh staidéir ar scéimeanna sonracha chun a mheasúnú cé 
chomh hoiriúnach is a bheadh tograí bonneagair áirithe dá gcur 
ar áireamh sa Straitéis Iompair.  Áiríodh leo sin tograí bóthair, 
iarnróid agus meitreo. Cuireadh an toradh ar na staidéir sin ar 
scéimeanna sonracha san áireamh ansin sa phróiseas foriomlán 
um an Straitéis Iompair a chur le chéile.

7.3 Staidéir Earnála
De bhreis ar anailís a dhéanamh ar bhearta éagsúla bonneagair 
iompair ó bharr anuas agus ó bhun aníos, is ann do roinnt 

beart neamhbhonneagair a bhfuil an tÚdarás freagrach astu 
agus nach mór a chur san áireamh sa straitéis. I gcás roinnt de 
na bearta sin, choimisiúnaigh an tÚdarás roinnt tuarascálacha 
cúlra chun eolas a dhéanamh d’fhorbairt an ghrúpa sin beart 
straitéise.

7.4 Forbairt na Straitéise Iompair
Le linn fhorbairt na Straitéise Iompair, cuireadh na staidéir 
limistéarbhunaithe éagsúla, na staidéir éagsúla ar scéimeanna, 
na staidéir éagsúla earnála agus aiseolas a fuarthas ón 
bpróiseas comhairliúcháin phoiblí san áireamh chun an 
Straitéis Iompair fhoriomlán a chur le chéile.  Eochairghné 
den obair sin ba ea úsáid a bhaint as córas samhaltaithe 
iompair an Údaráis. Leis sin, bhíothas in ann meastóireacht 
chainníochtúil a dhéanamh ar chomhpháirteanna aonair den 
straitéis agus measúnú a dhéanamh ar fheidhmíocht na mbeart 
comhcheangailte.  

Ceann de na príomhthosca a bhí taobh thiar d’fhorbairt na 
Straitéise Iompair ba ea an sprioc reachtaíochtbhunaithe chun 
astaíochtaí foriomlána gás ceaptha teasa a laghdú faoi 51% 
roimh dheireadh na bliana 2030 óna leibhéal sa bhliain 2018. Tá 
baint amach na sprice uaillmhianaí sin le sonrú i ngnéithe móra 
den straitéis.  

Tá na príomhchéimeanna d’fhorbairt na Straitéise Iompair 
leagtha amach mar a leanas:
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Céim Cúram

1 Cás Úsáide Talún na bliana 2042 a dhéanamh 
amach

2

Gréasán Idéalaithe Iompair Phoiblí (ceann 
nach bhfuil aon teorainneacha acmhainne 
ná minicíochta ann) a Thástáil chun an 
tUaséileamh Féideartha ar an iompar 
poiblí a dhéanamh amach do gach cuid de 
Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath

3 Pacáiste Beart Iompair Phoiblí a fhorbairt 
chun freastal ar an Éileamh sin

4
Oiriúnacht na mBeart sin a Thástáil ó thaobh 
na hAcmhainne, na hInmharthanachta agus 
na hInseachadtachta de

5 Plean Ghréasán Rothaíochta Mhórlimistéar 
Bhaile Átha Cliath a chur ar áireamh

6 Pacáiste Beart um Ghníomhú ar son na 
hAeráide a fhorbairt

7 An Dréachtstraitéis Iompair Deiridh a chur le 
chéile agus a mheasúnú

7.4.1 Measúnacht Timpeallachta
Maidir le hailínithe agus mionsonraí na dtionscadal beartaithe 
iompair atá leagtha amach sa Straitéis Iompair, níl siad ach 
táscach agus tá siad faoi réir tuilleadh forbartha de réir 
mar a dhéantar dul chun cinn ar na próisis deartha agus 
phleanála le haghaidh tionscadail aonair, ach amháin i gcás 
go ndearnadh soláthar dóibh cheana féin le pleananna nó 
tograí a cuireadh faoi mheasúnacht timpeallachta cheana 
féin. Beidh sé riachtanach tionscadail nua a chur faoi phróisis 
níos neamhdhéine um measúnacht timpeallachta agus um 
roghnú mionsonraithe conairí agus bealaí (lena n-áirítear 
iad sin a eascraíonn as an moladh maidir le “Próiseas um 
Roghnú Conairí agus Bealaí” ón Measúnacht Straitéiseach 
Timpeallachta, atá comhtháthaithe i gCaibidil 18). 
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An Straitéis
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Pleanáil le haghaidh 
Iompar Inbhuanaithe

8.
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Pleanáil le haghaidh 
Iompar Inbhuanaithe

8.

“Is é cuspóir na hinfheistíochta iompair rannchuidiú le dul chun 
cinn eacnamaíoch, sóisialta agus cultúrtha an Réigiúin agus le 
cosaint agus breisiú na timpeallachta, ar aon dul le tosaíochtaí 
Rialtais in earnálacha eile. 

Chun go n-éireoidh leis an bpleanáil iompair freastal ar 
riachtanais na sochaí, is gá dlúth-chomhtháthú a bheith ar bun 
idir infheistíocht iompair agus pleanáil úsáide talún chun treo na 
forbartha sa todhchaí laistigh den Réigiún a threorú.”

An Straitéis Spáis agus Eacnamaíochta Réigiúnach, 2019-2031 – 
Tionól Réigiúnach an Oirthir agus Lár Tíre

8.1 Réamhrá
Is éileamh díorthaithe é an t-iompar sa mhéid is gurb é an 
phríomhchúis a dtaistealaíonn daoine ná go dteastaíonn nithe 
eile amhail oideachas, obair agus siopadóireacht uathu. Gné 
ríthábhachtach den phleanáil iompair i Mórcheantar Bhaile Átha 
Cliath is ea an t-éileamh sin a bhainistiú sna háiteanna ina bhfuil 
sé. Dá bhrí sin, is príomhthoisc atá taobh thiar den chineál 
córas iompair a theastaíonn uainn é an patrún de na háiteanna 
ina gcónaíonn daoine, ina n-oibríonn siad, ina bhfreastalaíonn 
siad ar scoil nó ar choláiste nó ina sóisialaíonn siad, i measc 
nithe eile. Is amhlaidh ón am atá thart i Mórcheantar Bhaile 
Átha Cliath gur cruthaíodh réigiún cathrach atá róspleách ar 
an gcarr de bharr lonnú seirbhísí agus fostaíochta agus de 
bharr an bheartais um réitigh charrbhunaithe a sholáthar ar 
fhadhbanna iompair. Mar thoradh air sin, is ann d’fhadhbanna 
amhail plódú, truailliú aeir, scoilteadh, timpeallachtaí uirbeacha 
neamhtharraingteacha, drochthimpeallachtaí siúil agus 
rothaíochta, agus córas iompair phoiblí atá thíos go mór leis an 
ngá le freastal ar phatrúin taistil atá scaipthe agus casta. 

Sa rannán seo, tá breac-chuntas ann ar na bearta a mheasann an 
tÚdarás a bheidh bunriachtanach má táthar chun comhlíonadh a 
dhéanamh ar na cuspóirí de chuid na straitéise iompair a bhfuil 
i gceist leo forbairt inbhuanaithe a chothú agus pleanáil úsáide 
talún agus pleanáil iompair a chomhtháthú go hiomlán, mar 

8. Pleanáil le haghaidh 
Iompar Inbhuanaithe
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mhodh le haghaidh an t-éileamh ar thaisteal a laghdú ó thaobh 
an lín turas arna dtógáil agus fhad na dturas de.

8.2 Coincheapa atá ag Teacht Chun 
Cinn sa Phleanáil Chomhtháite 
Úsáide Talún agus Iompair
8.2.1 Seachain, Aistrigh agus Feabhsaigh
Is bunaithe ar an bprionsabal ‘Seachain, Aistrigh agus 
Feabhsaigh’ atá an cur chuige éiritheach i leith an bheartais 
náisiúnta iompair. Is féidir é a achoimriú mar a leanas:

	y Seachain: An líon turas agus achar na dturas a laghdú;

	y Aistrigh: Aistriú chuig modhanna iompair atá níos 
neamhdhíobhálaí don chomhshaol, lena n-áirítear siúl, 
rothaíocht nó úsáid a bhaint as iompar poiblí, agus

	y Feabhsaigh: Teicneolaíochtaí éifeachtúla breosla agus 
feithicle a chur chun cinn.  

Is féidir na bearta ar fud na Straitéise Iompair seo a chatagóiriú 
faoi gach ceann de na ceannteidil sin. Tá sé mar aidhm leis na 
bearta úsáide talún agus na bearta bainistíochta éilimh faid 
turais agus minicíocht turais a laghdú. Tá sé mar aidhm leis na 
bearta iompair phoiblí, na bearta siúil agus na bearta rothaíochta 
aistriú suntasach modhanna iompair a ghiniúint. Is feabhas 
samplach é clár an Údaráis i leith leictriú an fhlít iompair phoiblí.

8.2.2 Cinn agus Soláthair
Ag teacht sna sála ar an bPrionsabal ‘Seachain, Aistrigh agus 
Feabhsaigh’, is amhlaidh, maidir leis an éileamh ar thaisteal a 

mheastar a bheith riachtanach, is gá pleanáil ina leith ar shlí 
dhifriúil. Ba é a bhí i gceist leis an gcur chuige traidisiúnta i leith 
pleanáil iompair ná treochtaí stairiúla a anailísiú agus iad a úsáid 
chun a thuar cad a tharlóidh sa todhchaí de réir dóchúlachta – is 
modheolaíocht “gnó mar is gnách” nó “tuar agus soláthair” í sin. 
Dá bhrí sin, ba é an toimhde sa dara leath den 20ú haois agus 
sa chuid tosaigh den 21ú haois ná go mbeadh fás geilleagrach 
agus fás daonra mar chúis le leibhéil mhéadaithe tráchta 
carranna agus tráchta earraí agus go mbeadh leibhéil níos airde 
úinéireachta carranna agus úsáide carranna ann mar thoradh ar 
rathúnas méadaitheach. Dá bhrí sin, measadh é a bheith stuama 
a thuar, trí úsáid a bhaint as samhlacha iompair, cén leibhéal 
tráchta a bheadh ann agus an bonneagar lena bhfreastalófaí air 
a sholáthar. Bhí an cur chuige sin ina chuid lárnach de shochaithe 
agus geilleagair a bhíonn spleách ar an gcarr a chruthú agus, 
d’ainneoin a rún, bhí sé mar chúis le plódú méadaithe ar fud na 
mórlonnaíochtaí uirbeacha uile, beagnach, agus míbhuntáistí 
comhshaoil agus socheacnamaíocha ag gabháil leis.

I gcur chuige a forbraíodh níos déanaí fós, leagtar próiseas 
malartach amach le haghaidh a chinneadh, ar bhonn beartais, 
cad a bheadh i gceist leis an todhchaí is inmhianaithe, agus an 
bonneagar agus na seirbhísí a theastaíonn chun an todhchaí 
sin a réadú a sholáthar. Tugtar “Cinn agus Soláthair” ar an gcur 
chuige sin. Mar shampla, d’fhéadfadh údarás a chinneadh nach 
gceadófaí aon trácht breise carranna isteach i lár na cathrach, 
nó go laghdófaí é, rud a d’fhágfadh go mbeadh sé riachtanach 
freastal ar an bhfás ar fad sa lár trí mhodhanna eile. Thabharfadh 
an t-údarás ansin faoin acmhainn agus an cháilíocht seirbhíse a 
theastaíonn chun an todhchaí sin a réadú a sholáthar.

Maidir leis na bearta úsáide talún, na bearta bonneagair iompair 
agus na bearta seirbhísí atá ar áireamh sa Straitéis Iompair 
seo, tá siad bunaithe ar an mbeartas náisiúnta uileghabhálach 
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arb é atá ann patrúin iompair níos inbhuanaithe a chur chun 
cinn agus astaíochtaí gás ceaptha teasa a bhaineann leis an 
iompar a laghdú.  Cé go mbeidh an t-iompar carrbhunaithe 
ina riachtanas do mhórán daoine fós, is é an toradh a bheidh 
ar bhonneagar agus seirbhísí breise iompair phoiblí, mar aon 
le saoráidí breisithe rothaíochta agus siúil, a sholáthar ná go 
mbeidh níos mó daoine in ann aistriú chuig modhanna iompair 
inbhuanaithe. Bhí an cur chuige “Cinn agus Soláthair” sin mar 
bhonn leis an Straitéis Iompair seo a fhorbairt.

8.2.3 An Chathair 15 Nóiméad
Tháinig coincheap na cathrach 15 nóiméad agus coincheap 
na comharsanachta 10 nóiméad chun cinn le blianta beaga 
anuas agus tá an tóir orthu ag méadú ar fud an domhain mar 
thoradh ar phaindéim Covid-19. Tháinig siad chun cinn mar 
mhodh comhleanúnach lena léiriú gur gá an t-iompar a chur ar 
áireamh mar phríomhbhreithniúchán le linn limistéir uirbeacha a 
phleanáil agus a dhearadh. Go bunúsach, tá na coincheapa sin 
bunaithe ar an mbuntuiscint gur cheart do dhaoine bheith in 
ann freastal ar fhormhór a riachtanas laistigh de thuras gearr de 
shiúl na gcos nó de rothar óna dteach. 

Ní ghabhann ná ní thagann sé sin in ionad choincheap an 
ordlathais lonnaíochta mar a soláthraítear i lárionaid mhóra 
na húsáidí talún lena bhfreastalaítear ar dhobharcheantair 
cheannchathartha nó réigiúnacha. Dá bhrí sin, is féidir le duine 
freastal go réadúil laistigh dá c(h)omharsanacht féin ar an-
chuid dá riachtanais laethúla nó rialta, cé nach féidir gach rud 
a lonnú laistigh de thuras 15 nóiméad ó gach duine, amhail 
ollscoileanna móra, cúram sláinte speisialtóra nó ionaid mhóra 
chultúir agus spóirt. 

Leis na bearta úsáide talún sa Straitéis Iompair, coinneofar díriú 
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ar an gcur chuige sin agus soláthrófar bonn reachtúil dá chur 
chun feidhme i bpleananna forbartha agus i bpleananna limistéir 
áitiúil. Is leagtha amach sna rannáin thíos atá na dóigheanna 
a n-úsáidtear iad ar mhaithe le hiompar agus úsáid talún a 
chomhtháthú i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath.

BEART PLAN1 – Coincheapa Beartais i bPleanáil 
Iompair agus i bPleanáil Úsáide Talún

Le linn dó an Straitéis Iompair a chur chun feidhme 
agus pleananna agus cláir eile a fhorbairt, treorófar an 
tÚdarás le coincheapa atá ag teacht chun cinn i bpleanáil 
úsáide talún agus i bpleanáil iompair de réir mar a 
chomhtháthaítear iad isteach sa chreat beartais náisiúnta.

8.3 An tOrdlathas Úsáideoirí Bóithre
Chun daoine a spreagadh úsáid a bhaint as modhanna 
inbhuanaithe iompair, ní mór ordlathas úsáideoirí a bhreithniú, 
agus ní mór soláthar a dhéanamh dóibh ina dhiaidh sin, le linn 
ár ngréasáin a dhearadh, de réir Ordlathas Módúil an Chreata 
Náisiúnta Infheistíochta um Iompar in Éirinn. 

Is ar chosáin a thosaítear agus a chríochnaítear gach turas, 
beagnach. De bhreis ar na daoine sin a thaistealaíonn de shiúl 
na gcos le haghaidh a dturas ina n-iomláine, bíonn ar úsáideoirí 
iompair phoiblí siúl nó cathaoireacha rothaí, i measc nithe eile, a 
úsáid chun dul chuig stadanna agus stáisiúin agus uathu araon 
agus is minic a bhíonn ar thiománaithe cairr fad a chlúdach óna 
spásanna páirceála chuig siopaí agus áiteanna oibre. Dá bhrí sin, 
cuirtear an coisí ag barr an ordlathais úsáideoirí. 

Ní mór ardtosaíocht a thabhairt do rothaithe freisin, toisc 
go bhfuil acmhainneacht ag turais a thógtar den mhodh sin 
maidir le turais de charr príobháideach a ionadú, go háirithe 
le haghaidh turais ghearr-achair agus mheán-achair, agus le 
haghaidh turais fhada freisin de réir mar a mhéadaíonn rothair 
leictreacha raon an mhodha sin. 

Toisc gur féidir i bhfad níos mó daoine a iompar de bhus agus de 
thram, ní mór tosaíocht a thabhairt don iompar poiblí in ionad an 
chairr phríobháidigh le linn ár ngréasáin iompair a dhearadh. 

Laistigh den ordlathas sin, is gá na riachtanais a bhíonn ag 
gluaisteánaithe faoi mhíchumas a bhreithniú ar bhealach atá 
difriúil leis an mbealach a bhreithnítear na riachtanais a bhíonn 
ag úsáideoirí eile cairr phríobháidigh. Le linn ár ngréasáin 
iompair agus ár gcórais tráchta a dhearadh, is gá a chinntiú go 
mbreithneofar iad go cúramach, agus aghaidh á tabhairt ar an 
riachtanas uileghabhálach chun tionchair an tráchta carranna a 
laghdú agus chun freastal ar na riachtanais a bhíonn ag úsáideoirí 
olliompair, ag rothaithe agus ag coisithe. De bhreis air sin, ní mór 
na riachtanais i ndáil le soláthar earraí agus seirbhísiú a bhreithniú.

Ionchur bunúsach isteach sa Straitéis Iompair is ea an t-ordlathas 
úsáideoirí bóithre. Léirítear i bhFíor 8.1 an t-ordlathas mar atá sé 
sa Bheartas Náisiúnta maidir le Soghluaisteacht Inbhuanaithe.

 
BEART PLAN2 – An tOrdlathas Úsáideoirí Bóithre

Le linn an phróisis cinnteoireachta maidir le scéimeanna 
iompair i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath a dhearadh, 
a phleanáil agus a chistiú, treorófar an tÚdarás leis 
an tosaíocht a thugtar do gach modh san Ordlathas 
Úsáideoirí Bóithre atá leagtha amach sa Straitéis Iompair.
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Fíor 8.1: An tOrdlathas Úsáideoirí Bóithre

8.4 Soláthar Inbhuanaithe 
Tithíochta
Gné ríthábhachtach de phleanáil chomhtháite iompair agus 
úsáid talún i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath is ea cabhrú le lear 
aonad tithíochta nua atá ar ardchaighdeán agus ilchineálach a 
sholáthar i láithreacha ina n-uasmhéadaítear an líon teaghlach 
agus an raon teaghlach ar féidir leo taisteal d’iompar poiblí, 
de shiúl na gcos agus de rothar. Maidir leis na limistéir mhóra 
chúlsoláthar talún ar fad i Limistéar Ceannchathartha Bhaile Átha 
Cliath lena bhfreastalófar ar an éileamh ar thithíocht sa réigiún 
ar aon dul leis an gCreat Náisiúnta Pleanála agus leis an Straitéis 
Fáis agus Eacnamaíochta Réigiúnach, tacaíonn an tÚdarás leo 
agus freastalóidh iompar poiblí ar ardchaighdeán orthu.

Tá an tÚdarás i mbun idirchaidrimh iomláin le Tionól Réigiúnach 
an Oirthir agus Lár Tíre agus leis na húdaráis áitiúla maidir leis 
an ábhar sin agus leanfaidh sé ar aghaidh, tríd an bpróiseas 
pleanála, ag comhlíonadh a róil ina chinntiú go bhfreastalófar ar 
an éileamh ar thithíocht ar shlí thráthúil inbhuanaithe.

Beart PLAN3 – Tithíocht agus Iompar
Leanfaidh an tÚdarás le tacú le tithíocht inbhuanaithe a 
sholáthar i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath. 

Pleananna Iompair cuí nó Measúnuithe Iompair Cuí ina 
leagfar amach cén dóigh a n-íoslaghdaítear an gá le 
taisteal de bharr na scéime agus cén dóigh ar féidir leis 
an iompar poiblí, an siúl agus an rothaíocht freastal i 
dteannta a chéile ar an gcuid is mó den éileamh taistil, 
ba cheart iad a bheith ag gabháil le Scéimeanna Pleanála 
Criosanna Forbartha Straitéisí, Pleananna Limistéir 
Áitiúil agus iarratais phleanála mhóra. Ba cheart ráiteas 
ina leagfar amach an bonneagar agus na seirbhísí a 
theastaíonn chun é sin a bhaint amach, mar aon le clár 
céimnithe comhaontaithe le haghaidh é a sholáthar, a 
bheith ag gabháil leo freisin.

8.5 Comhdhlúthú na Forbartha
Is é is comhdhlúthú na forbartha ann ná modh lena chinntiú 
go scoirfear de na patrúin dhiúltacha a ghabhann le sraoilleáil 
uirbeach agus le forbairt ar imeall baile agus nach dtiocfaidh 
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siad chun cinn choíche. Tá an Creat Náisiúnta Pleanála agus 
an Straitéis Spáis agus Eacnamaíochta Réigiúnach bunaithe 
ar láithreáin a athfhorbairt laistigh de lorg reatha na cathrach 
agus a bruachbhailte, agus laistigh de mhórbhailte réigiúnacha, 
ar bhonn atá i bhfad níos mó ná mar a bhí amhlaidh roimhe. Is 
iad na spriocanna go mbeadh 50% ar a laghad de na tithe nua 
ar fad lonnaithe laistigh den limistéar faoi fhoirgnimh de chuid 
Chathair Bhaile Átha Cliath agus a bruachbhailte nó teorantach 
leo agus is ann do sprioc go mbeadh an figiúr sin cothrom le 
30% i gcás limistéar uirbeach eile. 

Is é an toradh atá ar chur chuige den sórt sin gur féidir le pobail 
nua teacht chun cinn i limistéir a bhfuil an t-iompar poiblí agus 
modhanna taistil ghníomhaigh ag freastal orthu cheana féin 
agus inar féidir lear seirbhísí sóisialta agus miondíola a rochtain 
gan dul i muinín an chairr phríobháidigh agus gan gá a bheith 
ann le taisteal fad-achair. Éascaítear leis freisin úsáid a bhaint as 
an mbonneagar láithreach agus na patrúin láithreacha seirbhíse 
chun méaduithe suntasacha a dhéanamh ar inrochtaineacht, 
áit ar féidir le seirbhísí nua “ceangal” go héifeachtach le 
gréasán atá bunaithe cheana féin. Mar shampla, is féidir leis 
an Máistirphlean d’Imeall na Cathrach tairbhe a bhaint as línte 
iarnróid láithreacha agus seirbhísí bus láithreacha agus as na 
hinfheistíochtaí móra sna modhanna sin, rud a phléitear níos 
déanaí sa Straitéis Iompair seo. 

Toradh eile atá ar chomhdhlúthú na forbartha a bhfreastalaíonn 
iompar inbhuanaithe uirthi is ea go laghdaítear an úsáid a 
bhaintear as talamh athfhorbraíochta, agus an bhithéagsúlacht 
á cosaint ag an am céanna. 

Cuid dhílis de phleanáil chomhtháite úsáid talún agus iompair is 
ea comhdhlúthú na forbartha, rud a dtacaítear go hiomlán leis 
sa Straitéis Iompair. Is léirithe i bhFíor 8.2 atá tíopeolaíocht láir 

fho-uirbigh arb ionann a dlús agus idir meándlús agus ard-dlús 
agus a thacódh le hiompar inbhuanaithe.

Beart PLAN4 – Forbairt Chomhdhlúite
I gcomhréir leis an gCreat Náisiúnta Pleanála agus leis an 
Straitéis Fáis agus Eacnamaíochta Réigiúnach, tabharfaidh 
an tÚdarás tacaíocht agus tosaíocht do phatrúin forbartha 
i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath má tá sé mar aidhm leo 
forbairt a chomhdhlúthú mar mhodh le sraoilleáil uirbeach 
a chosc, leis an éileamh ar thaisteal fad-achair a laghdú 
agus leis an úsáid is mó a bhaint as bonneagar iompair 
láithreach agus seirbhísí iompair láithreacha.

Tacófar le forbairt fhorimeallach in imthosca eisceachtúla 
– de réir cur chuige pleanáilte fianaisebhunaithe – i 
gcás go mbeidh sí lonnaithe ar bhealaí iompair phoiblí 
ardacmhainne agus le haghaidh úsáidí sonracha talún nach 
féidir freastal orthu i lár bailte agus cathracha.

Beart PLAN5 – Forbairt Miondíola
Tacófar le mórfhorbairtí miondíola i láithreacha lár cathrach 
agus lár baile, i láithreacha atá ina gcuid de mhórlimistéir 
forbartha cónaithe amhail Coill na Silíní nó Cluain Buiríosa, 
nó síntí le hionaid mhiondíola láithreacha. Ní thacófar le 
mórfhorbairtí miondíola nua ar imeall baile.
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Fíor 8.2: Lárionad Forbartha Fo-uirbí
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8.6 Forbairt atá Dírithe ar an Iompar  
Ar leibhéal atá níos ísle ná comhdhlúthú straitéiseach na 
forbartha go ginearálta isteach i limistéir láithreacha faoi 
fhoirgnimh, tá sé ríthábhachtach go ndíreofaí an fhorbairt sin ar 
sheirbhísí iompair phoiblí. Coincheap atá ann le fada an lá is ea 
Forbairt atá Dírithe ar an Iompar (féach Fíor 8.3). I Mórcheantar 
Bhaile Átha Cliath, léiríodh é le blianta beaga anuas le tograí 
forbartha atá bunaithe go príomha ar an inrochtaineacht ar 
línte iarnróid láithreacha agus beartaithe. An rud ba shuntasaí 
fós, tá Crios Forbartha Straitéisí Bhaile Adaim agus Crios 
Forbartha Straitéisí Choill na Silíní agus an Máistirphlean le 
teacht d’Imeall na Cathrach bunaithe ar mhórchuid den éileamh 
ar iompar a bheith á seirbhísiú ag Luas agus/nó ag an DART.

Cuirtear ar áireamh i bhForbairt atá Dírithe ar an Iompar an 
smaoineamh go gcumasaítear déine níos airde forbartha leis 
an leibhéal inrochtaineachta a sholáthraítear le bonneagar agus 
seirbhísí den sórt sin agus, i roinnt cásanna, go gcumasaítear leis 
céatadán níos airde úsáidí, amhail úsáidí oifige agus miondíola, 
ná mar a bhreithneofaí de ghnáth lasmuigh de limistéir lárnacha, 

e.g. Áth an Ghainimh. Is féidir Forbairt atá Dírithe ar an Iompar 
a chur i bhfeidhm freisin maidir le láithreáin timpeall na mol 
iompair lár cathrach, áit a bhféadfaí leibhéil rí-arda dlúis a éascú i 
gcomhthéacs Bhaile Átha Cliath leis na leibhéil inrochtaineachta 
a sholáthraítear i láithreacha den sórt sin.

Meastar na láithreacha seo a leanas a bheith cuí ar mhaithe le 
Forbairt atá Dírithe ar an Iompar, áit a bhféadfaí an fhorbairt a 
dhéanamh ar dhlús a bheadh níos déine ná mar a dhéanfaí de 
ghnáth;

For the purposes of TOD, where development could occur at 
a higher intensity than would normally apply, the following 
locations are considered as appropriate:

	y Laistigh de 800 m ó stad láithreach nó beartaithe DART, 
Luas nó Meitreo; agus

	y Laistigh de 400 m ó bhealach Dromlaigh beartaithe de 
chuid BusConnects. 

Beart PLAN7 – Forbairt atá Dírithe ar an Iompar
Leanfaidh an tÚdarás le tacaíocht agus cabhair a thabhairt 
d’Fhorbairt atá Dírithe ar an Iompar a sholáthar i láithreacha 
atá sainaitheanta a bheith oiriúnach di. Oibreoidh sé i 
gcomhar le Tionól Réigiúnach an Oirthir agus Lár Tíre 
agus leis na húdaráis áitiúla chun sainaithint a dhéanamh 
ar láithreacha breise a bhfreastalaíonn an t-iompar poiblí 
láithreach agus beartaithe orthu agus atá oiriúnach 
d’fhorbairt ard-dlúis lena dtacaítear le meascán úsáidí.

Beart PLAN6 – Forbairtí Oifigí
Tacófar le forbairtí oifigí mórscála i láithreacha lár cathrach 
agus lár baile agus i láithreacha atá laistigh de lorg na 
limistéar uirbeach láithreach agus beartaithe a bhfreastalaíonn 
iompar poiblí ar ardchaighdeán orthu nó a bhfuil sé 
beartaithe go bhfreastalóidh iompar poiblí ar ardchaighdeán 
orthu. Ní thacófar le forbairtí oifige mórscála i láithreacha atá 
níos forimeallaí agus/nó atá níos dorochtana. 

62 Údarás Náisiúnta Iompair 
An Straitéis Iompair do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath 2022-2042



Fíor 8.3: Plean d’Fhorbairt atá Dírithe ar an Iompar
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8.7 Forbairt Úsáide Measctha
Ar leibhéal na dúiche nó na comharsanachta, is cuid dhílis 
de choincheap na cathrach 15 nóiméad é an ceanglas chun 
soláthar a dhéanamh do mheascán cuí úsáidí laistigh de 
limistéir forbraíochta, ar toradh amháin air é an gá laghdaithe 
le taisteal fad-achair. Go bunúsach, níl feidhm a thuilleadh 
ag coincheap traidisiúnta pleanála na gcriosuithe scoite 
le haghaidh tithíochta, tionsclaíochta, fostaíochta agus 
áineasa toisc gurb ann anois do chineálacha ilchineálacha 
teaghlaigh, d’fhostaíocht nach gcruthaíonn truailliú, agus don 
inmhianaitheacht mhéadaithe atá ann soláthar a dhéanamh 
d’áineas neamhfhoirmiúil agus sámh agus do níos mó 
páirceanna imeartha foirmiúla agus níos mó páirceanna agus 
gairdíní. I bhfocail eile, is amhlaidh ar leibhéal na dúiche gur 
féidir freastal ar an-chuid de riachtanais laethúla daoine laistigh 
de thuras de shiúl na gcos nó de rothar óna dteach, gan lár 
cathracha a chur i gcontúirt agus gan gá a bheith ann le 
saoráidí móra scála réigiúnaigh.

PLAN8 – Úsáidí Measctha Beart
Leanfaidh an tÚdarás le tacaíocht agus cabhair a thabhairt 
do bheartais úsáide talún a bhfuil mar aidhm leo soláthar 
a dhéanamh do mheascán cuí úsáidí ar leibhéal na dúiche 
agus na comharsanachta.

8.8 Tréscaoilteacht Scagtha
Gné ríthábhachtach de phleanáil comharsanachta is ea 
gluaiseacht de shiúl na gcos agus de rothar a éascú. Maidir le 
coincheap na tréscaoilteachta scagtha go háirithe, rud a bhfuil i 
gceist leis gur féidir le coisithe agus rothaithe taisteal trí limistéir 
agus nach féidir le gluaisteánaithe déanamh amhlaidh, tá sé 
tábhachtach maidir le buntáiste a thabhairt do na modhanna 
sin trí iad a dhéanamh níos sábháilte agus níos tarraingtí 
ná an carr le haghaidh turais ghearra chuig seirbhísí áitiúla. 
Cuireadh an coincheap sin i bhfeidhm i roinnt láithreacha ar 
fud Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath, i bhforbairtí nua agus trí 
iarfheistiú nasc nua isteach i limistéir láithreacha araon.

I limistéir uirbeacha agus fho-uirbeacha láithreacha atá 
sainithe ag teorainneacha cul-de-sac agus ballaí teorann lena 
leithscartar comharsanachtaí, rud a dhéantar de réir aicme 
shóisialta go minic, is fadhb in amanna é na bacainní fisiciúla 
sin a bhaint chun rochtain a thabhairt do choisithe agus 
do rothaithe, lena n-áirítear naisc chuig an iompar poiblí in 
aice láimhe. Dá ainneoin sin, d’éirigh leis na húdaráis áitiúla i 
Mórcheantar Bhaile Átha Cliath a lán scéimeanna a chur i gcrích 
go rathúil i gcomhar leis an Údarás.

Beart PLAN9 – Tréscaoilteacht Scagtha
Pleananna Forbartha, Scéimeanna Pleanála Criosanna 
Forbartha Straitéisí agus Pleananna Limistéir Áitiúil i 
Mórcheantar Bhaile Átha Cliath, ba cheart a chinntiú leo 
go ndearfar na gréasáin bóithre agus sráideanna ar bhonn 
soláthar a dhéanamh do thréscaoilteacht scagtha, agus 
ba cheart bearta a chur ar áireamh iontu lena soláthrófar 
tréscaoilteacht scagtha i gcomharsanachtaí láithreacha.

65Údarás Náisiúnta Iompair 
An Straitéis Iompair do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath



8.9 Pleanáil le haghaidh Scoileanna  
Is mórbhreithniúcháin i bpleanáil úsáide talún agus i bpleanáil 
iompair sa réigiún cathrach iad scoileanna a lonnú agus a 
dhearadh agus bainistiú a dhéanamh ar riachtanais iompair na 
ndaoine sin a bhíonn ag taisteal chuig scoileanna. 

Ní thaistealaíonn ach 4% de dhéagóirí de rothar chun an 
oideachais i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath. Tiomáintear 32% 
díobh de charr. Sa tír ar fad, tháinig méadú ó 16% sa bhliain 
1981 go 53% sa bhliain 2016 ar an gcéatadán de leanaí a bhí á 
dtiomáint chun na scoile. Tháinig laghdú ó 15% ag an mbuaic 
go 2% ar an gcéatadán de leanaí a bhí ag rothaíocht chun na 
scoile sa tír. Cé nach léirítear na mórdhifríochtaí geografacha 
sna figiúirí sin, tá an treocht le feiceáil go soiléir le roinnt mhaith 
blianta anuas sa mhéid is go bhfuil an turas chun na scoile ina 
mhórdhúshlán anois don phleanáil iompair sa réigiún cathrach. 
Cruthaíonn sé sin roinnt fadhbanna, lena n-áirítear:

	y Plódú ag buaic-amanna;

	y Forbairt an chultúir cairr, rud lena leabaítear an tiomáint 
mar norm i measc leanaí óga;

	y Easpa idirghníomhaíochta sóisialta do leanaí agus do 
thuismitheoirí;

	y Leibhéil mhéadaithe truailliú aeir ag scoileanna; agus

	y Easpa aclaíochta do leanaí, rud is cúis le murtall agus le 
fadhbanna eile atá bainteach leis an tsláinte.

Is ar thrí dhóigh shonracha a bhfuil an tÚdarás ag tabhairt aghaidh 
ar shaincheisteanna iompair scoile ar an leibhéal náisiúnta:

	y Gréasáin uirbeacha bus a athdhearadh chun seirbhísí bus 
níos fearr a sholáthar chuig láithreacha scoile;

	y Forbairt a dhéanamh ar bhonneagar rothaíochta agus 
coisithe lena bhfreastalaítear ar scoileanna; agus

	y Modúl Taistil Chlár na Scoileanna Glasa de chuid an Taisce a 
bhainistiú thar ceann na Roinne Iompair.

Tá an dá mhír dheireanacha sin leagtha amach go mion sna 
rannáin ‘Bainistíocht Tráchta’ agus ‘Athrú Iompraíochta’ den 
tuarascáil seo. Tá breac-chuntas ann sa rannán seo ar na 
príomhbhearta le haghaidh pleanáil agus dearadh scoile ar cheart 
don Roinn Oideachais agus d’údaráis áitiúla iad a bhreithniú le 
linn criosú a dhéanamh le haghaidh láithreáin scoile agus le linn 
scoileanna a dhearadh. Is léirithe i bhFíor 8.4 atá an t-idéal go 
mbeadh scoileanna lonnaithe i gcroí comharsanachta insiúlta.

Beart PLAN10 – Roghnú Láithreán Scoile 
Sa phróiseas roghnúcháin láithreán le haghaidh scoileanna 
nua, beidh iompar inbhuanaithe ina bhreithniúchán 
tábhachtach. Tacóidh an tÚdarás leis na scoileanna sin i 
gcás gur féidir a thaispeáint go mbeidh formhór na mac 
léinn agus na mball foirne in ann taisteal chuig an scoil 
d’iompar poiblí, de shiúl na gcos nó de rothar.

Beart PLAN11 – Lonnú Scoileanna 
Ba cheart a chinntiú i bPleananna Forbartha, i Scéimeanna 
Pleanála Criosanna Forbartha Straitéisí agus i bPleananna 
Limistéir Áitiúil i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath gur 
príomhthoisc taobh thiar de scoileanna nua a lonnú í 
rochtain ar an scoil de shiúl na gcos, de rothar agus 
d’iompar poiblí. 
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Beart PLAN13 – Gréasán Bóithre lena 
bhFreastalófar ar Scoileanna
Ní thacóidh an tÚdarás le hiarratais phleanála ar 
scoileanna nua a thógáil nó ar scoileanna láithreacha 
a mhéadú ach amháin i gcás gur taispeánadh go 
n-éascaítear leis an ngréasán bóithre i gcóngar na 
forbartha beartaithe, nó go bhfuil sé beartaithe go 
n-éascófar leis, rochtain shábháilte áisiúil ar an scoil de 
shiúl na gcos agus de rothar. 

Fíor  8.4: Scoil Áitiúil i Lárionad Comharsanachta Insiúlta

Beart PLAN12 – Dearadh Scoileanna
Ba cheart a chinntiú leis an bpleanáil le haghaidh scoileanna 
nua agus le méadú scoileanna láithreacha i Mórcheantar 
Bhaile Átha Cliath go ndéanfar an dearadh mionsonraithe 
ar shlí a n-uasmhéadóidh an tosaíocht do choisithe agus 
do rothaithe. Ba cheart rochtain, cosáin, spásanna páirceála 
rothar agus spásanna páirceála carranna (más gá) a 
leagan amach ar shlí ina gcuirfear deireadh, a oiread agus 
is indéanta, leis an gcur isteach agus an choimhlint idir 
coisithe, rothaithe agus gluaisteánaithe.

I gcás go soláthrófar spásanna páirceála carranna, 
ba cheart iad a lonnú ar chúl, nó ar thaobh, campas 
scoile chun an fhéidearthacht go dtiocfadh guaiseacha 
sábháilteachta chun cinn a laghdú agus chun an spleáchas 
amhairc a bhíonn ag carranna laistigh de thimpeallacht na 
scoile nó ar an sráid-dreach a laghdú.

Moltar gan láithreacha tuirlingthe nó fágála a lonnú i 
ndlúthchóngar do scoileanna, seachas i gcás nach mbeidh 
aon láthair mhalartach chuí ann, lena n-áirítear ar an 
mbóthar poiblí, laistigh de thuras gearr de shiúl na gcos ar 
féidir le carranna páirceáil go sábháilte inti agus a bhfuil 
nasc cosáin chuig an scoil aici.
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8.10 Dearadh Uirbeach agus 
Comhfhorbairt Áite
Is é is comhfhorbairt áite ann ná an próiseas um áiteanna ar 
ardchaighdeán ar mhaith le daoine cónaí, obair, infheistiú agus 
am a chaitheamh iontu a chruthú. Tá sí bunaithe ar phrionsabal 
simplí: gheobhaidh tú daoine agus áiteanna má phleanálann 
tú le haghaidh daoine agus áiteanna. Ní torthaí dosheachanta 
ar fhás iad méadú sa trácht agus an plódú. Is iad sin na torthaí 
atá ar na roghanna a rinneadh chun ár bpobail a mhúnlú ar son 
freastal ar an gcarr príobháideach. 

Toradh amháin a bheidh ar dhearadh sráide níos fearr i 
limistéir uirbeacha, lena n-áirítear éadanais ghníomhacha 
sráide agus saoráidí amhail suíochánra agus spásanna oscailte 
teagmhasacha a bheith ann, is ea go spreagfar níos mó daoine 
le taisteal de shiúl na gcos, de rothar nó d’iompar poiblí tríd an 
eispéireas foriomlán a dhéanamh níos sábháilte, níos inrochtana 
agus níos tarraingtí. Toradh eile a bheidh air is ea go n-ísleofar 
luasanna tráchta, go laghdófar úsáid neamhriachtanach an chairr 
agus go gcruthófar timpeallacht thógtha lena bhfreagrófar ar 
shlí níos tuisceanaí do chineál suaithinseach na bpobal aonair 
agus na n-áiteanna aonair ar fud Mhórcheantar Bhaile Átha 
Cliath. Is ann don fhéidearthacht freisin go gcothófaí tuilleadh 
bithéagsúlachta i limistéir uirbeacha trí dhea-dhearadh uirbeach 
ina gcuirtear an tsaincheist sin san áireamh go hiomlán. 

Agus aird á tabhairt ar an méid sin, chuir an tÚdarás feabhsuithe 
ardchaighdeáin ar dhearadh uirbeach agus ar chomhfhorbairt 
áite san áireamh go dtí seo le linn mórscéimeanna iompair 
a dhearadh. Leanfar leis an mbeartas sin mar chuid de chur 
chun feidhme na Straitéise Iompair. Ag obair dó i gcomhar leis 

Beart PLAN14 – Dearadh Uirbeach i 
Mórthionscadail Bhonneagair

Cuirfidh an tÚdarás dearadh uirbeach agus 
comhfhorbairt áite ar ardchaighdeán ar áireamh le linn 
gach mórscéim bonneagair iompair phoiblí a phleanáil 
agus a dhearadh, agus aird á tabhairt ar an oidhreacht 
ailtireachta, agus breithneoidh sé conas is féidir tuilleadh 
bithéagsúlachta a chothú.

Beart PLAN15 – Dearadh Uirbeach i dTionscadail 
Siúil agus Rothaíochta
Le linn scéimeanna siúil agus rothaíochta a dhearadh agus 
a phleanáil agus tosaíocht a thabhairt dóibh, cinnteoidh 
an tÚdarás agus na húdaráis áitiúla go gcuirfear dearadh 
uirbeach agus comhfhorbairt áite san áireamh, agus aird 
á tabhairt ar an oidhreacht ailtireachta, agus breithneoidh 
siad conas a d’fhéadfaí tuilleadh bithéagsúlachta a chothú. 

na húdaráis áitiúla, chuir an tÚdarás roinnt scéimeanna siúil 
agus rothaíochta chun feidhme ar fud Mhórcheantar Bhaile 
Átha Cliath freisin, ar scéimeanna iad ar eascair feabhsuithe 
suntasacha ar an timpeallacht uirbeach astu.
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Beart PLAN16 – Ath-leithdháileadh an Spáis 
Bóthair
Ag obair dó i gcomhar leis na húdaráis áitiúla, féachfaidh 
an tÚdarás leis an spás bóthair i láithreacha cuí i Lár 
Cathrach Bhaile Átha Cliath, i mbailte agus sráidbhailte 
ceannchathartha agus i mbailte agus sráidbhailte ar fud 
Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath a ath-leithdháileadh 
de réir an ordlathais úsáideoirí bóithre chun tosaíocht a 
thabhairt don siúl, don rothaíocht agus d’úsáid an iompair 
phoiblí agus chun tosaíocht a thabhairt d’fheidhmeanna 
comhfhorbairt áite an ghréasáin sráideanna uirbeacha.

8.11 Pleananna Áitiúla Iompair
Ag obair dó i gcomhar le Bonneagar Iompair Éireann, d’fhorbair 
an tÚdarás nóta faisnéise a bhfuil modheolaíocht leagtha 
amach ann ar conas measúnú a dhéanamh ar na deiseanna 
agus na srianta i dtaca le hiompar inbhuanaithe laistigh 
de limistéar ar leith. Dearadh an mhodheolaíocht sin, arb í 
modheolaíocht na Measúnachta Iompair Limistéarbhunaithe í, 
mar phríomh-ionchur le haghaidh Pleananna Áitiúla Iompair (dá 
bhforáiltear sa Chreat Náisiúnta Pleanála agus sa Straitéis Spáis 
agus Eacnamaíochta Réigiúnach) agus is féidir í a dhéanamh 
i gcomhthráth le pleananna reachtúla. Ba cheart cur chuige 
na Measúnachta Iompair Limistéarbhunaithe a úsáid chun a 
chinntiú go mbeidh pleanáil iompair agus pleanáil úsáide talún 
ailínithe go hiomlán ar an leibhéal áitiúil agus go mbainfear 
an leas is mó as na deiseanna uile le haghaidh iompar 
inbhuanaithe. 

De bhreis air sin, leagtar amach sa Straitéis Spáis agus 
Eacnamaíochta Réigiúnach go n-oibreoidh Tionól Réigiúnach 
an Oirthir agus Lár Tíre i gcomhar leis an Údarás agus le 
húdaráis áitiúla ábhartha chun Pleananna Áitiúla Iompair a 
ullmhú le haghaidh lonnaíochtaí roghnaithe amhail Droichead 
Átha, an tInbhear Mór, Cill Dhéagláin, Baile Brigín, an Nás, an 
Uaimh, Droichead Nua, agus Cill Mhantáin-Ráth Naoi agus 
mórlonnaíochtaí áirithe nó mórlimistéir forbartha laistigh de 
Limistéar Ceannchathartha Bhaile Átha Cliath. D’áireofaí leis an 
gceann deireanach sin mórlimistéir athghiniúna amhail Imeall 
na Cathrach agus na tailte i bhFearann Shéamais, Fionnghlas.

8.12 Bearta a Chur Chun Feidhme 
chun Pleanáil Iompair agus Pleanáil 
Úsáide Talún a Chomhtháthú
Mar chomhlacht forordaithe le haghaidh nithe pleanála i 
Mórcheantar Bhaile Átha Cliath, bíonn baint ag an Údarás  
le gach leibhéal den ordlathas pleanála, idir an Straitéis  
Spáis agus Eacnamaíochta Réigiúnach agus iarratais 
mhionsonraithe phleanála.

BEART PLAN17 – Pleananna Áitiúla Iompair  

Cuirfidh an tÚdarás Pleananna Áitiúla Iompair atá 
bunaithe ar mhodheolaíocht na Measúnachta Iompair 
Limistéarbhunaithe chun cinn agus cabhróidh sé le 
hÚdaráis Áitiúla iad a fhorbairt, mar chuid den phróiseas 
reachtúil um pleananna a dhéanamh. 
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Comhoibríonn an tÚdarás le Tionól Réigiúnach an Oirthir 
agus Lár Tíre le linn an Straitéis Spáis agus Eacnamaíochta 
Réigiúnach a ullmhú, agus ceanglaítear ar an dá 
ghníomhaireacht leis an reachtaíocht a chinntiú go mbeidh na 
straitéisí uathu ag teacht le chéile. Tá an caidreamh sin leagtha 
amach go mion i rannán 4.4.

Le linn dóibh Pleananna Forbartha agus Pleananna Limistéir 
Áitiúil a ullmhú, ceanglaítear ar údaráis áitiúla a chinntiú freisin 
go mbeidh siad ag teacht leis an straitéis iompair. Le linn dó 
faireachán a dhéanamh ar na pleananna sin, scrúdaíonn an 
tÚdarás conas a tugadh aghaidh ar na nithe seo a leanas, i 
measc nithe eile:

	y Criosú úsáide talún;

	y Na dlúis atá beartaithe;

	y Caighdeáin pháirceála Carranna agus Rothar;

	y Tosaíochtaí infheistíochta iompair; agus

	y Cosaint agus tacaíocht do thionscadail iompair 
inbhuanaithe. 

Cuireann an tÚdarás moltaí faoi bhráid na n-údarás áitiúil trí 
aighneachtaí poiblí agus comhoibríonn sé le gníomhaireachtaí 
eile amhail Bonneagar Iompair Éireann, Oifig an Rialálaí 
Pleanála agus Tionól Réigiúnach an Oirthir agus Lár Tíre chun 
comhordú idir pleananna agus cláir a chinntiú. 

Le linn dó iarratais phleanála a mheasúnú, iarrann an tÚdarás 
cur chuige cuimsitheach ó iarratasóirí, ina dtugtar aghaidh ar 
na nithe seo a leanas, i measc nithe eile: 

	y Údar soiléir beartais le láthair, scála, dlús agus dearadh na 
forbartha atá beartaithe;

	y Measúnú Iompair ina leagtar amach conas a mheastar go 
n-oibreoidh an fhorbairt ar shlí inbhuanaithe;

	y Ráiteas, lena n-áirítear clár céimnithe nuair is infheidhme, 
ina leagtar amach conas a thabharfar aghaidh ar aon 
bhearnaí sna gréasáin iompair phoiblí, siúil agus rothaíochta 
a bheidh ag freastal ar fhorbairt atá beartaithe, lena 
n-áirítear sásra beartaithe le haghaidh bearta leasúcháin 
cuí a sholáthar, soláthar do sheirbhísí bus ar an láithreán ina 
measc;

	y Ráiteas ina leagtar amach conas a cuireadh an Lámhleabhar 
Deartha do Bhóithre agus Sráideanna Uirbeacha agus an 
Lámhleabhar Náisiúnta Rothaíochta san áireamh le linn an 
fhorbairt a ullmhú;

	y Pleananna Bainistíochta Soghluaisteachta cuimsitheacha/
Pleananna Taistil cuimsitheacha lena ngabhann gealltanais 
shoiléire dá gcur chun feidhme;

	y I gcás go ndéanfaidh forbairt comhéadan le scéim de 
chuid an Údaráis, go gcuirfí é sin san iomlán i ndearadh 
mionsonraithe na forbartha; agus

	y An t-uaslíon spásanna páirceála rothar a theastaíonn agus 
an t-uaslíon spásanna páirceála carranna a theastaíonn a 
sholáthar.

Níl na liostaí thuas uileghabhálach agus breithnítear freisin nithe 
eile lena mbaineann úsáid talún agus iompar a chomhtháthú. Le 
linn an caidreamh sin idir an tÚdarás agus an próiseas pleanála 
a fhorbairt agus a chothabháil i gcomhar le gníomhaireachtaí 
amhail Tionól Réigiúnach an Oirthir agus Lár Tíre, Bonneagar 
Iompair Éireann agus Oifig an Rialálaí Pleanála, tá caidreamh 
níos dlúithe ar bun anois idir pleanáil iompair, infheistíocht 
iompair agus pleanáil úsáide talún. Léirítear é sin go príomha 
sna céimeanna suntasacha atá á dtógáil i dtreo réigiún cathrach 
atá níos comhdhlúite a chruthú, rud atá le feiceáil sna treochtaí 
is déanaí i bhforbairt úsáide talún.
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9.Comhtháthú  
agus Ionchuimsiú
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9. Comhtháthú agus 
Ionchuimsiú

9.1 Réamhrá
Oibríonn an t-iompar ceannchathartha agus an t-iompar 
réigiúnach mar ghréasán. Níl an gréasán chomh láidir ach lena 
nasc is laige, agus baineann ríthábhacht le cumas na ndaoine 
chun athrú go réidh ó mhodh amháin chuig modh eile – ag siúl 
chuig an mbus; ag dul ar rothar chuig an stáisiún traenach; agus 
ag athrú ó bhus amháin chuig bus eile. Ar na gnéithe de chóras 
iompair duine-láraithe dea-chomhtháite tá an timpeallacht 
fhisiciúil stadanna agus stáisiún; fad agus cáilíocht na siúlóide 
idir seirbhísí; pointí trasnaithe; faisnéis taistil; comhtháthú 
táillí; saoráidí páirceála rothar; scáthláin; agus minicíocht agus 
acmhainn na seirbhísí nasctha. 

Cuimsítear i gComhtháthú Iompair freisin an dóigh a nascann 
na gréasáin iompair phoiblí, coisithe agus rothaíochta chuig 
saoráidí móra eile amhail stáisiúin mhóra iarnróid, Port Bhaile 
Átha Cliath, go háirithe do dhaoine ar mian leo taisteal de bhád 
farantóireachta gan charranna, agus Aerfort Bhaile Átha Cliath. 

Ag an deireadh ar fad, baineann Comhtháthú Iompair leis 
an bhfíric go n-oibríonn an córas iompair i gcomhthéacs na 
mórnorm sóisialta agus cultúrtha atá le sonrú go mór sa réigiún 
cathrach. Breithniúchán lárnach is ea an dóigh a bhfreagraíonn 

“Comhlíonann an tsoghluaisteacht ról ríthábhachtach 
inár saol laethúil agus tá sí ina toisc shainiúil den tsochaí 
reatha, mar atá an dóigh a mairimid agus a ngluaisimid. 
Is í an tsoghluaisteacht, nó an cumas chun gluaiseacht 
ó láthair amháin go láthair eile, a nascann na gnéithe 
cultúrtha, eacnamaíocha, sóisialta agus polaitiúla dár 
sochaí dhomhanda.

Bíonn an t-éileamh soghluaisteachta domhanda ag fás, faoi 
mar a bhíonn tionchar carbóin na gcóras soghluaisteachta 
ag fás. Chun an t-éileamh soghluaisteachta sa 
todhchaí agus an t-aistriú a theastaíonn go géar chuig 
soghluaisteacht inbhuanaithe ísealcharbóin a bhainistiú, 
beidh sé ríthábhachtach go mbainfí aistrithe réidhe amach 
ó mhodh iompair amháin chuig modh eile. Ní leor roghanna 
iompair a sholáthar ina n-aonar.”

Moil Soghluaisteachta na Todhchaí: I dTreo Iompraíocht 
Soghluaisteachta Nua, ARUP, 2020

soláthraithe seirbhíse agus an bonneagar don raon leathan 
riachtanas atá ann ar fud na n-earnálacha uile den tsochaí.

Roimh bhreac-chuntas a thabhairt ar na snáitheanna 
éagsúla den infheistíocht sna modhanna iompair aonair, tá 
plé sa chaibidil seo ar an dóigh a leanfaidh an tÚdarás leis 
na snáitheanna sin a fhorbairt isteach ina ngréasán réidh 
ionchuimsitheach iompair ar fud Mhórcheantar Bhaile Átha 
Cliath sna blianta atá le teacht.  
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9.3 Tairseacha Idirnáisiúnta
Tá Aerfort Bhaile Átha Cliath agus Port Bhaile Átha Cliath ar dhá 
cheann de na sócmhainní eacnamaíocha is tábhachtaí sa Stát. Tá 
sé de fhreagracht ar an Údarás, ag gníomhú dó tríd an Straitéis 
Iompair seo, a chinntiú go bhfreastalóidh an gréasán iompair ar 
thaobh na talún ar riachtanais na dtairseach idirnáisiúnta sin.

Maidir le hAerfort Bhaile Átha Cliath, baineann ríthábhacht 
le rochtain do gach modh toisc gur fostóir mór é, gur ceann 
scríbe mór paisinéirí é agus gur mol mór lasta é. Ina theannta 
sin, is amhlaidh, de bharr a chineáil, a theastaíonn ó Aerfort 
Bhaile Átha Cliath réitigh shaincheaptha iompair amhail feithiclí 
bus ardmhinicíochta agus ardacmhainne lena bhfreastalaítear 
freisin ar phaisinéirí a bhfuil málaí taistil acu; seirbhísí a oibríonn 
lasmuigh de ghnáthuaireanta oibre agus go mall san oíche do 
phaisinéirí agus do bhaill foirne; agus seirbhísí bus níos fearr 
i mór-Limistéar Bhaile Átha Cliath Thuaidh do bhaill foirne a 
bhíonn ag taisteal chun na hoibre.

Cuirtear ar áireamh sa straitéis seo MetroLink, BusConnects 
Bhaile Átha Cliath agus bearta bainistíochta éilimh lena 
ndéanfar an rochtain ar Aerfort Bhaile Átha Cliath a bhreisiú 
agus a chosaint agus lena gcinnteofar go n-oibreoidh sé ar 
shlí inbhuanaithe ó thaobh iompar ar thaobh na talún de. 
Déanfar an rochtain dromchla ar an Aerfort a athbhreithniú go 
tréimhsiúil agus a fheabhsú de réir mar is gá. Áireofar leis sin 
breithniú a dhéanamh ar rochtain bhreise a thabhairt ón taobh 
thiar de champas an aerfoirt.

Maidir le Port Bhaile Átha Cliath, baineann tábhacht 
eacnamaíoch phríomha leis an líon turas paisinéirí a ghintear, cé 
go bhfuil an líon sin i bhfad níos lú ná an líon turas a ghineann 
an tAerfort. Toisc eile is ea láthair an phoirt, rud a chuireann 

9.2 Conair Eacnamaíoch Bhaile 
Átha Cliath-Bhéal Feirste
Ceann de na cumasóirí fáis do Réigiún an Oirthir agus Lár Tíre, 
dá bhfuil Mórcheantar Bhaile Átha Cliath ina chuid, is ea Conair 
Eacnamaíoch Bhaile Átha Cliath-Bhéal Feirste a fhorbairt, lena 
n-áirítear Droichead Átha, Dún Dealgan agus an tIúr. 

Éascaítear an cuspóir náisiúnta sin ar shlite éagsúla leis an 
Straitéis Iompair, lena n-áirítear:

	y Infheistíocht sa chlár DART+ go Droichead Átha;

	y MetroLink agus mórshaoráid Páirceála agus Taistil a 
sholáthar ag acomhal Halla an Leasáin ar an M1;

	y Feabhsuithe ar sheirbhísí iarnróid Idirchathrach, réigiúnacha 
agus comaitéireachta ar an líne thuaidh; agus

	y Seirbhísí bus réigiúnacha agus Idirchathrach níos fearr faoin 
gclár ‘Éire a Nascadh’.

Cinnteoidh an tÚdarás go gcomhtháthófar na beartais agus na 
cuspóirí de chuid gníomhaireachtaí eile agus údaráis riaracháin 
eile le cur chun feidhme na mbeart uile sa Straitéis Iompair le linn 
Conair Eacnamaíoch Bhaile Átha Cliath-Bhéal Feirste a fhorbairt.

Beart INT1 – Conair Eacnamaíoch Bhaile Átha 
Cliath-Bhéal Feirste
Tá sé mar rún ag an Údarás, ag obair dó i gcomhar le 
gach gníomhaireacht agus Rialtas iomchuí, soláthar a 
dhéanamh ar an infheistíocht i mbonneagar agus seirbhísí 
iompair lena gcothófar forbairt Chonair Eacnamaíoch 
Bhaile Átha Cliath-Bhéal Feirste.
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béim bhreise ar an ngá le freastal go cuí ar fheithiclí earraí. 
Cuirtear ar áireamh sa straitéis seo rochtain bhreise bóthair 
don Phort Theas, cosaint an ghréasáin náisiúnta bóithre, 
iompar poiblí, bainistíocht feithiclí earraí troma agus bearta 
bainistíochta éilimh ar fud an réigiúin cathrach lena gcuirfear 
ar chumas Phort Bhaile Átha Cliath a oibríochtaí a dhéanamh 
ar shlí níos éifeachtúla, i bpáirt le riachtanais na cathrach 
ina hiomláine. De bhreis air sin, is gá Port Bhaile Átha Cliath 
a chomhtháthú go hiomlán isteach sa chóras réigiúnach 
iompair chun freastal ar phaisinéirí ar mian leo taisteal de bhád 
farantóireachta gan carr príobháideach a úsáid.  

Aithníonn an tÚdarás gurb ann do lear port agus cuanta i 
Mórcheantar Bhaile Átha Cliath a dteastaíonn rochtain uathu agus 
a bhféadfadh go méadódh a dtábhacht le linn thréimhse feidhme 
na straitéise. Is é an rún go gcinnteofar go bhfreastalóidh iompar 
ar thaobh na talún ar na saoráidí sin ar shlí chuí.

Beart INT2 – Tairseacha Idirnáisiúnta
Tá sé mar rún ag an Údarás, ag obair dó i gcomhar le 
hoibritheoirí iompair phoiblí, le Bonneagar Iompair 
Éireann agus leis na húdaráis áitiúla, freastal ar na 
tairseacha idirnáisiúnta tríd an mbonneagar iompair agus 
na seirbhísí iompair ar thaobh na talún lena n-éascófar 
oibriú inbhuanaithe na dtairseach.

Ar fud thréimhse feidhme na straitéise, leanfaidh an 
tÚdarás ar aghaidh ag obair i gcomhar le Cuideachta 
Phort Bhaile Átha Cliath, le hoibritheoirí eile poirt agus 
cuain agus le DAA i dtaca le hAerfort Bhaile Átha Cliath 
chun faireachán, measúnú agus comhlíonadh a dhéanamh 
ar na riachtanais iompair sin.

9.4 Scéimeanna a Dhearadh agus 
a Phleanáil
Le linn dóibh scéimeanna bonneagair iompair a dhearadh agus 
a phleanáil, bíonn cathú ar ghníomhaireachtaí, geallsealbhóirí 
agus an pobal in amanna díriú ar an aon phríomhchuspóir 
amháin atá leis an scéim agus gan aird chuí a thabhairt ar 
an iomad gnéithe eile nach mór a bhreithniú agus ar na 
mórthairbhí a d’fhéadfadh teacht aníos.

Ar na samplaí de na cásanna sin tá an t-athrú suntasach i 
gcáilíocht an ghréasáin rothaíochta a beartaíodh mar chuid 
de BusConnects Bhaile Átha Cliath, agus na mórfheabhsuithe 
moillithe tráchta agus bainistíochta tráchta a d’eascair as an 
Luas i Lár Cathrach Bhaile Átha Cliath. 

Dá bhrí sin, is gné thábhachtach é na modhanna iompair uile 
agus na mórbhreithniúcháin iompair a chomhtháthú isteach i 
gcur chun feidhme na scéimeanna iompair aonair.

Beart INT3 – Comhtháthú na Modhanna uile 
isteach i Scéimeanna Iompair
Tá sé mar rún ag an Údarás a chinntiú, le linn scéimeanna 
iompair a dhearadh agus a phleanáil, go gcuirfear 
riachtanais na modhanna iompair uile san áireamh, de 
réir mar is cuí, bunaithe ar chuspóirí na scéime agus ar an 
ordlathas úsáideoirí bóithre.
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9.5 Páirceáil agus Taisteal agus 
Cómhalartuithe
9.5.1 Páirceáil agus Taisteal
Is ann do líon suntasach daoine i mbailte réigiúnacha, sa 
chúlchríoch tuaithe agus, go pointe níos lú, sa limistéar 
ceannchathartha, nach bhfuil rochtain éasca acu ar iompar 
poiblí ar ardchaighdeán de shiúl na gcos ná de rothar. 

Is féidir le saoráidí Páirceála agus Taistil atá lonnaithe agus 
deartha go cuí cur ar chumas na ndaoine sin an t-iompar poiblí 
a rochtain agus cur leis na roghanna atá acu raon leathan ceann 
scríbe a bhaint amach ar shlí inbhuanaithe agus cur leis an 
úsáid a bhaintear as an iompar poiblí agus, ar an mbealach sin, 
an leas is mó a bhaint as luach na hinfheistíochta i scéimeanna 
atá ann cheana agus i scéimeanna nua.

In áiteanna ina mbíonn daoine ag brath ar an gcarr 
príobháideach ag pointe luath dá dturas, is féidir le saoráidí 
Páirceála agus Taistil turais de charr a idircheapadh 
agus, ar an mbealach sin, na hachair a thaistealaítear de 
charr príobháideach a laghdú, rud a chruthaíonn laghdú 
comhfhreagrach in astaíochtaí carbóin agus i bplódú.

Ní mór a bheith cáiréiseach le linn saoráidí Páirceála agus 
Taistil a phleanáil chun a chinntiú nach dtiocfaidh iarmhairtí 
neamhbheartaithe chun cinn mar thoradh ar iad a sholáthar. 
Áirítear leo sin:

	y Patrúin forbartha níos scaipthe a spreagadh trí 
chomaitéireacht fad-achair a chumasú;

	y Acmhainn iomarcach iompair phoiblí a leithdháileadh ar 
ghluaisteánaithe agus, ar an tslí sin, turais áitiúla de charr, 

lena n-áirítear turais amach, chuig an tsaoráid a chur chun 
cinn; agus

	y An deischostas a bhaineann le talamh a fhorbairt le 
haghaidh úsáidí fairsinge i láthair rí-inrochtana. 

Bunaíodh Oifig Forbartha Páirceála agus Taistil laistigh den 
Údarás i mí Feabhra 2020, mar a moladh sa Phlean Gnímh don 
Aeráid 2019. Tríd an oifig sin, forbraíodh tacar moltaí le haghaidh 
saoráidí páirceála agus taistil a fhorbairt.  Cuireadh na moltaí sin ar 
áireamh sa Straitéis Iompair agus tá na láithreacha a roghnaíodh 
le haghaidh forbairt fhéideartha le feiceáil i bhFíor 9.1. 

Beart INT4 – Páirceáil agus Taisteal

Tá sé mar rún ag an Údarás a dheimhniú go bhforbrófaí 
gréasán saoráidí réigiúnacha Páirceála agus Taistil atá 
bunaithe ar sheirbhísí bus agus iarnróid i Mórcheantar 
Bhaile Átha Cliath in áiteanna cuí ina gceanglaíonn an 
gréasán bóithre náisiúnta le seirbhísí ardacmhainne bus 
agus iarnróid nó ina bhfuil sé i ndlúthchóngar dóibh.
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Fíor 9.1: An Straitéis Páirceála agus Taistil do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath

Conair Líon
Cineál 

Saoráide 
Páirceála 

agus Taistil
Láthair

An 
tAcomhal 
is Gaire

An Líon 
Táscach 

Spásanna

A (an M1/
an N1) 1 Bus/

Meitreo Halla an Leasáin Acomhal 4 1000/3000

B(i) (an 
M2/an N2)

2 Bus Cill Dhéagláin Acomhal 3 350

3 Luas  Luas Fhionnghlaise Acomhal 1 350

B(ii) (an 
M3/an N3)

4 Iarnród
 Luas Fhionnghlaise 

Stáisiún 
Pháircbhealach an M3

Acomhal 5 1200

5 Iarnród
Stáisiún 

Pháircbhealach 
Bhóthar na hUaimhe

Acomhal 1 400

C (an M4/
an N4)

6 Bus Acomhal 5 NÓ 
Acomhal 6

Acomhal 
5/6 500-600

7 Iarnród
Iosta Bhaile Choilín 

NÓ Iosta Mhaigh 
Nuad

Acomhal 
6/7a

1000 (500 
spás ar dtús)

D (an M7/
an N7)

8 Bus An Chill Acomhal 6 500

9 Iarnród Na Solláin Acomhal 9 1000

F (an M11/
an N11)

10 Bus Áth na Fuinseoige/
Ráth Naoi Acomhal 16 200

11 Bus Na Clocha Liatha Acomhal 11 600

12 Bus An Fásach Rua Acomhal 7 400

13 Iarnród Sruthán na Coille Acomhal 5 1000
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9.5.2 Saoráidí Mór-chómhalartaithe/Moil 
Soghluaisteachta
De réir mar a mhéadaíonn bealaí ardacmhainne bus, iarnród 
trom agus iarnród éadrom a gclúdach ar fud limistéar uirbeach 
Bhaile Átha Cliath agus lonnaíochtaí an réigiúin, ní féidir 
leas iomlán a bhaint as sochar iomlán na hinfheistíochta 
sin (“éifeacht an ghréasáin”) ach amháin trí shaoráidí 
cómhalartaithe ar ardchaighdeán nó Moil Soghluaisteachta ar 
ardchaighdeán a fhorbairt.

Ar na samplaí de na mór-chómhalartuithe atá i bhfeidhm i 
Mórcheantar Bhaile Átha Cliath tá stáisiún Bhré, stáisiún Dhún 
Laoghaire agus Tamhlacht, áit a gceanglaíonn roinnt bealaí 
áitiúla bus le seirbhísí iarnróid le haghaidh taisteal ar aghaidh 
chuig lár na cathrach agus chuig áiteanna eile. Faoi chlár 
BusConnects Bhaile Átha Cliath, tá roinnt cómhalartuithe á 
bhforbairt faoi láthair. Ina theannta sin, forbrófar tuilleadh 
saoráidí de réir mar a dhéantar dul chun cinn ar na tionscadail 
DART+ agus iarnróid éadroim atá á ndearadh faoi láthair. 
Áireofar leo sin mór-chómhalartuithe bus le bus, bus le 
hiarnród agus iarnróid le hiarnród. Ag na mór-chómhalartuithe 
sin, d’fhéadfaí roghanna soghluaisteachta comhroinnte amhail 
saoráidí club comhroinnte carranna a bhreithniú. Chomh maith 
leis sin, teastaíonn líon mór áiteanna sábháilte foscúla páirceála 
rothar mar aon le seirbhísí tacaíochta. Imreoidh tacsaithe 
ról suntasach sa tairiscint fhoriomlán seirbhíse poiblí sna 
láithreacha sin freisin. 

Ní mór na moil soghluaisteachta sin a dhearadh go cúramach 
chun a chinntiú go mbeidh an t-eispéireas aistrithe nó fanachta 
chomh héifeachtúil, chomh sábháilte agus chomh tarraingteach 

agus is féidir. D’fhéadfadh siad feidhm bhreise comhfhorbairt 
áite a chomhlíonadh freisin trí rochtain a thabhairt ar 
sheirbhísí breise a théann chun tairbhe do na comharsanachtaí 
mórthimpeall, ag gníomhú dóibh mar chuid ríthábhachtach 
den chreatlach uirbeach agus trí dhaoine agus iompar araon 
a chomhtháthú. Ina lán cásanna, amhail Gleann na Life agus 
Tamhlacht, tá sé beartaithe na saoráidí sin a sholáthar laistigh 
de na mór-lárionaid mhiondíola agus seirbhísí.  

Is é atá in Aerfort Bhaile Átha Cliath freisin saoráid mór-
chómhalartaithe mar a dtagann roinnt seirbhísí bus le 
chéile, mar aon le mórshaoráid tacsaithe. Cuirfear feabhas 
ar an gcómhalartú sin trí MetroLink a sholáthar agus trí 
chuarsheirbhísí agus seirbhísí áitiúla bus níos fearr a sholáthar 
mar chuid den chlár BusConnects.

Tríd is tríd, is féidir le cómhalartuithe ar ardchaighdeán nó Moil 
Soghluaisteachta ar ardchaighdeán cur go mór le tairiscint 
iompair a ndobharcheantair agus cur lena mhealltaí agus 
lena tharraingtí atá iompar inbhuanaithe trína chinntiú gur 
féidir le daoine seirbhísí a athrú go héasca chun raon níos 
leithne áiteanna a rochtain trí na modhanna sin. Is comhpháirt 
bhunriachtanach iad de chóras réigiúnach iompair agus beidh 
sé riachtanach díriú ar leith a leagan orthu de réir mar a 
chuirtear an straitéis chun feidhme.
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mar a chuirtear feabhas ar sheirbhísí agus a mhéadaíonn an líon 
paisinéirí. Eochairthoisc eile atá taobh thiar den chómhalartú 
a dhéanamh chomh héasca agus is féidir is ea cáilíocht 
na faisnéise agus na comharthaíochta a sholáthraítear do 
phaisinéirí atá ag athrú seirbhísí.

Beart INT6 – Cómhalartú

Tá sé mar rún ag an Údarás, ag obair dó i gcomhar le 
húdaráis áitiúla agus le hoibritheoirí iompair, a chinntiú go 
soláthrófar eispéireas cómhalartaithe a bheidh sábháilte, 
áisiúil agus réidh do phaisinéirí ar mian leo athrú idir 
seirbhísí ar an ngréasán iompair.

9.6 Struchtúr Athbhreithnithe Táillí
Mar chuid de chlár BusConnects Bhaile Átha Cliath, simplíodh 
táillí ar shlí ar fhág go bhfuiltear in ann cómhalartú idir an Bus, 
an DART agus an Luas go réidh, rud a chruthóidh córas iompair 
phoiblí a bheidh níos inacmhainne, níos éifeachtúla agus níos 
comhtháite.

Tá an struchtúr táillí nua comhdhéanta de tháille ghearr-achair 
ar thurais shingile (thart ar 3 km ar fad nó níos lú) agus táille 
90 nóiméad lena dtabharfar cead do chustaiméir taisteal ar aon 
chomhcheangal seirbhísí Bus/DART/Iarnród Comaitéireachta 
agus Luas.

Beart INT5 – Mór-chómhalartuithe agus Moil 
Soghluaisteachta

Tá sé mar rún ag an Údarás, ag obair dó i gcomhar le 
Bonneagar Iompair Éireann, le hIarnród Éireann, le húdaráis 
áitiúla agus le húinéirí talún, saoráidí mór-chómhalartaithe ar 
ardchaighdeán nó Moil Soghluaisteachta ar ardchaighdeán 
a sholáthar i láithreacha cuí a bhfreastalaíonn seirbhísí 
ardacmhainne iompair phoiblí orthu. 

Dearfar iad chun go mbeidh siad chomh réidh agus is 
féidir agus cuirfear ar áireamh iontu raon leathan saoráidí 
de réir mar is cuí, lena n-áirítear saoráidí páirceála rothar, 
suíocháin, scáthláin, bothanna óna ndíolfar sólaistí, agus 
faisnéis taistil a sholáthrófar i gcló agus i bhformáid 
dhigiteach araon.

9.5.3 Cómhalartuithe Eile
De bhreis ar na mór-chómhalartuithe agus na Moil 
Soghluaisteachta atá ceangailte le seirbhísí ardacmhainne, 
meastar aon phointe ar an gcóras iompair ag a dtrasnaíonn 
seirbhísí a bheith ina chómhalartú agus beidh feidhm ag Beart 
INT4 maidir le gach ceann de na láithreacha sin freisin. Ós rud 
é go bhfuil cuarsheirbhísí bus i bhfad níos fearr á dtabhairt 
isteach mar chuid de BusConnects Bhaile Átha Cliath, meastar 
go dtiocfaidh méadú ar ról an chómhalartaithe. Maidir leis 
an timpeallacht coisithe, agus go háirithe maidir lena áisiúla 
agus lena shábháilte atá sí do phaisinéirí bóithre a thrasnú idir 
stadanna, éireoidh sí ríthábhachtach sna láithreacha sin de réir 
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Ar choinníoll go dtosaíonn custaiméirí an chéim dheiridh dá 
dturas laistigh de 90 nóiméad ó thús a dturais fhoriomláin, 
tabharfar cead dóibh leis an táille nua 90 nóiméad taisteal ar 
gach seirbhís Bus, Luas agus Iarnróid i mBaile Átha Cliath, lena 
n-áireofar seirbhísí DART agus seirbhísí Iarnród Comaitéireachta 
(suas le hachar áirithe ar na seirbhísí iarnróid throm).

Tabharfar táille nua don ógra isteach freisin sa chuid tosaigh de 
thréimhse feidhme na straitéise mar chuid den athstruchtúrú sin.

Beart INT7 – Struchtúr Táillí

Tá sé mar rún ag an Údarás go ndéanfar faireachán ar an 
struchtúr táillí nua ar fud thréimhse feidhme na straitéise 
agus cuirfear athruithe breise chun feidhme nuair is cuí.

9.7 Ticéadú na Chéad Ghlúine Eile
Ceann de chuspóirí foriomlána an Údaráis is ea córas 
úrscothach ticéadaithe a fhorbairt lena gcuirfear ar chumas 
paisinéirí sa deireadh íocaíochtaí a dhéanamh ar shlí níos 
áisiúla. Le gné Thicéadú na Chéad Ghlúine Eile de BusConnects 
Bhaile Átha Cliath, cuirfear córas ticéadaithe chuntasbhunaithe 
chun feidhme mar rogha roghnaithe. Is é aidhm an chórais 
sin úsáid a bhaint as teicneolaíocht gan airgead tirim, rud 
lena gcumasófar íocaíochtaí a dhéanamh trí úsáid a bhaint as 
cEMV (cártaí creidmheasa agus dochair gan tadhall), as fóin 
phóca agus as dearbháin, a bhfuil gach ceann díobh nasctha 

chuig cuntas íocaíochta. De bhreis ar an gcóras bus, cuirfear 
Ticéadú na Chéad Ghlúine eile chun feidhme ar fud modhanna 
eile iompair phoiblí, lena n-áireofar Meitreo, Luas agus Iarnród 
Trom. Toradh amháin a bheidh air sin is ea go n-éascófar turas 
ilmhódach réidh. Toradh eile a bheidh ar ghné Thicéadú na 
Chéad Ghlúine Eile de BusConnects Bhaile Átha Cliath, ag 
gníomhú di i gcomhar le táillí níos simplí, is ea go n-éascófar 
an próiseas bordála bus agus go laghdófar agaí fanachta ag 
stadanna bus.

Beart INT8 – Ticéadú na Chéad Ghlúine Eile

Tá sé mar rún ag an Údarás Ticéadú na Chéad Ghlúine Eile 
a sholáthar sa ghearrthéarma, rud lena n-éascófar taisteal 
ilmhódach réidh agus lena laghdófar agaí fanachta ag 
stadanna bus.

9.8 Soghluaisteacht ar Éileamh
Is é is brí le Soghluaisteacht ar Éileamh ná feidhmchlár 
móibíleach lena gcumasaítear tairseach custaiméara amháin le 
haghaidh gach cineáil soghluaisteachta a phleanáil, a sholáthar 
agus a chur i gcomparáid. Tugtar le tuiscint sa taighde 
eacnamaíoch gurb í praghsáil an phríomhthoisc taobh thiar 
d’athrú iompraíochta agus, trí úsáid a bhaint as Soghluaisteacht 
ar Éileamh, is féidir le custaiméirí eolas níos fearr a fháil ar 
phraghas na roghanna difriúla soghluaisteachta. I Mórcheantar 
Bhaile Átha Cliath, comhtháthaíodh an coincheap sin isteach 
i dTicéadú na Chéad Ghlúine Eile, rud a bheidh ina bhonn le 
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Soghluaisteacht ar Éileamh a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm 
sa todhchaí. Maidir le forbairt na seirbhísí sin ag an earnáil 
phríobháideach, déanfar faireachán uirthi agus comhtháthófar í 
nuair is cuí freisin.

Beart INT9 – Soghluaisteacht ar Éileamh

Tá sé mar rún ag an Údarás imscrúdú a dhéanamh ar an 
ról a d’fhéadfadh Soghluaisteacht ar Éileamh a imirt i 
gcóras iompair Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath agus ar 
an úsáid a d’fhéadfaí a bhaint as cur i bhfeidhm Thicéadú 
na Chéad Ghlúine Eile mar bhonn le haghaidh a chuir chun 
feidhme, de réir mar is cuí. 

9.9 Athrú Iompraíochta
Cuimsítear in Athrú Iompraíochta san earnáil iompair raon leathan 
beart a bhfuil mar aidhm leo iompraíocht taistil inbhuanaithe a 
spreagadh agus a dhreasú. Is féidir iad a spriocdhíriú ar dhaoine 
aonair, ar chomharsanachtaí, ar áiteanna oibre, ar scoileanna agus 
ar choláistí. Tríd is tríd, is iad feachtais phromóisin agus scaipeadh 
faisnéise a chomhlánaíonn an infheistíocht i mbonneagar agus 
seirbhísí iompair atá á déanamh mar chuid de chláir eile na nithe a 
bhíonn i gceist leo. Ina lán cásanna, áfach, is féidir le hinfheistíocht 
i nithe amhail saoráidí páirceála rothar agus comharthaíocht a 
bheith mar chuid de chlár. 

Tá an tÚdarás ag reáchtáil Chlár na nÁiteanna Oibre Taistil Níos 
Cliste agus na gCampas Taistil Níos Cliste ar shlí éigin ó bhunú na 
gníomhaireachta sa bhliain 2009 amach agus tá sé ag bainistiú 

Mhodúl Taistil Chlár na Scoileanna Glasa de chuid an Taisce thar 
ceann na Roinne Iompair thar an tréimhse sin freisin. 

Cé go ndírítear sa straitéis ar na cláir sin agus ar a leathnú 
féideartha, d’fhéadfadh gineadóirí mórthráchta eile amhail 
clubanna spóirt agus cumainn spóirt a gcláir athraithe 
iompraíochta féin a fhorbairt chun aghaidh a thabhairt ar 
fhadhbanna amhail plódú áitiúil agus páirceáil neamhfhoirmiúil 
ar an tsráid agus ar spásanna oscailte i gcóngar do pháirceanna 
imeartha. 

Tá Athrú Iompraíochta ina chuid dhílis d’fheidhmeanna agus 
freagrachtaí an Údaráis agus beidh sé sin amhlaidh thar 
thréimhse feidhme na Straitéise Iompair.

9.9.1 Áiteanna Oibre Taistil Níos Cliste agus 
Campais Taistil Níos Cliste

Is é is Clár na nÁiteanna Oibre Taistil Níos Cliste agus na 
gCampas Taistil Níos Cliste ann ná clár feasachta poiblí a 
oibríonn le fostóirí móra agus le coláistí chun pleananna 
deonacha taistil a chur chun feidhme bunaithe ar choincheap 
na Margaíochta Sóisialta Pobalbhunaithe.

Bíonn líon méadaitheach fostóirí Éireannacha ag gabháil don 
Taisteal Níos Cliste, agus iad ag obair lena gcuid fostaithe 
chun iompar inbhuanaithe a spreagadh mar rogha taistil, rud 
a laghdaíonn costais taistil, a chuireann le folláine fostaithe 
agus a éascaíonn bainistíocht páirceála níos fearr. Tá ag an 
gclár breis agus 200 comhpháirtí sa tír, lena n-áirítear braislí 
cuideachtaí i roinnt láithreacha. Áirítear leo sin an-chuid de na 
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fostóirí is mó in Éirinn agus a lán údarás áitiúil agus ospidéal.

Tá Clár na gCampas Taistil Níos Cliste ina chlár teagmhálach 
a oibríonn le hinstitiúidí tríú leibhéal chun cur chun feidhme a 
dhéanamh ar phleananna taistil don champas atá ceaptha chun 
spreagadh agus tacaíocht a thabhairt do mhic léinn agus do 
bhaill foirne siúl, rothaíocht a dhéanamh, an t-iompar poiblí a 
thógáil nó carr-roinnt ar an turas chun an champais.

Is rídhearfach go dtí seo atá na torthaí ar an idirchaidreamh 
díreach sin le háiteanna oibre agus le campais. Baineadh laghdú 
idir 10% agus 24% in úsáid an chairr phríobháidigh amach tríd 
an gclár. Mar sin féin, ní hé amháin go dtomhaistear toradh an 
chláir sin de réir an lín turas cairr aonphaisinéara atá á mbaint 
de na bóithre, ach tomhaistear é freisin de réir an mhéid a 
chothaítear cultúr iompair inbhuanaithe in áiteanna inar imir an 
carr ról ceannasach roimhe sin.

Beart INT10 – Áiteanna Oibre Taistil Níos Cliste 
agus Campais Taistil Níos Cliste

Leanfaidh an tÚdarás le Clár na nÁiteanna Oibre Taistil 
Níos Cliste agus na gCampas Taistil Níos Cliste a leathnú 
chun tionchar díreach a imirt ar iompraíocht taistil i 
Mórcheantar Bhaile Átha Cliath agus chun go mbainfear 
an úsáid is mó as an mbonneagar iompair phoiblí, siúil 
agus rothaíochta agus na seirbhísí iompair phoiblí, siúil 
agus rothaíochta atá le forbairt faoin Straitéis Iompair. 

9.9.2 Modúl Taistil na Scoileanna Glasa
Is é is Clár na Scoileanna Glasa ann ná príomhchlár bainistíochta 
comhshaoil agus oideachais comhshaoil na hÉireann do 
scoileanna. Is é Taisteal an ceathrú modúl den chlár agus, 
trí raon leathan beart agus ardleibhéal idirchaidrimh 
theagmhálaigh le pobail scoileanna, tá ag éirí go rímhaith leis an 
gclár seo an clár oibre taistil inbhuanaithe a chur chun cinn agus 
úsáid an chairr a laghdú le haghaidh an taistil chun na scoile. Is 
bunaithe ar dhá thoisc atá rath chlár Taistil na Scoileanna Glasa. 
Is é atá sa chéad toisc ratha ná go soláthraítear modúl Taistil na 
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chuige atá saincheaptha don duine aonair agus pearsanta 
uathu, teastaíonn acmhainní suntasacha, lena n-áirítear 
acmhainní suntasacha pearsanra, ó na cláir sin. 

Is minic a bhaintear úsáid astu i mórfhorbairtí aonair amhail 
mórscéimeanna árasán agus i gceantair forbartha nua amhail 
Baile Adaim – tugadh faoi threoirthionscadal ansin sa bhliain 
2010 – ach d’fhéadfaí iad a chur i bhfeidhm i láthair ar bith i 
Mórcheantar Bhaile Átha Cliath. Maidir le mórbhonneagar nua 
a fhorbairt agus feabhsuithe suntasacha a chur ar sheirbhísí 
iompair phoiblí mar chuid de chur chun feidhme na Straitéise 
Iompair, d’fhéadfadh siad deis a chruthú le haghaidh an chineáil 
sin idirchaidrimh dhírigh le pobail.

BEART INT12 – Pleanáil Taistil Chónaithe 

Leanfaidh an tÚdarás ar aghaidh ag tacú leis An Taisce 
chun Modúl Taistil na Scoileanna Glasa a oibriú agus a 
leathnú mar phríomhbheart i gcultúr iompair inbhuanaithe 
a chothú i leanaí ó aois óg aníos agus in úsáid an chairr sa 
taisteal chun na scoile a laghdú.

9.9.4 Dreasachtaí Taistil Inbhuanaithe
Is ann do roinnt beart a tugadh isteach chun iompraíocht taistil 
inbhuanaithe a dhreasú tríd an gcóras cánach, lena n-áirítear:

	y Mótarcháin atá bunaithe ar astaíochtaí;

	y An Scéim um Rothaíocht chun na hOibre; agus

	y Ticéad Taxsaver 

Scoileanna Glasa trína mhodheolaíocht éifeachtach ‘7 gCéim’ 
(atá leagtha amach ar shuíomh Gréasáin na Scoileanna Glasa), 
a ghníomhaíonn mar threoir do mhúinteoirí agus do dhaltaí.  

Is é atá sa dara toisc ratha ná go bhfuil Oifigigh Oideachais 
sheanchleachta Chlár Taistil na Scoileanna Glasa de chuid an 
Taisce ar fáil chun cabhrú le scoileanna ar mian leo iompraíocht 
taistil a athrú. Tairgeann siad acmhainní, comhairle agus an deis 
le líonrú le scoileanna eile. Tá an tÚdarás tiomanta don chlár sin 
a chothabháil agus a leathnú ar bhonn náisiúnta.

Beart INT11 – Clár Taistil na Scoileanna Glasa

Leanfaidh an tÚdarás ar aghaidh ag tacú leis An Taisce 
chun Modúl Taistil na Scoileanna Glasa a oibriú agus a 
leathnú mar phríomhbheart i gcultúr iompair inbhuanaithe 
a chothú i leanaí ó aois óg aníos agus in úsáid an chairr sa 
taisteal chun na scoile a laghdú.

9.9.3 Pleanáil Taistil Chónaithe
Is é atá i gceist le cláir um Pleanáil Taistil Chónaithe nó 
Pleanáil Taistil Phearsanta ná sraith beart a sholáthar do 
chomharsanacht nó do limistéar forbartha. Tá an aidhm 
fhoriomlán cosúil le cláir áiteanna oibre, campas nó scoileanna, 
ach soláthraítear na cláir ar bhonn pearsantaithe ó dhoras 
go doras. Áirítear leo suirbhéanna a dhéanamh; faisnéis 
phearsantaithe taistil a sholáthar; ócáidí a óstáil; agus 
faireachán agus meastóireacht a dhéanamh. Ós rud é go 
mbaineann siad le daonraí móra agus go dteastaíonn cur 
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Ag obair dó i gcomhar leis an Rialtas agus le gníomhaireachtaí 
eile, déanfaidh an tÚdarás iniúchadh ar thuilleadh beart 
a d’fhéadfadh a bheith cuí maidir le hiompraíocht taistil 
inbhuanaithe, agus úsáid an iompair phoiblí agus an rothaíocht 
go háirithe, a chur chun cinn.

Beart INT13 – Dreasachtaí Taistil Inbhuanaithe

Ag obair dó i gcomhar leis an Rialtas agus le 
gníomhaireachtaí eile, déanfaidh an tÚdarás, thar 
thréimhse feidhme na straitéise iompair, iniúchadh ar an 
bhféidearthacht a bhaineann le tuilleadh dreasachtaí iompair 
inbhuanaithe a thairiscint chun níos mó daoine a spreagadh 
chun aistriú chuig an iompar poiblí agus chuig an rothaíocht.

9.10 Beagfheithiclí Seirbhíse Poiblí
Soláthraíonn tacsaithe seirbhís thábhachtach iompair lena 
dtairgtear turais ó dhoras go doras, agus is comhpháirt 
thábhachtach iad den mhórchóras iompair phoiblí. Tairgeann 
tacsaithe an cumas chun cur i gcrích a dhéanamh ar thurais 
aonuaire a bhfuil sé doiligh soláthar a dhéanamh dóibh go 
héifeachtúil trí mhodhanna eile, agus is cuid dhílis iad de chóras 
iompair phoiblí an réigiúin. Is féidir leo bheith tábhachtach go 
háirithe do dhaoine faoi mhíchumas agus daoine scothaosta 
nach bhfuil in ann tiomáint ná iompar poiblí a úsáid go réidh. 
Dá bhrí sin, tá féidearthacht ann go n-imreodh tacsaithe ról 
tábhachtach i Moil Soghluaisteachta agus Cómhalartuithe, mar 

atá leagtha amach i rannán 9.4.2. Tabharfar na bearta seo a 
leanas ar aghaidh i gcomhar leis na húdaráis áitiúla agus leis an 
tionscal tacsaí thar thréimhse feidhme na straitéise.

Beart INT14 – Beagfheithiclí Seirbhíse Poiblí
Ag obair dó i gcomhar leis na húdaráis áitiúla agus leis an 
tionscal tacsaí, tacóidh an tÚdarás le seirbhís éifeachtúil 
éifeachtach tacsaí a oibriú do Mhórcheantar Bhaile Átha 
Cliath trí na gníomhartha seo a leanas:

	y Spás breise cuí d’ionaid tacsaithe a sholáthar i mbailte 
agus i gcathracha, agus riachtanais gach úsáideora 
iompair á gcur san áireamh;

	y Leanúint leis an uastáille náisiúnta as úsáid tacsaí a 
athbhreithniú thart ar gach dhá bhliain;

	y Imscrúdú a dhéanamh ar an ngá le saoráidí leasa 
tiománaithe a sholáthar ag cómhalartuithe iompair 
phoiblí agus i lár bailte;

	y Úsáid feithiclí astaíochtaí ísle agus nialasacha a 
dhreasú, lena n-áirítear imscrúdú a dhéanamh ar na 
deiseanna atá ann le haghaidh pointí luchtaithe a 
sholáthar i láithreacha cuí ionad tacsaithe; agus

	y A chinntiú go n-aistreoidh an flít ina fhlít lán-
inrochtana le linn thréimhse na Straitéise Iompair.
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Beart INT15 – Comhionannas san Iompar
Ag obair dó i gcomhar leis na hoibritheoirí iompair, le 
húdaráis áitiúla, le Bonneagar Iompair Éireann, leis an 
nGarda Síochána agus le geallsealbhóirí eile, déanfaidh 
an tÚdarás dianiarracht a chinntiú go ndéanfar an córas 
iompair a dhearadh, a oibriú agus a bhainistiú ar shlí a 
bhféachann le deireadh a chur le hidirdhealú.

9.11.2 Feachtais Ionchuimsitheachta
Tá sé mar aidhm leis an gcóras iompair phoiblí a bheith ina 
chóras iontaofa inrochtana agus ina chóras a bhfuil muinín 
ag daoine as taisteal air agus a measann siad go bhfuil siad 
sábháilte taisteal air. Leanfar le feachtais a sheoladh ar gach 
modh iompair phoiblí chun a chur i gcuimhne do dhaoine 
gur cheart dóibh múinteacht agus béasaíocht a thaispeáint 
do dhaoine eile de réir mar a thaistealaímid le chéile. Maidir 
le feachtais frithchiníochais; leis an gCárta JAM (cárta lena 
gcumasaítear do dhaoine a bhfuil deacracht foghlama acu, 
a bhfuil uathachas orthu nó a bhfuil bac cumarsáide orthu a 
chur in iúl do dhaoine eile ar shlí dhiscréideach éasca nach 
dteastaíonn ach pas beag ama bhreise uathu); le feachtais 
LADTI+; agus le feachtais um Meas ar bhaill foirne, leanfar le 
béim a leagan orthu ar an gcóras iompair phoiblí.

Beart INT16 – Feachtais Chomhionannais agus 
Ionchuimsitheachta
Ag obair dó i gcomhar leis na hoibritheoirí iompair, 
leanfaidh an tÚdarás le feachtais ionchuimsitheachta 
a chur chun feidhme ar fud ghréasán iompair phoiblí 
Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath.

9.11 Comhionannas san Iompar

9.11.1 Réamhrá 
Ní earra poiblí is féidir le gach duine den tsochaí a rochtain 
ar shlí chothrom é an t-iompar. Is ann do roinnt foras ar ar 
féidir le daoine idirdhealú agus neamhionannas a eispéiriú san 
iompar, go háirithe ar fhoras míchumas, ar fhoras inscne agus 
ar fhoras aoise. Ceanglaítear ar ghníomhaireachtaí iompair agus 
ar oibritheoirí iompair leis an reachtaíocht bonneagar iompair 
agus seirbhísí iompair a dhearadh agus a oibriú ar shlí nach 
mbeidh mar chúis le hidirdhealú den sórt sin.

I gcás inscne, mar shampla, is ann d’ábhair imní shonracha 
faoin rochtain ar iompar poiblí do mhná agus do chailíní, go 
mall san oíche go háirithe, agus is saincheist ollmhór freisin atá 
i sábháilteacht agus slándáil an tsiúil agus na rothaíochta do 
mhná agus do chailíní. Tugann an tÚdarás aghaidh ar roinnt de 
na nithe sin trínár gcláir um athrú iompraíochta (rannán 9.9) 
agus trí chláir eile ach tabhairt faoi dhearadh mionsonraithe 
scéimeanna siúil agus rothaíochta. 

De bhreis ar na gnéithe sin, cuspóir eile is ea a chinntiú go 
bhfáilteoidh an córas iompair roimh gach úsáideoir féideartha 
gan aon idirdhealú.

Cé go bhfuil gné atá sonrach don iompar i gceist le gach ceann 
de na saincheisteanna sin, ní féidir leis an iompar iad uile a 
réiteach ina aonar. Is é atá san idirdhealú agus an choireacht in 
aghaidh daoine ná mórfhadhbanna sóisialta nach féidir tabhairt 
fúthu ach amháin ar an leibhéal sin. Mar sin féin, bíonn ról mór 
le himirt acu sin atá freagrach as bonneagar iompair agus 
seirbhísí iompair a sholáthar.
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9.11.3 Measúnachtaí Tionchair Comhionannais
Tá gá ann lena chinntiú go gcomhlíonfaidh an Straitéis Iompair 
caighdeáin an chomhionannais ar fud na naoi bhforas faoina 
bhféadfadh daoine neamhionannas a eispéiriú, atá mar a leanas:

Join us on
the journey
Racism has no place
on Public Transport

Your local bus service Ireland

Feachtais
Uilechuimsitheachta: 

Póstaer feachtais 
Frithchiníochais 

(barr) agus an Cárta 
JAM (bun)

Please be patient. 
I have a learning 

disability / di�culty.

	y Inscne;
	y Stádas pósta;
	y Stádas teaghlaigh;
	y Aois;
	y Míchumas;

	y Gnéaschlaonadh;
	y Reiligiún;
	y Cine; agus
	y Bheith mar dhuine den 

Lucht Siúil.

Cé go bhféachann a lán beart iompair laistigh den Straitéis 
Iompair le haghaidh a thabhairt ar an neamhionannas trí 
fheabhas a chur ar an rochtain ar an gcóras iompair do 
gach duine, beag beann ar aois agus ar chumas, agus cé go 
bhféadfaí an córas é féin a mheas a bheith neodrach, tríd is tríd, 
faoi roinnt de na ceannteidil sin, rinneadh Measúnacht Tionchair 
Comhionannais agus déanfar measúnachtaí ar leibhéal an 
tionscadail ar a lán mórthionscadal le linn an straitéis a chur 
chun feidhme, de réir mar is cuí.

Beart INT17 – Measúnachtaí Tionchair 
Comhionannais
Ag obair dó i gcomhar le gníomhaireachtaí iompair agus 
le húdaráis áitiúla, cinnteoidh an tÚdarás go ndéanfar 
measúnacht tionchair comhionannais ar thionscadail agus 
scéimeanna a eascraíonn as an Straitéis Iompair, de réir 
mar is cuí.
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9.11.4 Iompar go Mall san Oíche
Bunriachtanas d’aon chathair nua-aimseartha is ea roghanna 
iompair san oíche a sholáthar. Teastaíonn iompar go mall san 
oíche go mór chun freastal ar na riachtanais taistil a bhíonn 
ag comaitéirí a thaistealaíonn go mall san oíche/go luath ar 
maidin, chun freastal ar gheilleagar oíche Chathair Bhaile 
Átha Cliath, na mór-lárionad fo-uirbeach agus na mbailte 
réigiúnacha, agus chun rogha iontaofa eile iompair ar an gcarr 
príobháideach a sholáthar. 

Le blianta beaga anuas, tá an tÚdarás ag tosú ar sheirbhísí bus 
24 huaire an chloig a thabhairt isteach agus tá sé tiomanta don 
ghnáth-thairiscint iompair phoiblí a leathnú amach as na buaic-
amanna traidisiúnta agus thar na sceidil thraidisiúnta, faoi réir 
an cistiú riachtanach a bheith á sholáthar.

Is toisc thábhachtach eile í sábháilteacht na ndaoine a bhíonn 
ag siúl agus ag rothaíocht san oíche agus beidh sé riachtanach 
í a bhreithniú ar shlí níos cúramaí le linn scéimeanna iompair 
agus seirbhísí iompair a dhearadh.

Beart INT18 – Iompar go Mall san Oíche

Chun freastal orthu sin a thaistealaíonn chun na hoibre 
lasmuigh de bhuaic-amanna na maidine agus an 
tráthnóna; chun tacú le geilleagar oíche Chathair Bhaile 
Átha Cliath agus Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath go 
ginearálta; agus chun rochtain ar an iompar poiblí a 
mhéadú go ginearálta ag na hamanna uile chun gach 
críche turais, leathnóidh an tÚdarás raon seirbhísí iompair 
phoiblí chun go mbeadh siad ag oibriú ar bhonn 24 huaire 
an chloig, de réir mar is cuí.

Beart INT19 – Taisteal san Oíche

Oibreoidh an tÚdarás i gcomhar le hoibritheoirí iompair, 
le húdaráis áitiúla agus leis an nGarda Síochána chun 
slándáil agus braistintí slándála a fheabhsú do dhaoine 
a úsáideann iompar poiblí agus a thaistealaíonn de shiúl 
na gcos agus de rothar san oíche trí fheabhas a chur ar 
an soilsiú ag stadanna agus stáisiúin iompair phoiblí agus 
feadh pointí rochtana chuig stadanna agus amach astu; trí 
chabhrú le húdaráis áitiúla faireachas éighníomhach agus 
soilsiú ardchaighdeáin a dhearadh feadh bealaí coisithe; 
agus trí iompraíocht fhrithshóisialta a laghdú timpeall 
stadanna agus stáisiún. 
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9.11.5 Bonneagar Inrochtana
Is ann do lear stáisiún bus agus iarnróid ar an ngréasán ar ina 
leith nár tugadh aird ar dhearadh uilíoch nuair a tógadh iad ar 
dtús mórán blianta ó shin. Chun go mbeidh gach duine in ann an 
t-iompar poiblí a úsáid, is gá nach gcuirfidh an bonneagar bac 
ar dhaoine na seirbhísí a rochtain. Rinneadh obair shuntasach 
cheana féin ar stáisiúin traenach agus bus a iarfheistiú chun 
inrochtaineacht bhreisithe a sholáthar do dhaoine faoi 
mhíchumas. Mar sin féin, tá tuilleadh oibre ag teastáil fós chun a 
chinntiú go mbeidh na stáisiúin uile lán-inrochtana. 

Is ann do mhórán ardaitheoirí i stáisiúin traenach agus tram atá 
ann cheana. Is bunriachtanas iad do roinnt paisinéirí chun go 
mbeidh siad ábalta ardán nó foirgneamh stáisiúin a rochtain. 
Maidir le hardaitheoirí a chliseann nó atá as seirbhís ar feadh 
tréimhsí fada ama, is féidir leo a fhágáil go gcaillfidh custaiméirí 
muinín as a n-ábaltacht an stáisiún atá i gceist a rochtain agus 
d’fhéadfadh go gcuirfí bac orthu an t-iompar poiblí a úsáid 
in aon chor dá mbarr. Tá cistiú suntasach á sholáthar chun 
seanardaitheoirí a athsholáthar agus/nó a athchóiriú chun a 
chinntiú go mbeidh siad in ordú maith oibre dá bpaisinéirí. 
Tá físfhaireachas ar na hardaitheoirí á suiteáil chun an 
fhéidearthacht go dtiocfadh clistí chun cinn sa todhchaí de 
dheasca loitiméireachta a laghdú.

I roinnt láithreacha, measadh é a bheith níos cuí rampaí a 
sholáthar mar rogha eile ar ardaitheoirí toisc nach dteastaíonn 
aon chothabháil uathu. Dá ainneoin sin, is amhlaidh a 
sholáthraíonn siad bealach níos neamhdhírí chuig ardán an 
stáisiúin d’úsáideoirí cathaoir rothaí agus dóibh sin a bhfuil 
bugaí acu. Scrúdófar rampaí a úsáid ar bhonn cáis.

Is iad busanna ísealurláir a fhreastalaíonn ar fhormhór na 
stadanna bus i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath. Is busanna iad 
sin atá inrochtana d’úsáideoirí cathaoir rothaí a théann ar bhord 
an bhus trí rampa cathaoir rothaí. Maidir le bealaí cóiste, a 
oibríonn ar luas níos airde agus nach gceadaítear do phaisinéirí 
a bheith ina seasamh orthu, baintear úsáid as ardaitheoirí 
cathaoir rothaí ar roinnt feithiclí.  Teastaíonn ó ardaitheoirí 
cathaoir rothaí i bhfad níos mó spáis ar leibhéal an chosáin chun 
go mbeidh an t-ardaitheoir cathaoir rothaí in ann oibriú.  

Tá clár iarfheistithe ar bun chun stadanna oiriúnacha a chruthú 
ag ar féidir ardaitheoirí cathaoir rothaí ar chóistí a oibriú, agus 
leanfar leis mar chuid den Straitéis Iompair seo.  De bhreis air 
sin, d’infheistigh an tÚdarás i bhfeithiclí nuafhorbartha cóiste 
ísealurláir, ar feithiclí iad lena gcumasaítear rochtain níos áisiúla 
trí rampa cathaoir rothaí ó ghnáthstadanna bus. 

Beart INT20 – Bonneagar Inrochtana

Le linn thréimhse feidhme na Straitéise Iompair, cinnteoidh 
an tÚdarás go mbeidh an bonneagar iompair phoiblí agus 
na saoráidí iompair phoiblí i Mórcheantar Bhaile Átha 
Cliath inrochtana do gach úsáideoir agus go gcuirfear 
acmhainní breise ar fáil le haghaidh ardaitheoirí a 
chothabháil agus a dheisiú.
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9.11.6 Faisnéis Inrochtana Iontaofa
Aithníonn an tÚdarás gur gá do phaisinéirí bheith in ann a 
dturas a phleanáil agus faisnéis iontaofa a fháil ar shlí réidh 
inrochtana. Bíonn suíomh Gréasáin TFI á nuashonrú go seasta 
chun nach gá do chustaiméirí dul ach chuig an aon áit amháin 
chun faisnéis a fháil faoi na modhanna iompair uile. Le hAip an 
Phleanálaí Turais Náisiúnta, cuirtear ar chumas daoine faisnéis 
faoina dturais a rochtain i bhfíor-am chun cabhrú leo cinneadh 
eolach a dhéanamh.

I láthair na huaire, is é atá sna cuaillí bus ná éagsúlacht cuaillí 
dearga, liatha agus buí ag stadanna bus. Déanann oibritheoirí 
difriúla, lena n-áirítear oibritheoirí tráchtála, iad a chothabháil. 
Is é an toradh a bheidh ar chuaille stad bus de stíl aonair a 
shuiteáil ag na stadanna bus uile in Éirinn ná go mbeifear in 
ann limistéar an stad bus a ghlanadh amach. Tabharfar faisnéis 
cothrom le dáta faoi na seirbhísí a stopann sa láthair ar phláta 
cinn buí/glas agus ar thimpeallán buí ar an gcuaille bus (lena 
soláthrófar tuilleadh infheictheachta do dhaoine lagamhairc). 
Beidh paisinéir in ann cód QR a úsáid chun nascadh go díreach 
chuig Aip an Phleanálaí Turais ar mhaithe le faisnéis fíor-ama a 
fháil faoi na seirbhísí a stopann ag an stad ar leith sin.

Beart INT21 – Faisnéis Taistil

Cinnteoidh an tÚdarás gur caighdeánaithe, cothrom le 
dáta agus inrochtana do gach duine a bheidh an fhaisnéis 
iompair phoiblí ar shuíomhanna Gréasáin, ar aipeanna, ar an 
tsráid, ag láithreacha tábhachtacha agus laistigh d’fheithiclí 
– bíodh an fhaisnéis i bhformáid dhigiteach nó i gcló.

9.11.7 An Scéim Cúnaimh Taistil 
Is féidir gur rud scanrúil in amanna do lear daoine faoi 
mhíchumas é úsáid a bhaint as an gCóras Iompair Phoiblí. 
Leis an Scéim Cúnaimh Taistil, rud a gcistíonn an tÚdarás é, 
soláthraítear seirbhís ina mbuailtear le daoine aonair chun a 
thaispeáint dóibh conas taisteal óna dteach chuig a gceann 
scríbe roghnaithe go dtí go mbeidh muinín ag an duine as 
déanamh amhlaidh ina aonar/haonar. Cumhdaítear léi sin 
na seirbhísí iompair phoiblí uile a soláthraíonn an Stát iad i 
Mórcheantar Bhaile Átha Cliath.

Beart INT22 – An Scéim Cúnaimh Taistil

Ag obair dó i gcomhar leis na hoibritheoirí iompair, 
déanfaidh an tÚdarás an Scéim Cúnaimh Taistil a 
chothabháil agus a leathnú, agus acmhainní a bheith 
á méadú chun aghaidh a thabhairt ar na hathruithe 
ar phatrúin seirbhíse a eascróidh as infheistíocht in 
BusConnects agus sa chlár ‘Éire a Nascadh’. 

9.12 Grúpa Comhairleach 
Úsáideoirí Iompair
Bhunaigh an tÚdarás Grúpa Comhairleach Úsáideoirí Iompair. 
Tá an Grúpa comhdhéanta de dhaoine a úsáideann an t-iompar 
poiblí go rialta agus a idirghníomhaíonn leis na modhanna 
éagsúla, lena n-áirítear seirbhísí traenach, tram, bus agus tacsaí, 
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a leanas go háirithe drochthionchar suntasach a bheith acu ar a 
fhónta atá an bonneagar iompair:

	y Páirceáil ar chosáin;

	y Páirceáil ar raonta rothar agus ar lánaí rothar;

	y Spásanna Páirceála do Dhaoine faoi Mhíchumas a bheith 
á n-úsáid go neamhdhleathach ag daoine nach bhfuil faoi 
mhíchumas;

	y Lódáil ó raonta rothar agus ó lánaí rothar;

	y Gluaisteánaithe a bheith ag tiomáint i lánaí bus;

	y Gluaisteánaithe a bheith ag tiomáint go róthapa i limistéir 
chónaithe;

	y Droichid iarnróid a bheith á mbualadh ag gluaisteánaithe 
trucaile;

	y Gluaisteánaithe a bheith ag stopadh ar raonta Luas;

	y Gluaisteánaithe gan a bheith ag scoitheadh rothaithe ó fhad 
sábháilte; 

	y Tiomáint ar róluas ar mhótarbhealaí, rud is cúis le corraíl 
agus le plódú;

	y Tiomáint trí shoilse dearga, rud is cúis le himbhuailtí le 
tramanna agus le seirbhísí a bheith á gcur ar fionraí;

	y Cliseadh stopadh ag crosairí comhréidhe iarnróid, rud is 
cúis le himbhuailtí le bacainní agus le seirbhísí a bheith á 
gcur ar fionraí;

mar aon le rothaithe agus le coisithe. Áirítear leis sin freisin triúr 
ó eagraíochtaí a dhéanann ionadaíocht do leasanna daoine  
faoi mhíchumas. 

Táthar ag súil go n-éascóidh obair an ghrúpa seo teagmháil 
dhíreach agus aiseolas ar shlí chórasach, rud a chruthóidh 
eispéireas níos fearr do chustaiméirí agus d’úsáideoirí sa  
chóras iompair.

Beart INT23 – Grúpa Comhairleach Úsáideoirí 
Iompair

Déanfaidh an tÚdarás an caidreamh díreach idir an córas 
iompair agus an pobal agus geallsealbhóirí a chothú 
agus a bhreisiú tríd an nGrúpa Comhairleach Úsáideoirí 
Iompair chun feabhsuithe ar na gréasáin agus na seirbhísí 
a sholáthar agus a chothabháil.

9.13 Forfheidhmiú na nDlíthe um 
Thrácht ar Bhóithre
Infheisteoidh an tÚdarás agus údaráis áitiúla suimeanna 
suntasacha airgid phoiblí i scéimeanna iompair amhail lánaí 
rothar, lánaí bus agus línte iarnróid a sholáthar. Maidir leis 
an leibhéal seirbhíse a sholáthraítear leis an infheistíocht sin, 
bíonn sé ag brath ar na dlíthe um thrácht ar bhóithre a bheith 
á gcomhlíonadh sa chuid is mó de chásanna, agus ní i gcónaí a 
bhaintear an comhlíonadh sin amach. Is féidir leis na cionta seo 
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9.14 Bainistíocht Tógála
Tá sé beartaithe tús a chur le roinnt mórscéimeanna bonneagair 
iompair a thógáil sa ghearrthéarma. Áirítear leo sin Croíchonairí 
Bus BusConnects, MetroLink agus an clár DART+. Is é an toradh 
a bheidh air sin ná go mbeidh athruithe ann sa tslí a dtaistealóidh 
daoine idir na conairí lena mbaineann agus feadh na gconairí lena 
mbaineann. De bhreis air sin, is é an toradh a bheidh ar Ghréasán 
Rothaíochta Mhórlimistéar Bhaile Átha Cliath ná go mbeidh 
tionchair thógála ann fud fad an réigiúin de réir mar a théann 
gnéithe éagsúla agus tionscadail éagsúla i mbun oibre.

Idir an meántéarma agus an fadtéarma, beidh roinnt 
mórthionscadal iompair á dtógáil ar fud thréimhse feidhme na 
straitéise.

Féachfaidh an tÚdarás agus gníomhaireachtaí eile leis an gcur 
isteach a chruthóidh na tionscadail sin a íoslaghdú agus lena 
chinntiú go soláthrófar faisnéis taistil a bheidh cothrom le dáta. 
Cinnteoidh sé sin go leanfaidh daoine agus earraí ar aghaidh ag 
gluaiseacht ar shlí éifeachtúil shábháilte ar fud Mhórcheantar 
Bhaile Átha Cliath.

Beart INT25 – Bainistíocht Tógála

Ag obair dó i gcomhar leis na húdaráis áitiúla, le 
Bonneagar Iompair Éireann, le hIarnród Éireann agus 
le gníomhaireachtaí eile, cinnteoidh an tÚdarás go 
n-íoslaghdófar an cur isteach ar an gcóras iompair agus 
ar an mórghníomhaíocht ar fud an réigiúin agus go 
soláthrófar faisnéis taistil a bheidh cothrom le dáta le linn 
tionscadail bhonneagair iompair a thógáil. 

	y Rothaithe a bheith ag taisteal ar chosáin nó ar shráideanna 
atá áirithithe do choisithe; 

	y Rothaithe a bheith ag dul trí shoilse dearga, go háirithe ag 
trasrianta coisithe;

	y Cosáin a bheith blocáilte ag ábhar tógála agus ag trealamh 
eile oibre; agus

	y Tiomáint chontúirteach is cúis le himbhuailtí agus le 
timpeallacht atá díobhálach do choisithe agus do rothaithe.

Leanfaidh an tÚdarás, údaráis áitiúla agus an Garda Síochána 
ar aghaidh ag comhoibriú lena chéile agus le gníomhaireachtaí 
ábhartha eile, amhail an tÚdarás um Shábháilteacht ar 
Bhóithre agus Bonneagar Iompair Éireann, chun aghaidh a 
thabhairt ar na saincheisteanna thuas. Breithneofar roinnt 
tograí agus modhanna, lena n-áireofar tuilleadh úsáide a bhaint 
as teicneolaíocht ceamara (ceamaraí ar bord san áireamh), 
feachtais oideachais agus reachtaíocht bhreise.

Beart INT24 – Forfheidhmiú na nDlíthe um Thrácht 
ar Bhóithre

Ag obair dó i gcomhar leis na húdaráis áitiúla, leis an 
Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre, le Bonneagar 
Iompair Éireann, le hoibritheoirí iompair agus leis an 
nGarda Síochána, cinnteoidh an tÚdarás go gcosnófar 
infheistíocht i mbonneagar iompair agus i seirbhísí 
iompair trí fhorfheidhmiú cuimsitheach a dhéanamh ar na 
dlíthe um thrácht ar bhóithre, lena n-áireofar modhanna 
nua nuálacha a iniúchadh, agus tacóidh sé le feachtais 
faisnéise agus oideachais don phobal ar an tsaincheist sin.
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10.Siúl, Inrochtaineacht 
     agus an Ríocht Phoiblí
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10. Siúl, Inrochtaineacht 
agus an Ríocht Phoiblí

10.1 Réamhrá
Tagraítear sa chaibidil seo do na codanna sin den ghréasán 
iompair inarb iad siúl agus cineálacha eile soghluaisteachta 
pearsanta (seachas rothair, gluaisrothair agus scútair 
leictreacha) na príomh-mhodhanna iompair. Baineann sé sin 
leis an timpeallacht do choisithe, d’úsáideoirí cathaoir rothaí, 
do na daoine sin a úsáideann áiseanna soghluaisteachta agus 
dóibh sin a bhfuil bugaí agus naíchóiste acu agus iad ag siúl. 
Modh tábhachtach taistil is ea siúl, de réir an tsainmhínithe sa 
Daonáireamh. Bhí sé freagrach sa bhliain 2016 as 18% de na 
turais chun na hoibre agus chun an oideachais ar tugadh fúthu 
i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath agus as 13% de na turais chun 
na hoibre ar tugadh fúthu i mBaile Átha Cliath. De bhreis air 
sin, is coisithe le linn cuid éigin dá dturas iad an chuid is mó 
de dhaoine a thaistealaíonn. Dá bhrí sin, is ábhar ábharthachta 
ginearálta é soláthar leordhóthanach do choisithe. Ba cheart 
gréasán ardchaighdeáin cosán agus trasrianta a bheith 
sábháilte, comhleanúnach, díreach, tarraingteach agus 
compordach. I limistéir uirbeacha agus i limistéir uirbeacha 
araon, áfach, níl sé ar chaighdeán a fhreastalaíonn ar riachtanais 
na n-úsáideoirí uile ina lán cásanna. 

“Is féidir le dúiche thréscaoilte rannchuidiú le raon cuspóirí 
pleanála a bhaineann leis an dearadh, leis an gcomhtháthú 
sóisialta agus leis an iompar. 

Is féidir le tréscaoilteacht feabhas a chur ar a tharraingtí 
atá comharsanacht trí spás oscailte inúsáidte breise 
a sholáthar; is féidir léi idirghníomhaíochtaí sóisialta a 
mhéadú trí níos mó gníomhaíochta sa ríocht phoiblí 
a éascú agus is féidir léi an leas is mó a bhaint as an 
bhféidearthacht go bhféadfadh daoine taisteal de shiúl na 
gcos nó de rothar chuig seirbhísí éagsúla.”

Sa Lámhleabhar Deartha do Bhóithre agus Sráideanna 
Uirbeacha (an Lámhleabhar Deartha), tá breac-chuntas 
ar conas ba cheart ár ngréasán bóithre agus sráideanna 
a dhearadh chun freastal ar riachtanais na ndaoine sin a 
úsáideann cosáin, i measc nithe eile. Níltear ag iarraidh sa 
chaibidil seo prionsabail an Lámhleabhair Deartha a lua an 
athuair. Táthar ag iarraidh inti, áfach, breac-chuntas a thabhairt 
ar na bearta ábhartha a gcuirfidh an tÚdarás iad chun feidhme 
ar fud Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath i gcomhar leis na 
húdaráis áitiúla thar thréimhse feidhme na Straitéise Iompair.

Tréscaoilteacht: Treoir Dea-Chleachtais, an tÚdarás 
Náisiúnta Iompair, 2013
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Chuir an tÚdarás agus údaráis áitiúla lear scéimeanna chun 
feidhme chun soláthar a dhéanamh don ghné sin de riachtanais 
daoine ar fud Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath. Leathnaíodh 
cosáin; áirithíodh sráideanna do choisithe; cuireadh agaí 
trasnaithe níos faide chun feidhme; agus cruthaíodh spásanna 
ithe amuigh faoin spéir. Ar an iomlán, b’amhlaidh i mórán 
áiteanna go raibh aistriú ann ó bhéim a leagan ar shráideanna 
mar bhealaí chuig béim a leagan orthu mar áiteanna ina 
bhféadfadh daoine taisteal de shiúl na gcos ar shlí níos éasca 
agus fanacht ar feadh tréimhse níos faide.

10.3 Cothabháil
Is gá bonneagar coisithe a chothabháil ar leibhéal inghlactha 
seirbhíse ar a laghad. Is féidir le cosáin méid suntasach caithimh 
agus cuimilte agus méid suntasach damáiste a fhulaingt le 
himeacht ama de bharr éifeachtaí na haimsire agus de bharr 
feithiclí. Is é an aidhm go ndéanfaí riocht na gcosán a chothabháil 
ar chaighdeán ard ar fud Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath.

Beart WALK1 – Cothabháil Foistine na gCosán

Áireofar le Pleananna Forbartha i Mórcheantar Bhaile Átha 
Cliath cuspóirí chun cosáin a chothabháil ar chaighdeán 
ard ar fud Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath. 

Cinnteoidh údaráis áitiúla go ndéanfaidh a seirbhísí féin 
agus cuideachtaí fóntais na cosáin oscailte a thabhairt ar 
ais laistigh de thréimhse ghearr chuig caighdeán a bheidh 
cothrom, ar a laghad, leis an gcaighdeán a bhí ann sular 
gabhadh na hoibreacha de láimh.

10.2 An Teagasc ó Phaindéim 
Covid-19
Le linn Phaindéim Covid-19, agus go háirithe le linn na tréimhse 
ina raibh na srianta ba dhéine i bhfeidhm maidir le gluaiseacht, 
bhí daoine ar fud Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath ag siúl timpeall 
a limistéar áitiúil ina sluaite agus bhí a lán daoine ag taiscéaladh 
codanna dá gcuid bailte, comharsanachtaí agus cathracha nach 
raibh siad istigh iontu riamh. Bhí tuiscint níos mó ann ar bhuntáistí 
an tsiúil, ar an ngá le bonneagar coisithe ar ardchaighdeán agus 
ar easnaimh an ghréasáin siúil. Bhí tuiscint chomhchoiteann ann 
freisin ar an ngá le sráideanna a oibriú mar spásanna sóisialta. 
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10.4 Cosáin Fheabhsaithe
Ba cheart cosáin dea-chaighdeáin a bheith leathan go leor 
chun freastal ar an mbuaicéileamh agus ba cheart dromchlaí 
cothroma agus pailéad inléite ábhar a bheith mar bhailchríoch 
orthu. Ba cheart an leithead a bheith i gcomhréir leis an 
éileamh tuartha agus ba cheart pleanáil gréasán coisithe 
ardleibhéil a chur san áireamh le linn é a chinneadh.

Is áiteanna comhchruinnithe agus áineasa iad cosáin freisin. 
Ina lán cásanna, cuirtear cóiríocht ar fáil iontu do raon leathan 
troscán sráide agus do mhíreanna eile amhail boscaí bruscair, 
saoráidí páirceála rothar, binsí, plandaí agus soilse sráide. Le 
linn an leithead riachtanach a chinneadh, beidh sé riachtanach 
aird a thabhairt ar an speictream iomlán úsáidí, agus pleanáil 
lena aghaidh, chun soláthar leordhóthanach a dhéanamh do 
na riachtanais uile. Maidir le húsáidí míchuí amhail páirceáil 
carranna, boird fógraíochta agus cúngach ag suíochánra 
neamhrialáilte amuigh faoin spéir, ní mór iad a rialú freisin chun 
a chinntiú go gcomhlíonfaidh cosáin a bpríomhfheidhmeanna 
go leordhóthanach.

Ní bhíonn riachtanais na gcosán tuaithe chomh casta le 
riachtanais na gcosán uirbeach. Ina lán cásanna, is féidir gur 
leor an soláthar íosta agus is féidir gur leor cosáin a sholáthar 
ar thaobh amháin den bhóthar, in ionad an dá thaobh. Dá 
ainneoin sin, ba cheart soláthar íosta den sórt sin gréasán 
comhleanúnach bealaí sábháilte a chruthú, áit arb ann do 
shoilsiú leordhóthanach (nuair is cuí), do leithead réasúnach 
chun gur féidir le daoine dul thart ar a chéile, agus do 
dhromchlaí dea-chaighdeáin.

Beart WALK2 – Cosáin Fheabhsaithe

Ag obair dó i gcomhar le húdaráis áitiúla, cuirfidh an 
tÚdarás scéimeanna feabhsúcháin cosán chun feidhme 
ar fud Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath nuair is gá ar fud 
thréimhse na Straitéise Iompair chun a chinntiú go mbeidh 
siad leathan go leor, go mbeidh soilsiú leordhóthanach 
acu, go bhfreastalóidh siad ar an dá thaobh den bhóthar i 
limistéir uirbeacha (i bhformhór na gcásanna), go mbeidh 
dromchlaí dea-chaighdeáin acu, go ndéanfaidh siad 
soláthar do shuíochánra i láithreacha cuí, agus go mbeidh 
siad saor ó thranglam neamhriachtanach.

Déanfar cosáin a chothabháil agus a fheabhsú freisin ar 
bhealach a rannchuideoidh go dearfach leis an ríocht phoiblí.

Beart WALK3 – Tranglam a Bhaint de Chosáin 

Cuíchóireoidh údaráis áitiúla i Mórcheantar Bhaile 
Átha Cliath an troscán sráide, na cuaillí sráide agus na 
comharthaí sráide i lár cathrach Bhaile Átha Cliath agus 
i lár bailte eile agus ar na bealaí isteach chucu, agus 
bainfidh siad cuaillí iomarcacha, comharthaí iomarcacha nó 
tranglam eile díobh sin chun gluaiseacht daoine a éascú.
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10.5 Acomhail Fheabhsaithe
Cé gur comhpháirt bhunriachtanach de dhea-ghréasán siúil é 
cosáin ardchaighdeáin a sholáthar, is amhlaidh sa chuid is mó 
de chásanna gurb é dearadh na n-acomhal i limistéir uirbeacha 
an chúis le formhór na bhfadhbanna do choisithe. San am atá 
thart, dearadh a lán acomhal i limistéir uirbeacha chun freastal 
ar an tréchur uasta feithiclí mótariompair agus is saintréithe 
díobh iad il-lánaí feithiclí, crosbhealaí spréite leathana isteach 
agus amach; easpa trasrianta atá curtha ar bhonn foirmiúil; 
agus slioslánaí. 

I gcás an-chuid de na hacomhail sin, is gá don choisí dul trí 
shoilse éagsúla tráchta chun trasnú a chur i gcrích go hiomlán. 
D’fhéadfadh an coisí suas le hocht ngluaiseacht a dhéanamh 
chun trasnú trasnánach a chur i gcrích – ón gcosán chuig an 
oileán slioslána; ón oileán slioslána chuig an oileán lárstráice; 
ón oileán lárstráice chuig an oileán sliosbhóthair; ón oileán 
sliosbhóthair chuig an gcosán; agus socruithe comhchosúla 
chun an dara carrbhealach ingearach a thrasnú.   

Ní chabhraíonn na cineálacha sin acomhal le siúl agus rothaíocht 
a chur chun cinn agus a éascú, go háirithe le haghaidh turais 
áitiúla, áit a bhfuil dearadh na n-acomhal sin ródhírithe ar 
thréchur feithiclí a uasmhéadú in ionad tréchur daoine a 
uasmhéadú. Tá sé bunriachtanach go leanfadh an tÚdarás agus 
údaráis áitiúla ar aghaidh ag tabhairt aghaidh ar na heasnaimh 
sin agus go bhféachfadh siad le hoibriú an-chuid de na 
hacomhail sin a athchothromú chun go mbeidh siad ag teacht 
le riachtanais na modhanna nach modhanna mótariompair iad.  
Áirítear leis na gníomhartha is féidir a dhéanamh acomhail níos 

comhdhlúithe a chruthú trí shlioslánaí a bhaint agus/nó trí lánaí 
isteach ar charrbhealaí nó lánaí amach astu a chúngú.  Is féidir 
breithniú a dhéanamh freisin ar thuilleadh trasrianta céime aonair 
a thabhairt isteach, de bhreis ar an bhféidearthacht a bhaineann 
le céim coisithe “gach gluaiseachta” a chur ar áireamh, rud 
lena gcumasófaí gluaiseacht chomhthreomhar, ingearach agus 
thrasnánach coisithe.

Beart WALK4 – Acomhail Fheabhsaithe

Ag obair dó i gcomhar le húdaráis áitiúla, cuirfidh an 
tÚdarás feabhsuithe acomhail chun feidhme ar fud 
Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath mar a leanas:

• Chun sábháilteacht a fheabhsú ag acomhail, tabharfar 
faoi chlár um acomhail “a chúngú” trí ghathanna líne 
colbha a laghdú ar mhaithe le luasanna feithiclí a laghdú; 

• Chun gluaiseacht coisithe agus rothaithe a fheabhsú, 
tabharfar faoi chlár um shlioslánaí a bhaint i láithreacha 
cuí. Anuas air sin, déanfar breithniú ar chomharthaí 
acomhail a athrú chun úsáid an acomhail a chothromú 
ar shlí níos fearr idir modhanna mótariompair agus 
modhanna leochaileacha; agus, i limistéir uirbeacha, 
dearfar acomhail chun go ndéanfar cosáin ar thaobh-
bhóithre ag an ngrád, i gcás gurb indéanta agus cuí 
déanamh amhlaidh.
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10.6 Trasrianta Coisithe 
Maidir leis an méid ama a thugtar do thrasrianta coisithe ag 
acomhail lena ngabhann comharthaí, ba cheart an raon iomlán 
luasanna coisithe a chur san áireamh ina leith, agus is gá 
freastal ar shlí leordhóthanach ar dhaoine faoi mhíchumas, ar 
dhaoine a úsáideann cathaoir rothaí agus ar dhaoine a bhfuil 
bugaí nó málaí taistil acu. Ina theannta sin, tagann plódú ar 
chosáin chun cinn i limistéir uirbeacha in amanna de bharr 
an lín coisithe atá ag fanacht ag pointí trasnaithe, go háirithe 
i láithreacha amhail purláin stáisiún traenach nó sráideanna 
miondíola a bhfuil ardlíon custaiméirí acu. Dá bhrí sin, is féidir 
go mbeidh sé riachtanach an t-am a chaitear ag fanacht leis an 
gcéim coisithe a laghdú freisin.

Toradh féideartha amháin atá ar agaí feithimh níos giorra do 
choisithe is ea go laghdófar an plódú i láithreacha feithimh 
trí charnadh daoine a sheachaint. Toradh amháin atá ar 
agaí trasnaithe níos faide is ea go gcuirtear ar chumas níos 
mó daoine trasnú i ngach céim, agus is féidir leo freisin an 
t-eispéireas trasnaithe a fheabhsú do gach úsáideoir. Toradh 
féideartha eile atá ar agaí trasnaithe níos faide do choisithe 
is ea go gcuirfear coisithe ó bhóithre gnóthacha a thrasnú 
agus an trácht ag gluaiseacht. Cé go dtéann agaí trasnaithe 
níos faide chun tairbhe do choisithe, is féidir go bhfágfaidh 
an t-am breise a leithroinntear go laghdófar agaí solais ghlais 
don trácht, agus is gá cothromaíocht a bhaint amach chun a 
chinntiú go bhfreastalófar ar riachtanais na modhanna uile.

Beart WALK5 – Agaí Trasnaithe

Ag obair dó i gcomhar leis na húdaráis áitiúla, tabharfaidh 
an tÚdarás aghaidh ar easnaimh shainaitheanta ar agaí 
trasnaithe coisithe ag acomhail lena ngabhann comharthaí, 
go háirithe i láithreacha inar dóigh go mbeidh ardéileamh 
ar ghluaiseachtaí coisithe.

10.7 Pointí Trasnaithe Breise
In áiteanna ina bhfuil acomhail sa ghréasán bóithre agus 
sráideanna, cruthaítear éileamh ar thrasrianta coisithe. Ní 
i ngach cás atá na trasrianta láithreacha de réir mianlínte 
coisithe, áfach, agus is féidir leis an ngá leis an sruth tráchta 
a chothabháil drochthionchar a imirt ar an bhféidearthacht 
go soláthrófaí gréasán sráideanna lena ndéanfaí soláthar 
leordhóthanach do choisithe. Eascraíonn éileamh trasnaithe as 
úsáidí sonracha talún nó as gineadóirí turas amhail scoileanna, 
stadanna bus agus na bealaí isteach chuig páirceanna freisin. 
Is éileamh trasnaithe lárbhloic é sin in amanna, is é sin, éileamh 
nach mbaineann le hacomhail.

Chun timpeallacht siúil ar ardchaighdeán a sholáthar, teastaíonn 
pleanáil gréasáin chun mianlínte coisithe a shainaithint. In 
áiteanna ina n-idirghníomhaíonn mianlínte den sórt sin leis an 
ngréasán tráchta, teastaíonn saoráidí trasnaithe lena dtacaítear 
le hailínithe díreacha. Teastaíonn cúram le linn trasrianta lárbhloic 
a láithreánú agus a dhearadh toisc go bhféadfadh go ndéanfaí 
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difear do bhraistint riosca an tiománaí mura mbeadh coinbhleacht 
fhéideartha ann le trácht eile. I limistéir uirbeacha go háirithe, mar 
thoradh ar a chasta atá gluaiseacht coisithe, moltar go soláthrófaí 
trasrianta ar gach géag acomhail nuair is indéanta.

I roinnt cásanna, d’fhéadfadh trasrianta síogacha a bheith ar an 
réiteach is cuí, agus soláthrófar iad sin sna cásanna sin.

Beart WALK6 – Pointí Trasnaithe  

Ag obair dó i gcomhar leis na húdaráis áitiúla, suiteálfaidh 
an tÚdarás pointí trasnaithe breise do choisithe in 
áiteanna ina sainaithnítear riachtanais.

10.8 Faisnéis Aimsithe Bealaigh
Cé go leanann paisinéirí atá ar bhord iompair phoiblí bealach 
réamhchinntithe, ní leanann an turas chuig stadanna iompair 
phoiblí agus stáisiúin iompair phoiblí, ná an turas amach astu, 
bealach socraithe. Tá sé sin amhlaidh freisin i gcás turas eile siúil, 
agus baineann ríthábhacht le hinléiteacht limistéar uirbeach 
maidir leis an aistriú chuig iompar inbhuanaithe a chur chun cinn.

Is féidir an timpeallacht thógtha í féin a dhéanamh inléite ar 
shlite fisiciúla. Is féidir go mbeidh bearta breise ag teastáil chun 
tacú le loingseoireacht neamhspleách, áfach. Áirítear le faisnéis 
aimsithe bealaigh bonneagar amhail léarscáileanna limistéir 
agus treochomharthaíocht, mar aon le modhanna teicniúla eile 
amhail cúnamh fuaime agus aipeanna pleanála turais.

Beart WALK7 – Aimsiú Bealaigh

Ag obair dó i gcomhar leis na húdaráis áitiúla, tacóidh an 
tÚdarás le córais aimsithe bealaigh nua a sholáthar agus 
le córais aimsithe bealaigh láithreacha a leathnú agus a 
fheabhsú, go háirithe i Lár Cathrach Bhaile Átha Cliath, i 
lárionaid cheannchathartha agus i mbailte agus sráidbhailte 
ar fud Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath, agus tacóidh sé le 
hiad a chomhtháthú isteach in aipeanna pleanála turais.

10.9 Sráideanna atá Saor ó 
Thrácht agus Áirithiú do Choisithe 
Le linn breithniú a dhéanamh ar athrú úsáide sráide ó úsáid ina 
bhfuil rochtain ag gach modh ina húsáid ina bhfuil rochtain níos 
teoranta ann, ní mór breithniú a dhéanamh ar an bhfeidhm nua 
atá á beartú don tsráid. Is ann do roinnt leibhéal srianta módúla 
is féidir a chur i bhfeidhm maidir le sráid. Tá siad mar a leanas:

	y Trácht Carranna Príobháideacha a bhaint – feidhmíonn an 
tsráid mar bhealach iompair phoiblí, siúil agus rothaíochta;

	y An trácht mótarfheithiclí ar fad a bhaint – feidhmíonn an 
tsráid mar bhealach siúil agus rothaíochta; agus

	y Na modhanna uile, seachas coisithe, a bhaint – sráid atá 
áirithithe do choisithe amháin.

Ba cheart na roghanna sin a bhreithniú san ord thuas. Beidh 
sé riachtanach socruithe le haghaidh seachadadh earraí a 
bhreithniú i ngach cás.
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Aon athrú úsáide sráide a fhágann nach gceadaítear aon 
mhodhanna seachas coisithe, níor cheart é a dhéanamh 
ach amháin i gcás gur féidir a thaispeáint gur féidir bealach 
malartach atá sábháilte, áisiúil agus tarraingteach a sholáthar 
do choisithe. Ba cheart an aird chéanna a thabhairt ar bhealaí 
malartacha iompair phoiblí a sholáthar, más infheidhme. 

Ba cheart úsáidí ceadaithe na sráide a bheith tuigthe go soiléir 
ag gach úsáideoir i gcónaí, agus is féidir go mbeidh bearta 
fisiciúla ag teastáil chun na srianta módúla atá i bhfeidhm a 
fhorfheidhmiú.

D’fhéadfaí trialacha agus treoirscéimeanna um áirithiú do 
choisithe a bheith ina gcuid den chur chuige a ghlacfaí chun 
scéimeanna den sórt sin a chur chun feidhme.

Beart WALK 8 – Sráideanna atá Saor ó Thrácht 
agus Áirithiú do Choisithe

Tacóidh an tÚdarás le húdaráis áitiúla maidir le sráideanna 
atá saor ó thrácht agus atá áirithithe do choisithe a 
sholáthar i lár bailte i gcás go rachaidh sé sin chun tairbhe 
don iompar agus/nó don timpeallacht áitiúil agus/nó don 
gheilleagar áitiúil.

10.10 Daoine faoi Mhíchumas
Príomhcheanglais le linn ár dtimpeallachtaí coisithe a 
dhearadh is ea riachtanais na ndaoine faoi mhíchumas, lena 
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n-áirítear daoine a úsáideann cathaoir rothaí agus daoine 
a bhfuil lagú amhairc orthu, agus riachtanais na ndaoine a 
bhfuil soghluaisteacht laghdaithe acu, lena n-áirítear daoine 
a úsáideann bugaí agus daoine scothaosta. De bhreis air sin, 
tá a lán daoine ann a bhfuil soghluaisteacht laghdaithe acu 
go ginearálta. Déanann a lán gnéithe difear dóibh, amhail 
leithead, grádán, agus colbhaí cuasacha a bheith ann nó gan 
a bheith ann, anuas ar na fadhbanna sin a dhéanann difear do 
na húsáideoirí uile, amhail cáilíocht dromchla, trasrianta lena 
ngabhann comharthaí a bheith ann agus leordhóthanacht na 
n-agaí trasnaithe. 

Thar aon ní eile, is é atá i dtranglam sráide ná fadhb a dhéanann 
difear do shiúlóirí a bhfuil laguithe amhairc orthu agus do 
dhaoine faoi mhíchumas go háirithe, i gcoibhneas le húsáideoirí 
eile. Is féidir le tranglam iomarcach sráide nó feithiclí páirceáilte 
a bheith i láthair ar chosáin gluaiseacht cathaoireacha rothaí 
agus bugaithe a chosc agus beidh siad ina nguais mhór do 
choisithe lagamhairc.

Beart WALK9 – Daoine faoi Mhíchumas

Déanfaidh údaráis áitiúla i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath 
agus an tÚdarás daoine faoi mhíchumas agus coisithe a 
bhfuil laguithe soghluaisteachta orthu a chur san áireamh 
go hiomlán nuair a bheidh siad ag soláthar scéimeanna 
iompair lena ndéanfar difear don timpeallacht coisithe, 
cuirfidh siad feabhas ar shaoráidí láithreacha nuair is cuí 
agus spreagfaidh siad forfheidhmiú na nDlíthe um Thrácht 
ar Bhóithre chuige sin.
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An Rothaíocht agus 
Feithiclí Soghluaisteachta
Pearsanta

11.

11. An Rothaíocht agus 
Feithiclí Soghluaisteachta 
Pearsanta

11.1 Réamhrá
Ó fhoilsiú na straitéise iompair roimhe sa bhliain 2016 amach, 
tá sciar modha na rothaíochta ag méadú go seasta, ar aon dul 
le treochtaí atáthar ag feiceáil ó lár na 2000í amach.  Cé gurb 
ilchineálach atá na cúiseanna leis an bhfás sin, is airde leibhéil 
rothaíochta i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath agus sa tír ar fad 
anois ná mar a bhí siad ag pointe ar bith le 30 bliain anuas. 
Sna fionnachtana ó shuirbhé Bike Life a rinne an tÚdarás agus 
Sustrans i gcomhpháirt roimh theacht phaindéim Covid-19 agus 
atá ar fáil ar shuíomh Gréasáin an Údaráis, léirítear go soiléir na 
patrúin rothaíochta atá i réim agus dearcthaí an phobail i leith an 
mhodha sin agus i leith na slí a bhfreastalaítear air (féach an intlis).

De bharr an fháis shuntasaigh agus an éagsúlaithe shuntasaigh 
sa rothaíocht atá tagtha chun cinn le blianta beaga anuas ó 
thaobh an raoin daoine a dhéanann rothaíocht de, ó thaobh na 
gcúiseanna a ndéanann siad rothaíocht de agus ó thaobh an 
chineáil rothair de, teastaíonn bonn láidir beartais agus cistiú 
leordhóthanach chun go leanfar leis na treochtaí sin.  

“Déanann ceathrú na n-aosach, beagnach, rothaíocht 
uair amháin sa tseachtain ar a laghad i limistéar 
ceannchathartha Bhaile Átha Cliath, agus déanann 11% 
díobh rothaíocht cúig lá sa tseachtain nó níos mó.

“Luann 69% díobh go gcabhrófaí leo rothaíocht a 
dhéanamh ar bhonn níos minice dá mbeadh tuilleadh 
raonta rothar atá leithscartha go fisiciúil ón trácht agus ó 
choisithe ann feadh bóithre.

“Chomh maith leis sin, tacaíonn 84% de chónaitheoirí le 
tuilleadh raonta rothar atá leithscartha go fisiciúil ar an 
mbóthar a thógáil, fiú dá bhfágfadh sé sin go mbeadh níos 
lú spáis ann don trácht eile ar bhóithre.

“Baintear suas le 60,000 carr de na bóithre gach lá de 
bharr na rothaíochta i limistéar Bhaile Átha Cliath.

“Cruthaítear leis an rothaíocht sochair eacnamaíocha is 
fiú €258.5 milliún gach bliain don duine aonair agus don 
tsochaí.”

Bike Life, an tÚdarás Náisiúnta Iompair agus Sustrans, 2020
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dhifriúil. Mheas tuismitheoirí go mbeadh sé sábháilte go leor 
a leanaí a thabhairt amach ag rothaíocht ar phríomhbhóithre 
agus bhí deis ag daoine an chathair a bhlaiseadh ar shlí nua ar 
fad dóibh. 

D’fhreagair an tÚdarás agus na húdaráis áitiúla don staid sin 
agus don ghá le scaradh sóisialta a choinneáil ar bun de réir 
mar a thosaigh an geilleagar ag athoscailt trí lear scéimeanna 
sealadacha Soghluaisteachta Covid-19 a chur i bhfeidhm. 
Ina lán cásanna, b’amhlaidh faoi na socruithe éigeandála gur 
baineadh amach go tapa tionscadail rothaíochta atáthar ag 
beartú agus ag pleanáil le roinnt mhaith blianta anuas. Áiríodh 
leo sin tionscadail amhail an Bealach Soghluaisteachta Cósta 
i nDún Laoghaire-Ráth an Dúin agus codanna de Bhealach 
Rothaíochta na Life i Lár Cathrach Bhaile Átha Cliath. 

De réir mar a thagann an phaindéim chun deiridh agus a 
fhilleann patrúin ghluaiseachta ar na patrúin a bhí ann roimh 
thús phaindéim Covid-19, is bunriachtanas é go n-éistfí leis an 
teachtaireacht ón bpobal agus go ngníomhódh an tÚdarás 
agus údaráis áitiúla de bhun na teachtaireachta sin i gcás 
bonneagar rothaíochta. Ní féidir a sheachaint nach gcoinneofar 
gach ceann de na bearta sealadacha ar bun tríd an bpróiseas 
foirmiúil pleanála. Mar sin féin, is gá leas a bhaint as an athrú 
sa mheon maidir lenar féidir a bhaint amach le haghaidh na 
rothaíochta agus cur leis an athrú sin sna blianta atá le teacht 
chun go mbainfear amach an t-athrú suntasach atáthar ag 
éileamh ó thaobh saoráidí de.

Tháinig a lán dúshlán chun cinn nuair a bhíothas ag iarraidh an 
t-athrú suntasach a bhaint amach i gcáilíocht an bhonneagair 
rothaíochta a theastaíonn chun freastal ar an bhfás sin. Cé 
gur soláthraíodh roinnt scéimeanna ardchaighdeáin ar fud an 
réigiúin, amhail feadh codanna de na canálacha agus ar roinnt 
príomhbhealaí gathacha, is gá fós gréasán comhleanúnach a 
sholáthar lena nascfar pointí tosaithe agus cinn scríbe agus 
lena bhfreastalófar ar thurais laistigh de phobail agus chuig 
scoileanna. D’éirigh an gá leis an ngréasán cuimsitheach sin a 
sholáthar i bhfad níos follasaí le linn phaindéim Covid-19.

Maidir le Pleanáil Gréasáin, Dearadh Bonneagair, Saoráidí 
Páirceála Rothar agus Scéimeanna Comhroinnte Rothar, is 
príomhghnéithe iad uile de thimpeallacht atá cuimsitheach, 
ionchuimsitheach agus a thacaíonn le rothaithe. Chuige sin, tá 
cuspóirí an Údaráis suas go dtí an bhliain 2042 leagtha amach 
sa chaibidil seo faoi na ceannteidil chláir sin.

11.2 An Teagasc ó Phaindéim 
Covid-19
Le linn na tréimhse in earrach agus samhradh na bliana 2020 
ina raibh na srianta ba dhéine i bhfeidhm maidir le gluaiseachtaí 
daoine, tháinig méadú as cuimse ar an líon daoine a bhí ag 
déanamh rothaíochta. Toisc go raibh na bóithre saor ó thrácht, 
beagnach, agus go raibh teorainneacha achair i bhfeidhm, 
spreagadh daoine le gluaiseacht timpeall a limistéir áitiúil ar shlí 
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11.3 Gréasán Rothaíochta 
Mhórlimistéar Bhaile Átha Cliath
D’fhoilsigh an tÚdarás Plean Ghréasán Rothaíochta 
Mhórlimistéar Bhaile Átha Cliath sa bhliain 2013. Bhí sé 
mar chuspóir leis an bPlean an infheistíocht i mbonneagar 
rothaíochta ón Údarás agus ó ghníomhaireachtaí gaolmhara 
eile a threorú trí ghréasán rotharbhealaí a fhorbairt do 
Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath. Tá an bealach gréasáin 
comhdhéanta de bhealaí Príomhúla, Tánaisteacha, Friothálacha, 
Glasbhealaigh agus Idiruirbeacha don réigiún, lena n-áirítear 
gréasáin thiomnaithe bhaile do gach lonnaíocht. Cuimsítear 
sa ghréasán freisin na gnéithe sin de bhealach EuroVelo 2 
idir Baile Átha Cliath agus Gaillimh atá lonnaithe laistigh de 
Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath.

Ba cheart a thabhairt faoi deara nach bhfuil aon nasc 
díreach ann san aicmiú bealaigh sa Ghréasán Rothaíochta 
agus an cineál bonneagair a d’fhéadfaí a sholáthar. Mar 
shampla, is amhlaidh, maidir le sráid chónaithe chiúin ar a 
gcoisctear tréthrácht, a d’fhéadfadh nach mbeadh sí ina cuid 
de bhealach príomhúil ach nach mbeadh aon bhonneagar 
sonrach rothaíochta ag teastáil inti de bhua a dearaidh agus a 
méideanna tráchta. Mar an gcéanna, d’fhéadfadh go mbeadh 
mórbhóthar dáileacháin réigiúnach ina chuid den ghréasán 
tánaisteach agus, dá bhrí sin, d’fhéadfadh go mbeadh raonta 
lán-leithscartha rothar ag teastáil air chun go mbeadh sé 
sábháilte agus tarraingteach.

Cé go bhfuil Plean 2013 ag gníomhú mar chreat láidir le 
haghaidh na hinfheistíochta sin go dtí seo, b’amhlaidh, de 
bharr forbairtí atá tagtha chun cinn sa bheartas rothaíochta, 
sa treoir deartha agus sa riocht uirbeach ó uair a fhoilsithe 
amach, go raibh sé riachtanach an gréasán a athrú chun dáta. 
Cinntíodh leis an athbhreithniú sin gurb oiriúnach don fheidhm 
atá an gréasán atá beartaithe agus go gcuirtear san áireamh 
ann riachtanais an speictrim iomláin úsáideoirí agus cineálacha 
turas. Tá Gréasán Rothaíochta athbhreithnithe Mhórlimistéar 
Bhaile Átha Cliath mar chuid den Straitéis Iompair agus 
foilsítear é ina iomláine i dteannta na tuarascála seo.

Tá an gréasán athbhreithnithe ina phríomh-chomhpháirt 
den mhórghréasán iompair don réigiún. Agus réigiún iomlán 
Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath á chumhdach aige, tá breac-
chuntas ann ar ghréasán cuimsitheach rothaíochta lena fhorbairt 
le linn thréimhse feidhme na Straitéise Iompair.  Tá sliocht ón 
ngréasán ann i bhFíor 11.1 agus tá an gréasán iomlán leagtha 
amach i ndoiciméad leithleach an Phlean Gréasáin Rothaíochta.

Beart CYC1 – Gréasán Rothaíochta Mhórlimistéar 
Bhaile Átha Cliath

Tá sé mar rún ag an Údarás agus ag na húdaráis áitiúla 
gréasán rothaíochta a bheidh sábháilte, cuimsitheach, 
tarraingteach agus inléite a sholáthar i gcomhréir leis 
an leagan athraithe chun dáta de Ghréasán Rothaíochta 
Mhórlimistéar Bhaile Átha Cliath.
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Fíor 11.1: Sliocht ón leagan athraithe chun dáta de Ghréasán Rothaíochta Mhórlimistéar Bhaile Átha Cliath 

109Údarás Náisiúnta Iompair 
An Straitéis Iompair do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath



11.4 Soláthar agus Dearadh 
Bonneagair Rothaíochta
Táthar ag baint leas as an Lámhleabhar Náisiúnta Rothaíochta 
chun dearadh an bhonneagair rothaíochta a threorú le 
deich mbliana anuas. Bhí ar aon scéimeanna a fuair cistiú 
ón Údarás le linn na tréimhse sin a thaispeáint go bhfuil siad 
comhsheasmhach leis an lámhleabhar. 

Tagann athrú ar chaighdeáin deartha le himeacht ama, áfach. 
Ina theannta sin, tagann cineálacha nua cur chuige chun cinn 
ar an leibhéal idirnáisiúnta agus is gá iad a scrúdú maidir lena 
oiriúnaí atá siad do chomhthéacs Éireannach. Is féidir é sin a 
fheiceáil i roinnt den soláthar rothaíochta atá ar áireamh sna 
scéimeanna BusConnects. De bhreis air sin, tagann riachtanais 
dhifriúla chun cinn freisin de réir mar a mhéadaíonn an líon 
rothaithe agus an raon rothaithe. De réir mar a mhéadaíonn 
an líon ban agus cailíní a bhíonn ag déanamh rothaíochta, mar 
shampla, is féidir go n-éireoidh riachtanais slándála pearsanta 
níos feiceálaí, go háirithe ar ghlasbhealaí easbhóthair. Anuas 
air sin, tá fás suntasach tagtha chun cinn ar an líon rothar 
leictreach, rothar lasta, trírothach agus rothar ilsuíocháin 
teaghlaigh agus ar an líon rothar láimhe agus rothar oiriúnaithe 
lena bhfreastalaítear ar úsáideoirí a bhfuil raon fadhbanna 
soghluaisteachta acu.

Rannchuidíonn gach ceann de na tosca sin leis an tslí 
a soláthraítear bonneagar rothaíochta. Dá bhrí sin, tá 
an Lámhleabhar Náisiúnta Rothaíochta á athbhreithniú 
agus á athrú chun dáta ag an Údarás faoi láthair chun na 

saincheisteanna sin agus an cleachtas idirnáisiúnta atá ag 
teacht chun cinn a chur san áireamh.

Ceann de na príomhghnéithe de bhonneagar rothaíochta a 
sholáthar is ea an tréimhse ama a mbíonn siad tiomnaithe 
dá n-úsáid ag rothaithe lena linn. De réir mar a mhéadaíonn 
an líon rothaithe agus a éagsúlaíonn an pobal rothaithe agus 
na riachtanais ghaolmhara a bhíonn aige, méadaíonn ar a 
thábhachtaí atá an gá lena chinntiú go mbeidh rothaithe in ann 
taisteal gan bhac fud fad a dturas agus tamall maith lasmuigh 
de na buaicuaireanta traidisiúnta tráchta. Is gá é sin a léiriú sa 
tslí a mbainistítear bonneagar rothaíochta agus sa bhainistíocht 
ghaolmhar a dhéantar ar thrácht, ar lódáil agus ar pháirceáil.

Mar an gcéanna, rud tábhachtach ó thaobh na sábháilteachta 
agus na tarraingteachta de is ea cothabháil cháilíocht an 
dromchla agus na marcanna a bhaineann le bonneagar 
rothaíochta, agus beidh sé riachtanach an chothabháil 
sin a ghabháil de láimh ar shlí a léireoidh cuspóirí na 
ngníomhaireachtaí uile ina leith sin.

Beart CYC2 – Dearadh Bonneagair Rothaíochta

Tá sé mar rún ag an Údarás a chinntiú go soláthrófar 
cáilíocht chuí seirbhíse do gach úsáideoir leis an 
mbonneagar rothaíochta i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath 
tríd an treoir deartha a thugtar sa leagan is déanaí den 
Lámhleabhar Náisiúnta Rothaíochta a chur chun feidhme.
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11.5 Saoráidí Páirceála Rothar
Is féidir leis an bhfáil ar shaoráidí páirceála rothar i dtús aon 
turais agus ag deireadh aon turais difear mór a dhéanamh don 
chinneadh chun rothaíocht a dhéanamh. Is féidir saoráidí páirceála 
rothar ag an gceann scríbe a sholáthar i láithreacha éagsúla, 
lena n-áirítear ar bhonn príobháideach ag áiteanna oibre, mar 
shaoráidí poiblí páirceála rothar i limistéir uirbeacha, bíodh siad 
ar an tsráid nó i saoráidí móra eas-sráide, nó ag cinn scríbe eile 
amhail saoráidí cultúir, fóillíochta nó áineasa. I gcás go soláthrófar 
saoráidí páirceála rothar, is gá go bhfreastalófar leo ar an 
speictream iomlán rothar.

Chomh maith leis sin, ba cheart d’údaráis áitiúla straitéis 
phoiblí maidir le saoráidí páirceála rothar a chur ar áireamh i 
bPleananna Forbartha agus i bPleananna Limistéir Áitiúil, i bpáirt 
le caighdeáin pháirceála áit oibre agus le caighdeáin chónaithe 
maidir le saoráidí páirceála rothar. I limistéir uirbeacha, is iad 
oibrithe ón dúiche, a d’fhéadfadh páirceáil ar an tsráid ar feadh 
an lae iomláin mura mbeadh saoráidí páirceála acu san áit oibre, 
nó cónaitheoirí nach bhfuil áiteanna tiomnaithe páirceála acu sa 
bhaile a bhaineann úsáid as na saoráidí poiblí páirceála rothar 
ina lán cásanna. Trí sholáthar páirceála d’áiteanna oibre agus 
do chónaitheoirí a chur chun cinn, is féidir go dtiocfaidh laghdú 
ar an éileamh ar pháirceáil ar an tsráid. Is féidir na seastáin 
láithreacha ar an tsráid a úsáid ansin chun a gcuspóir príomha 
a chomhlíonadh, mar atá freastal ar úsáid ghearrthéarmach 
miondíola, fóillíochta nó gnó.

De bhreis air sin, oibreoidh an tÚdarás i gcomhar le húdaráis áitiúla 
agus le hoibritheoirí iompair chun aghaidh a thabhairt ar an ngá le 

Beart CYC3 – Uaireanta Leathnaithe Oibre an 
Bhonneagair Rothaíochta

Leathnóidh an tÚdarás agus na húdaráis áitiúla oibríochtaí 
an bhonneagair rothaíochta. I gcás raonta lán-leithscartha 
rothar, oibreoidh siad uile 24 huaire an chloig sa lá. I gcás 
lánaí rothar ar an mbóthar, oibreoidh siad 24 huaire an 
chloig sa lá freisin, seachas in imthosca eisceachtúla nach 
bhfuil an soláthar sin indéanta iontu.

Beart CYC4 – An Bonneagar Rothaíochta a 
Chothabháil

Déanfaidh na húdaráis áitiúla an gréasán rothaíochta a 
chothabháil de réir ardchaighdeáin, á chinntiú gur rud 
sábháilte, compordach agus tarraingteach a bheidh i 
dtaisteal de rothar.
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spásanna leordhóthanacha páirceála rothar ag stáisiúin iarnróid, i 
láithreacha cómhalartaithe iompair agus ag moil soghluaisteachta.

Agus Pleananna Forbartha á n-ullmhú acu, tabharfaidh an tÚdarás 
spreagadh d’údaráis áitiúla soláthar a dhéanamh do 20% ar a 
laghad de thurais a bheith á dtógáil de rothar agus caighdeáin 
pháirceála rothar a shocrú ar an mbonn sin.

Beart CYC5 – Saoráidí Páirceála Rothar

Tá sé mar rún ag an Údarás saoráidí páirceála rothar ar 
ardchaighdeán a sholáthar ag pointí tosaithe agus ag 
cinn scríbe tríd an bpróiseas reachtúil pleanála agus trí 
idirchaidreamh le geallsealbhóirí ábhartha, ar saoráidí iad 
lena bhfreastalófar ar an speictream iomlán rothaithe, lena 
n-áireofar úsáideoirí rothar neamhchaighdeánach.

Beart CYC6 – Straitéisí maidir le Saoráidí 
Páirceála Rothar

Ullmhóidh údaráis áitiúla straitéisí maidir le saoráidí 
poiblí páirceála rothar chun a chinntiú go mbeidh go leor 
áiteanna sábháilte slána páirceála rothar gearrfhanachta ar 
fáil ar an tsráid agus as an tsráid, lena n-áirítear spásanna le 
haghaidh rothair lasta agus dearaí neamhchaighdeánacha 
eile rothar i lár cathracha, i lár bailte agus i lár sráidbhailte.

11.6 Comhroinnt Rothar
Tá scéimeanna comhroinnte rothar ina n-eochairghnéithe den 
timpeallacht iompair ilmhódaigh anois, agus iad ag déanamh 
soláthar do thurais ‘an mhíle deiridh’ ó stadanna iompair 
phoiblí chuig áiteanna oibre agus do raon turas miondíola, 
fóillíochta agus áineasa laistigh de limistéir uirbeacha. Má tá 
siad pleanáilte i gceart, beidh siad in ann rannchuidiú le húsáid 
mhéadaithe a bhaint as iompar poiblí, fónamh mar phointe 
iontrála ísealchostais chun na rothaíochta do chomaitéirí nua 
agus do rothaithe áineasa, agus rannchuidiú leis an spleáchas 
ar an gcarr príobháideach a laghdú.

Cé nach bhfuil aon teorainn ann leis an achar is féidir a 
thaisteal, éiríonn le scéimeanna comhroinnte rothar ar an tslí 
is fearr nuair a fhreastalaíonn siad ar thurais ghearra i limistéir 
uirbeacha. Teastaíonn ó scéimeanna stáisiúnbhunaithe go 
ndéantar rothair a nascadh chun turas a chur i gcrích, agus is 
gnách go gclúdaíonn scéimeanna gan nasc limistéar sainithe 
ar gá rothair a pháirceáil istigh ann ag deireadh an turais. Is 
gnách go dtabhaíonn scéimeanna móra costais oibriúcháin 
níos airde, agus is minic is ísle an úsáid i limistéir ina bhfuil 
ísealdlús daonra. Is gá srianta eile a chur san áireamh i leathnú 
na scéimeanna sin chun an clúdach is fearr a sholáthar.

Tá trí phríomhshnáithe i gceist le pleananna le haghaidh 
comhroinnt rothar thar thréimhse feidhme na straitéise seo, 
is iad sin, scéimeanna comhroinnte rothar a leathnú ar fud an 
réigiúin, comhroinnt rothar leictreach a sholáthar, agus idir-
inoibritheacht idir scéimeanna difriúla.
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11.6.1 Scéimeanna Comhroinnte Rothar a Leathnú
Thug Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an scéim 
dublinbikes isteach sa bhliain 2009 agus leathnaíodh í roinnt 
uaireanta ón uair sin amach. Ar leithligh ón scéim sin, tugadh 
roinnt scéimeanna eile comhroinnte rothar isteach ar bhonn 
tráchtála le blianta beaga anuas. Ceadúnaíonn an t-údarás 
áitiúil lena mbaineann iad agus baineann a bhformhór úsáid 
as rothair gan nasc, a fhágann nach gá stáisiúin thiomnaithe 
rothar a fhorbairt ar an tsráid.

Ós rud é gur tugadh faoi bhreis agus 30 milliún turas ar an scéim 
dublinbikes ó sheoladh na scéime amach agus go bhfuil ag éirí 
le scéimeanna eile comhroinnte rothar sa réigiún, is léir go bhfuil 
ról mór le comhlíonadh ag comhroinnt rothar mar chuid den 
mhórchóras iompair chomhtháite do Mhórcheantar Bhaile Átha 
Cliath.  Is léir freisin, áfach, nach mór scéimeanna den sórt sin 
a bheith dea-phleanáilte, de mhéid oiriúnach agus ar phraghas 
réasúnach, anuas ar a bheith ar fáil go réidh agus éasca le 
húsáid.   Tá sé tábhachtach freisin nach mbeidh ag an réigiún 
sa deireadh an dúrud scéimeanna aonair neamhcheangailte, 
a bhfuil gach ceann díobh ag iarraidh na húsáideoirí céanna a 
mhealladh, áit a mbeadh an fhéidearthacht ann go mbeadh ar 
úsáideoirí aonair dul isteach i roinnt scéimeanna chun an clúdach 
cuí a oireann dá riachtanais a fháil. 

Dá réir sin, féachfaidh an tÚdarás le gréasán struchtúrtha 
scéimeanna comhordaithe comhroinnte rothar a fhorbairt, ar 
gréasán é a fhreastalóidh ar phríomhlimistéir uirbeacha go cuí 
agus a oibreoidh ar bhonn chomhtháite.
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Beart CYC7 – Leathnú Scéimeanna Comhroinnte 
Rothar

Ag obair dó i gcomhar leis na húdaráis áitiúla, féachfaidh 
an tÚdarás le gréasán struchtúrtha scéimeanna 
comhordaithe comhroinnte rothar a fhorbairt, ar gréasán é 
a fhreastalóidh ar phríomhlimistéir uirbeacha go cuí agus 
a oibreoidh ar bhonn chomhtháite.

  

11.6.2 Scéimeanna Rothar ar Cíos a Leictriú 
Trí rothair leictreacha a sholáthar, is féidir úsáideoirí nua a 
mhealladh chuig scéimeanna comhroinnte rothar agus clúdach 
foriomlán aon scéime a leathnú. Ar na buntáistí a ghabhann 
leo tá an dua níos ísle a theastaíonn agus na hachair níos 
faide a d’fhéadfaí a chlúdach.  Mar atá luaite cheana féin, 
áfach, oibríonn scéimeanna comhroinnte rothar ar an tslí is 
fearr nuair a fhreastalaíonn siad ar thurais ghearra i limistéir 
uirbeacha. Chuige sin, ba cheart breithniú a dhéanamh ar 
an bhféidearthacht a bhaineann le tuilleadh leictriúcháin a 
thabhairt isteach i gcomhthéacs na dteorainneacha oibríochtúla 
a ghabhann le scéim comhroinnte rothar.  Mar sin féin, bíonn ag 
méadú ar an líon scéimeanna ar fud an domhain a thairgeann 
roghanna rothar leictreach mar chuid dá dtairiscint agus tá 
custaiméirí ag glacadh leis an acmhainneacht nua a ghabhann 
le rothair leictreacha.

Dá réir sin, tacóidh an tÚdarás le scéimeanna comhroinnte 
rothar leictreach a sholáthar, ar scéimeanna iad a bheidh 
comhtháite go cuí sa struchtúr foriomlán scéimeanna 
comhroinnte rothar don réigiún.

Beart CYC8 – Leictriú Scéimeanna Comhroinnte 
Rothar

Tacóidh an tÚdarás le scéimeanna comhroinnte rothar 
leictreach a sholáthar, ar scéimeanna iad a bheidh 
comhtháite go cuí sa struchtúr foriomlán scéimeanna 
comhroinnte rothar don réigiún. 

11.6.3 Idir-inoibritheacht idir Scéimeanna 
Comhroinnte Rothar
Rud nach bhfuil inmhianaithe ar chúiseanna éagsúla is 
ea leathnú neamhrialaithe a dhéanamh ar scéimeanna 
comhroinnte rothar ar shlí neamhchomhordaithe.  Ar an 
gcéad dul síos, fágann fírinní tráchtála gur féidir go ndíreoidh 
roinnt scéimeanna ar limistéir a bhfuil mórán airgid le saothrú 
iontu agus nach gclúdóidh siad limistéir nach bhfuil chomh 
hinmharthana céanna.  Ar an dara dul síos, fágann an fhíric go 
bhfuil an dúrud scéimeanna aonair ag oibriú ar fud an réigiúin 
gur féidir go mbeidh ar úsáideoir a bheith ina b(h)all nó ina s(h)
uibscríobhaí de roinnt scéimeanna chun go mbeidh sé/sí in ann 
na turais éagsúla ar mian leis/léi tabhairt fúthu a chlúdach.

Chun aghaidh a thabhairt ar an bpointe deireanach sin, is léir 
gur rud inmhianaithe ó thaobh an chustaiméara de é idir-
inoibritheacht idir scéimeanna difriúla a bhaint amach.  Maidir leis 
an gcumas atá ag custaiméir de chuid Scéim A chun na rothair de 
chuid Scéim B a úsáid nuair is cuí, méadaítear leis a úsáidí atá an 
grúpa scéimeanna comhroinnte rothar, agus is réamhtheachtaí é 
ar choincheap “na soghluaisteachta ar éileamh”. 
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Cé gur gá socruithe tráchtála agus teicniúla a chur i bhfeidhm idir 
oibritheoirí chun an méid sin a bhaint amach, tá sé beartaithe ag 
an Údarás clár idir-inoibritheachta idir scéimeanna comhroinnte 
rothar laistigh de Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath a shaothrú.

Beart CYC9 – Idir-inoibritheacht idir 
Scéimeanna Rothar 

Féachfaidh an tÚdarás le socruithe idir-inoibritheachta idir 
scéimeanna comhroinnte rothar laistigh de Mhórcheantar 
Bhaile Átha Cliath a chur i bhfeidhm, arb é an toradh 
a bheidh orthu go mbeidh custaiméir de chuid scéim 
amháin in ann na rothair de chuid scéime eile a úsáid, 
agus iniúchfaidh sé an ról a bheidh Ticéadú na Chéad 
Ghlúine Eile in ann a imirt chuige sin.

11.7 Rothair ar Iompar Poiblí
Ceadaítear rothair infhillte ar gach feithicil iompair phoiblí. 
I láthair na huaire, níl ach spás teoranta ann le haghaidh 
gnáthrothair a thabhairt isteach ar an iompar poiblí. Ní 
cheadaítear rothair a thabhairt isteach ar gach seirbhís 
ach amháin ar thraenacha Idirchathrach. Ceadaítear iad 
ar thraenacha DART le linn uaireanta seachbhuaice. Ní 
cheadaítear gnáthrothair a thabhairt isteach ar sheirbhísí Luas 
ná ar sheirbhísí ceannchathartha bus.

Sa todhchaí, freastalófar ar rothair i gcónaí ar gach carráiste 
iarnróid nua, i gcomhréir le reachtaíocht an Aontais Eorpaigh. 
Tá tús curtha ag an Údarás cheana féin leis an bpróiseas 
soláthair le haghaidh na gcarráistí sin, a thiocfaidh isteach 
i seirbhís sna blianta beaga atá romhainn. Dá bhrí sin, 
freastalófar ar cheithre rothar ar a laghad in aghaidh na 
traenach, de bhreis ar líon neamhtheoranta rothar infhillte, 
ar na seirbhísí uile de chuid Iarnród Éireann a úsáidfidh flít 
nuafhaighte, lena n-áireofar flít nua DART.

De bhua a shaintréithe oibriúcháin, lena n-áirítear gan spás 
stórála a bheith ann; gá mór le paisinéirí a bheith ina seasamh i 
gcónaí; an fhéidearthacht go ndéanfaí luas na feithicle a ghéarú 
nó a mhoilliú go tapa agus an gá le coscánú éigeandála de 
bharr a dheartha neamh-leithscartha, níl an Luas oiriúnach do 
ghnáthrothair a iompar ar bord. Glactar le rothair infhillte ar 
sheirbhísí ceannchathartha bus i gcónaí. Ní ann d’aon samhail 
leordhóthanach, shábháilte, áisiúil agus éifeachtúil le haghaidh 
gnáthrothair a iompar ar na seirbhísí sin, áfach.
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Tá deis shuntasach ann le ról na rothar leictreach 
troitheánchuidithe i gcóras iompair Mhórcheantar Bhaile Átha 
Cliath a mhéadú go mór. Is í an phríomhshlí ar féidir déanamh 
amhlaidh ná an raon turas is féidir a chur i gcrích de rothar a 
mhéadú go 10 gciliméadar agus níos mó. Tá dúshláin ag baint 
le rothair leictreacha, a bhaineann le feithiclí luasanna difriúla 
a mheascadh, leis an bhfonn atá ar dhaoine scoitheadh, agus 
le hionchais luais na gcoisithe agus na ngluaisteánaithe. Tá 
an pointe deireanach sin bainteach leis an ngá le bonneagar 
feabhsaithe rothaíochta. Tá an tÚdarás den tuairim go leanfaidh 
an treocht éiritheach sin ar aghaidh agus go gcaithfidh 
tosaíochtaí infheistíochta iompair a bheith ag teacht le fás na 
rothar leictreach troitheánchuidithe.

Beart CYC11 – Rothair Leictreacha 
Throitheánchuidithe

Le linn an gréasán iompair i Mórcheantar Bhaile Átha 
Cliath a phleanáil agus a dhearadh, tabharfaidh an tÚdarás 
agus údaráis áitiúla aird ar an úsáid mhéadaitheach a 
bhítear ag baint as rothair leictreacha throitheánchuidithe 
agus ar na sochair a d’fhéadfadh teacht astu.

 

11.8.2 Scútair Leictreacha

Tá scútar leictreach cosúil le scútar láimhe dhá roth, cé nach 
dteastaíonn aon dua fisiciúil chun é a oibriú. Cuirtear ag 
gluaiseacht é le mótar leictreach agus tá coscáin aige. Is féidir 
an scútar leictreach a athluchtú, agus stóráiltear an leictreachas 
ar cheallra laistigh den scútar.  

Beart CYC10 – Rothair ar Iompar Poiblí  

Cabhróidh an tÚdarás le gnáthrothair a iompar i gcónaí ar 
gach carráiste iarnróid nuafhaighte (i.e. le linn thréimhse 
feidhme na straitéise seo) DART, Comaitéireachta agus 
Idirchathrach a oibríonn i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath. 

11.8 Modhanna Soghluaisteachta 
Pearsanta atá ag Teacht Chun Cinn
11.8.1 Rothair Leictreacha
Is é is rothair leictreacha ann ná rothair a bhfuil mótar leictreach 
comhtháite acu, a úsáidtear chun tiomáint a bhrú chun cinn. 
Dá bhrí sin, is féidir leo an t-achar taistil, nó na grádáin a 
thrasnaítear, a mhéadú i bhfad os cionn ghnáth-theorainneacha 
an ghnáthrothair. Baintear úsáid as ceallraí in-athluchtaithe iontu 
agus is gnách go dtéann siad chomh gasta le 25 chiliméadar san 
uair. Is féidir rothair leictreacha a mhiondealú ina dhá gcatagóir 
leathana, mar atá rothair Pedelec agus rothair S-Pedelec. 

Is rothair leictreacha throitheánchuidithe iad rothair Pedelec 
agus caitear leo mar rothair faoi dhlí na hÉireann. Is feithiclí 
innealghluaiste a ghluaiseann ar luasanna atá i bhfad níos gasta 
ná 25 chiliméadar san uair iad rothair S-Pedelec agus caitear 
leo ar nós móipéidí faoi dhlí na hÉireann. Dá bharr sin, pléitear 
leis na rothair dheireanacha sin i gCaibidil 14.
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Níl aon reachtaíocht i bhfeidhm in Éirinn faoi láthair do 
scútair leictreacha a úsáid ar bhóithre poiblí. Beidh sé mar 
aidhm le reachtaíocht atá le teacht, áfach, cothromaíocht 
a thabhairt isteach idir an glacadh le scútair agus feithiclí 
eile soghluaisteachta pearsanta a spreagadh agus aghaidh 
a thabhairt ar shaincheisteanna sábháilteachta úsáideoirí 
agus poiblí. Bítear ag baint úsáid cheana féin as feithiclí faoi 
úinéireacht an duine aonair ar shráideanna Bhaile Átha Cliath, 
bíodh sé ar chosáin, ar raonta rothar, ar lánaí rothar agus ar an 
mbóthar, agus níl aon luasteorainneacha sonracha i bhfeidhm 
maidir leo.

Tá scútair leictreacha rí-éasca le hiompar ag an gcustaiméir; is 
féidir iad a fhilleadh go tapa agus a iompar go réidh de bharr 
dearaí éagsúla, rud a fhágann go bhfuil sé níos éasca iad a 
chomhtháthú leis an iompar poiblí. Is féidir bonneagar páirceála 
a thógáil agus a chothabháil at phraghas réasúnach agus 
fágann a lorg beag go bhféadfaí úsáid tháirgiúil a bhaint as 
spásanna nach mbainfí úsáid astu ar shlí eile.

Gabhann le scútair leictreacha dúshláin atá cosúil leo sin a 
ghabhann le rothair leictreacha, a bhaineann le modhanna de 
luasanna difriúla a mheascadh. Gabhann dúshláin leo freisin maidir 
le cé chomh héasca agus is féidir leo dul tríd an ríocht uirbeach 
agus maidir le coimhlintí féideartha le coisithe. Is ardrioscaí 
uathúla iad chuige sin toisc gur modhanna infheictheachta ísle iad 
agus go n-oibríonn siad go ciúin agus ar ardluasanna.

Is féidir go bhfuil turais scútair leictrigh ag teacht in ionad turas 
rothaíochta agus siúil agus, i gcás den sórt sin, ní bheadh siad 
ag rannchuidiú le laghduithe ó thaobh plódaithe nó astaíochta 
de. Freagróidh an tÚdarás de réir mar is gá don reachtaíocht a 

ghlacfar sa réimse seo agus cuirfidh sé scútair leictreacha san 
áireamh mar chuid de chur chun feidhme na Straitéise Iompair.

Beart CYC12 – Scútair Leictreacha

Tar éis an reachtaíocht náisiúnta a achtú, is amhlaidh, le 
linn an gréasán iompair i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath 
a phleanáil agus a dhearadh, go dtabharfaidh an tÚdarás 
agus údaráis áitiúla aird ar an úsáid mhéadaitheach a 
bhítear ag baint as scútair leictreacha agus ar na sochair a 
d’fhéadfadh teacht astu.

11.8.3 Modhanna Soghluaisteachta Pearsanta Eile 
atá ag Teacht Chun Cinn
Gan scútair leictreacha agus rothair leictreacha a áireamh, 
is ann do raidhse modhanna éiritheacha soghluaisteachta 
pearsanta atá á gcur ar an margadh. Mar thoradh ar fheabhsú a 
bheith ann sa tsábháilteacht agus sa líon custaiméirí i limistéar 
nua-áirithithe do choisithe amháin, spreagadh an glacadh le 
modhanna micreashoghluaisteachta amhail feithiclí Segway, 
Scútair Infhillte, Cláir Scátála Leictreacha agus Cuadrothair.  
De réir mar a leanann daoine ar aghaidh ag aimsiú modhanna 
nua soghluaisteachta pearsanta agus de réir mar a shoiléirítear 
stádas dlíthiúil na modhanna sin, is féidir go mbeidh sé 
riachtanach an bonneagar atá ar fáil a fhorbairt freisin chun 
tacú leis na modhanna soghluaisteachta nua sin agus leis an tslí 
a mbaintear úsáid astu.
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Beart CYC13 – Modhanna Soghluaisteachta 
Pearsanta Eile atá ag Teacht Chun Cinn

Déanfaidh an tÚdarás, údaráis áitiúla agus an Rialtas 
faireachán ar threochtaí éiritheacha sa tsoghluaisteacht 
phearsanta agus freagróidh siad dá réir ó thaobh na 
reachtaíochta, na rialála agus an dearaidh bonneagair de.

11.9 Bearta Tacaíochta don 
Rothaíocht
De bhreis ar na nithe thuas, is ann do bhearta breise 
a thacaíonn leis an rothaíocht agus le modhanna eile 
soghluaisteachta pearsanta. Tá roinnt díobh sin ina gcuid 
bhunúsach de bhearta eile den Straitéis Iompair ach déantar 
iad a lua an athuair nó a chur in iúl go follasach anseo de réir 
mar is cuí mar a leanas:

	y Scéimeanna Rotharbhus le haghaidh iompar sábháilte 
grúpaí leanaí scoile de rothar, agus iad faoi mhaoirsiú ag 
tuismitheoirí agus ag daoine fásta eile den phobal. Tá 
siad sin mar chuid de roinnt mhaith de mhodúil Taistil na 
Scoileanna Glasa;

	y Pointí luchtaithe poiblí a sholáthar le haghaidh rothair 
leictreacha ag saoráidí poiblí páirceála rothar; agus

	y Spásanna sonracha páirceála do scútair leictreacha.

Ós rud é go mbíonn na réimsí sin ag fás de shíor ó thaobh raoin 
agus doimhneachta de, déanfaidh an tÚdarás faireachán ar aon 
teicneolaíochtaí, aon bhonneagar, aon bheartais agus aon chláir 
atá ag teacht chun cinn agus a thacaíonn leis an rothaíocht 
agus le modhanna eile soghluaisteachta pearsanta.

Bearta CYC14 – Bearta Tacaíochta don 
Rothaíocht

Déanfaidh an tÚdarás faireachán ar fhorbairtí nua a 
bhaineann le bearta tacaíochta don rothaíocht, lena 
n-áirítear teicneolaíochtaí, bonneagar, beartais agus cláir 
atá ag teacht chun cinn, d’fhonn iad a chur san áireamh i 
Mórcheantar Bhaile Átha Cliath. 
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12. An tIompar Poiblí
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12. An tIompar Poiblí

12.1 Réamhrá
12.1.1 Gné na hAcmhainne
Oibríonn seirbhísí iompair phoiblí ar speictream, bunaithe 
ar a n-acmhainn. Ní iompraíonn gnáthsheirbhís bus 
ísealmhinicíochta amhail seirbhís gach uair chuig baile 
réigiúnach ach líon measartha beag paisinéirí, i gcomparáid 
leis an líon a iompraíonn seirbhís iarnróid ardacmhainne amhail 
Meitreo nó DART. Idir an dá rogha fíordhifriúla sin, is ann do 
raon leathan roghanna eile. Áirítear leo sin:

	y Gnáthsheirbhís Bus – bealach amháin gach 15 nóiméad a 
iompraíonn níos lú ná 400 paisinéir in aghaidh na huaire;

	y Seirbhísí Bus An-Ardmhinicíocht – bealaí comhcheangailte 
gach nóiméad go leith nó gach dhá nóiméad, ar seirbhísí 
iad a dtacaíonn tosaíocht bus leo agus a iompraíonn thart 
ar 3,000 paisinéir in aghaidh na huaire;

	y Córais Bus a bhfuil Acmhainn Níos Airde acu – córais ina 
mbaintear úsáid as feithiclí níos mó nó as cineálacha eile 
bus a bhfuil acmhainn níos airde acu, a iompraíonn breis 
agus 3,000 paisinéir in aghaidh na huaire;

	y Gnáthsheirbhísí Iarnróid Éadroim – seirbhísí gach trí 
nóiméad nó gach ceithre nóiméad ar féidir leo suas le 
5,000 paisinéir in aghaidh na huaire a iompar;

“Bunriachtanas do chathair atá chomh mór agus chomh 
dlúth le Baile Átha Cliath is ea an t-iompar poiblí, ar an gcúis 
bhunúsach nach bhfuil go leor spáis ann do charr gach 
duine.

“Is iad busanna a sholáthraíonn formhór mór an iompair 
phoiblí i mBaile Átha Cliath. Beidh an staid sin amhlaidh ar 
feadh na ndeich mbliana romhainn ar a laghad, agus beidh sí 
amhlaidh go deo go pointe éigin.

“Fiú i gcathracha amhail Páras, áit a bhfuil formhór mór na 
ndaoine laistigh de 800 m ó stáisiún meitreo, taistealaíonn 
líon ollmhór daoine de bhus.

“Mar thoradh air sin, is é atá i staidéar ar ghréasán bus 
Bhaile Átha Cliath ná staidéar ar an gcuid is mó den iompar 
poiblí i mBaile Átha Cliath. Is staidéar é freisin ar ar féidir a 
dhéanamh laistigh de thréimhse ghairid ama.”

An Tuarascáil ar Roghanna ar Athdhearadh an Ghréasáin 
BusConnects, Jarrett Walker & Associates agus an tÚdarás 
Náisiúnta Iompair, 2017 

	y Seirbhísí Iarnróid Éadroim Ardacmhainne – seirbhísí gach 
dhá nóiméad ar féidir leo suas le 10,000 paisinéir in aghaidh 
na huaire a iompar (ag glacadh leis go mbíonn tramanna 
faid fhada in úsáid).
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Tá tuiscint a ghnóthú ar an gcoincheap sin ina chuid 
thábhachtach de thuiscint a ghnóthú ar an gcur chuige a 
ghlacfaidh an tÚdarás i leith bonneagar iompair phoiblí agus 
seirbhísí iompair phoiblí a sholáthar thar thréimhse feidhme na 
straitéise seo agus ina diaidh.

Ba cheart a thabhairt faoi deara nach catagóirí diana iad na 
bandaí acmhainne thuas agus gur féidir acmhainní níos airde a 
sholáthar i gcás go mbainfear úsáid as feithiclí níos mó nó go 
mbeifear in ann minicíochtaí níos airde a fháil.

12.1.2 Teagasc ó Phaindéim Covid-19
Tréimhse rídhoiligh do sholáthraithe iompair phoiblí, oibritheoirí 
iompair phoiblí, rialálaithe iompair phoiblí agus paisinéirí 
iompair phoiblí ar fud an domhain ba ea an tréimhse ó mhí an 
Mhárta 2020 amach. Thit an t-éileamh ar thaisteal go tobann 
toisc gur forfheidhmíodh tréimhsí dianghlasála agus go raibh 
oibrithe bunriachtanacha ar an aon ghrúpa daoine amháin a bhí 
ag taisteal, tríd is tríd. 

De réir mar a chríochnaítear athoscailt na sochaí agus a 
fhilleann daoine ar an iompar poiblí, tiocfaidh chun solais na 
hathruithe buana san iompraíocht taistil a eascraíonn as an 
bpaindéim. Maidir leis an líon paisinéirí iompair phoiblí agus leis 
an bpleanáil fhadtéarmach iompair straitéisigh, is é an ghné is 
tábhachtaí de na hathruithe sin ná an líon méadaithe daoine 
a bheidh ag obair ón mbaile. Beidh tionchar ag cianoideachas 
agus ag siopadóireacht ar líne freisin. Mar sin féin, beidh 
todhchaí na comaitéireachta “bróidtrátha” chun na hoibre ina 
toisc ollmhór taobh thiar den leibhéal acmhainne a mbeidh ar 
an iompar poiblí é a sholáthar.  

Chun a chinntiú go dtabharfar aghaidh leis an Straitéis 
Iompair seo ar an timpeallacht iompair mhear-athraitheach 
a eascraíonn as an bpaindéim, d’fhorbair an tÚdarás Cás 
Malartach Éilimh sa Todhchaí, áit ar coigeartaíodh an t-éileamh 
dóchúil ar thaisteal sa todhchaí chun méaduithe féideartha in 
obair ón mbaile, i gcianfhoghlaim agus i siopadóireacht ar líne a 
chur san áireamh. Breithníodh réimsí eile freisin, amhail méadú 
féideartha i dtaisteal gnó agus méadú i dturais áitiúla ghearra.  
Tá mionsonraí iomlána faoin gcás sin ar fáil sa tuarascáil dar 
teideal “Alternative Future Scenario for Travel Demand” atá ar 
fáil ar shuíomh Gréasáin an Údaráis. 

Déanann an tÚdarás faireachán ar threochtaí iompair phoiblí 
ar bhonn leanúnach agus, i gcomhcheangal le suirbhéanna 
bliantúla, le comhairimh thráchta agus le daonáireamh 
na Príomh-Oifige Staidrimh, is ionann é sin agus foinse 
chuimsitheach sonraí chun a chinntiú go ngabhfar ar bhonn 
rialta aon athruithe san iompraíocht taistil agus go mbeifear 
in ann na hathruithe sin a chur san áireamh i gcinntí pleanála 
straitéisí thar an tréimhse go dtí an bhliain 2042, lena n-áirítear 
san athbhreithniú ar an Straitéis Iompair seo sa bhliain 2028

12.1.3 An Cur Chuige Foriomlán
Is é an cur chuige foriomlán atáthar ag glacadh go dtí seo i 
leith iompar poiblí a sholáthar ná an modh cuí iompair phoiblí 
a chur i bhfeidhm chun aghaidh a thabhairt ar an éileamh 
ar iompar ar an nasc lena mbaineann. Tá an t-éileamh sin 
comhdhéanta d’éileamh an lae inniu; den éileamh a eascróidh 
as an bhfás tuartha daonra go dtí an bhliain 2040; den éileamh 
a spreagfaí ar an gcóras iompair phoiblí agus rothaíochta 
mar thoradh ar fheabhsuithe seirbhíse agus bonneagair; agus 
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den éileamh ar mhodhanna nach modhanna cairr iad agus 
a thiocfaidh chun cinn mar thoradh ar bhearta bainistíochta 
éilimh. Cuireadh gach ceann de na foinsí sin san áireamh mar 
chuid den chleachtadh forbartha straitéise i Samhail Iompair an 
Údaráis agus tástáladh iad lena linn.  

Mar thoradh ar phatrún scaipthe na forbartha úsáide talún 
ar fud an réigiúin, is é an córas bus an réiteach cuí iompair 
phoiblí ar fud an-chuid de Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath, 
lena n-áirítear laistigh den Limistéar Ceannchathartha.  Mar aon 
le príomhchonairí a bhfuil ardleibhéal éilimh iontu, rinneadh 
roghanna iarnródbhunaithe a shainaithint agus a chur ar 
áireamh sa Straitéis Iompair. 

I réigiún i mbéal forbartha, ní fhanann patrúin um éileamh 
ar thaisteal sa staid chéanna i gcónaí agus athróidh siad le 
himeacht ama.  De réir mar a mhéadaíonn an daonra tuartha 
agus a thagann athrú ar na tosca eile éilimh, athróidh an patrún 
taistil agus an scála taistil i ngach cuid den chathair agus den 
réigiún. I gcás an ghréasáin iarnróid éadroim agus throm, 
tabharfar aghaidh ar an bhfás sin tríd an minicíocht seirbhíse 
nó acmhainn na bhfeithiclí, nó an dá cheann díobh, a mhéadú.  
I dtaca leis na seirbhísí bus, glacfar cur chuige den chineál 
céanna i gcás go mbeidh sé i gceist leis an bhfreagairt don fhás 
éilimh an mhinicíocht seirbhíse a mhéadú nó úsáid a bhaint as 
feithiclí bus níos mó, nó an dá cheann díobh sin a dhéanamh.  

I gcás roinnt de Chroíchonairí Bus BusConnects, atá luaite ina 
dhiaidh seo, freastalófar ar leibhéal an éilimh thuartha le linn 
thréimhse feidhme na straitéise trí úsáid a bhaint as feithiclí a 
bhfuil acmhainn níos mó acu agus/nó as ardmhinicíochtaí. San 
fhadtéarma, agus tar éis na bliana 2042, is féidir go mbeidh an 
t-éileamh tuartha ar roinnt bheag de na conairí sin ina údar le 

modhanna acmhainne níos airde a sholáthar ar na bealaí sin, go 
háirithe iarnród éadrom.  

I bhfocail eile, is amhlaidh, le linn thréimhse feidhme na 
straitéise seo, go dtugtar le fios sna réamhaisnéisí reatha gur 
féidir go mbeidh ar roinnt conairí bus aistriú feadh an speictrim 
acmhainne iompair phoiblí chuig córas bus a bhfuil acmhainn 
níos airde aige, go háirithe trí fheithiclí a bhfuil acmhainn níos 
airde acu agus/nó minicíochtaí méadaithe a thabhairt isteach, 
áit a bhféadfaí iad a aistriú ina dhiaidh sin san fhadtéarma, tar 
éis na bliana 2042, chuig soláthar iarnróid éadroim. 

Is é atá sa socrú is fearr feadh na gconairí áirithe sin ná rogha 
iontaofa tharraingteach iompair bhusbhunaithe a fhorbairt 
chun luathshochair a sholáthar maidir le sciar modha agus le 
hastaíochtaí laghdaithe agus, de réir mar a mhéadaíonn an 
t-éileamh, seirbhísí a bhfuil acmhainn níos airde acu a thabhairt 
isteach. Is é an toradh a bheidh ar an aistriú sin ná go mbeifear in 
ann an soláthar a mheaitseáil go cuí leis an bhfás san éileamh ar 
thaisteal ar shlí phleanáilte, i gcomhréir leis na patrúin thuartha 
éiritheacha agus dhóchúla forbartha feadh gach conaire.

12.1.4 An Straitéis Iompair Phoiblí

Is leagtha amach sa chaibidil seo atá an straitéis le haghaidh 
mórchóras iompair phoiblí don réigiún a chur chun feidhme.  Cuid 
lárnach den soláthar foriomlán sin is ea gréasán cuimsitheach bus 
a sholáthar sa ghearrthéarma, rud a bheidh bunaithe ar leibhéil 
seirbhíse i bhfad níos fearr a dtacóidh tosaíocht i bhfad níos mó 
ar an tsráid leo. Sa ghearrthéarma, saothrófar roinnt línte iarnróid, 
amhail MetroLink agus an clár DART+. 
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Sa mheántéarma agus san fhadtéarma, déanfar dul chun cinn, de 
réir an éilimh réamh-mheasta, ar roinnt línte Luas atá beartaithe 
le roinnt mhaith blianta anuas agus ar thionscadail eile iarnróid. 
Le linn na tréimhse sin, méadófar acmhainní iompartha paisinéirí 
na gconairí bus sin inar mó an t-éileamh ar thaisteal ná an méid 
is féidir le seirbhísí bus ardmhinicíochta a chomhlíonadh. Déanfar 
amhlaidh trí aistriú chuig córais bus a bhfuil acmhainn níos airde 
acu, a chuirfear chun feidhme de réir a chéile. 

Maidir le hailínithe agus mionsonraí na dtionscadal beartaithe 
iompair atá leagtha amach sa Chaibidil seo, níl siad ach táscach 
agus tá siad faoi réir tuilleadh forbartha de réir mar a dhéantar 
dul chun cinn ar na próisis deartha agus phleanála le haghaidh 
tionscadail aonair.

Dá réir sin, beidh roinnt de mhionsonraí na dtograí aonair 
faoi réir leasú de réir mar a thugtar faoin obair forbartha 
deartha sin. Déanfar dearadh agus pleanáil na dtionscadal 
aonair i gcomhréir leis an reachtaíocht reatha a bhaineann le 
measúnacht timpeallachta agus le comhairliúchán poiblí.

12.1.5 Cómhalartú Iompair Phoiblí
Cé go gcuirtear scéimeanna éagsúla bus agus iarnróid feadh 
conairí áirithe ar áireamh sa Straitéis Iompair, is í an tslí 
ina n-idirnascann na scéimeanna sin príomhláidreacht an 
ghréasáin, mar atá leagtha amach i gCaibidil 9. Leis an Straitéis 
Iompair, méadaítear ó bhonn an acmhainneacht a bhaineann 
le cómhalartú ar fud Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath trí 
sholáthar a dhéanamh do roinnt seirbhísí breise iarnróid agus 
bus ardmhinicíochta; agus iad ceangailte ag cuarsheirbhísí bus 

ardmhinicíochta. Mar thoradh ar an gcur chuige sin, laghdaítear 
go mór an t-am a thógtar chun taisteal i gcás go dteastóidh 
dhá thuras iompair phoiblí agus laghdaítear costais an turais trí 
leasuithe ar an struchtúr táillí. Dá bhrí sin, méadaítear go mór 
na roghanna atá ar fáil do dhaoine i Mórcheantar Bhaile Átha 
Cliath maidir le taisteal ar shlí atá áisiúil agus cost-éifeachtúil.

12.1.6 Cothabháil agus Athnuachan
Téann gach píosa bonneagair iompair phoiblí i léig le himeacht 
ama agus is gá iad a athsholáthar. Teastaíonn infheistíocht 
shuntasach ar bhonn leanúnach chun feithiclí, scáthláin, 
comharthaí faisnéise agus saoráidí stáisiúin, i measc nithe 
eile, a athsholáthar. Ag obair dó i gcomhar le gach ceann 
de na hoibritheoirí iompair, ní mór don Údarás a chinntiú go 
gcoinneofar an bonneagar agus an flít cothrom le dáta agus 
gur ar fáil gach bliain a bheidh an leibhéal infheistíochta a 
theastaíonn chun an fhoistine a chothabháil, mar aon leis an 
leibhéal infheistíochta i mbonneagar nua.

Beart PT1 – Cothabháil Foistine an Iompair Phoiblí   

Cinnteoidh an tÚdarás agus oibritheoirí iompair go 
ndéanfar an bonneagar láithreach iompair phoiblí, lena 
n-áirítear bóithre, marcanna bóthair agus comharthaíocht, 
agus an flít láithreach iompair phoiblí a chothabháil de réir 
ardchaighdeáin agus go n-athnuafar iad ag an am cuí.
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12.1.7 Athléimneacht an Ghréasáin Iompair Phoiblí
D’fhéadfadh éifeachtaí an athraithe aeráide tionchar díreach 
a bheith acu ar an mbonneagar iompair phoiblí. Sa “Treoir 
Theicniúil ar Dhíonadh an Bhonneagair ó thaobh na hAeráide 
de sa tréimhse 2021-2027” ón gCoimisiún Eorpach, tugtar 
cur chuige i leith a chinntiú go ndéanfar bearta um oiriúnú 
don athrú aeráide agus é a mhaolú a chomhtháthú isteach 
i dtionscadail bhonneagair a fhorbairt. Cuirfidh an tÚdarás 
na bearta ábhartha uile ar áireamh i gcur chun feidhme na 
Straitéise Iompair. 

Beart PT2 – Bonneagar Nua Iompair Phoiblí a 
Dhíonadh ó thaobh na hAeráide de  

Cinnteoidh an tÚdarás go ndéanfar an bonneagar  
iompair phoiblí nua ar fad a dhíonadh le haghaidh 
athléimneacht in aghaidh na dtionchar a d’fhéadfadh 
teacht as an athrú aeráide.

Is féidir freisin go mbeidh oibríochtaí leanúnacha ár seirbhísí bus 
agus iarnróid faoi réir mórchur isteach agus mór-imthosca gan 
choinne. Áirítear leo sin cur isteach ar sheirbhísí de bharr crosairí 
comhréidhe nó tramanna a bheith á mbualadh ag gluaisteánaithe; 
drochdhálaí aimsire; nó imbhuailtí tráchta ar bhóithre. Ós rud é go 
mbraithimid ar olliompar chun aghaidh a thabhairt ar an 
ngéarchéim aeráide agus chun freastal ar mhéaduithe i riachtanais 
shóisialta agus eacnamaíocha, tá gá ann lena chinntiú gurb 
athléimneach a bheidh an córas iompair phoiblí agus go mbeidh 
sé in ann imthosca gan choinne a sheasamh. 

Agus é ceangailte leis an mbeart roimhe, tá sé sin ábhartha 
go háirithe i gcás ina méadaíonn ar mhinicíocht na dteagmhas 
adhaimsire amhail tuilte – go háirithe feadh imeallbhord Bhaile 
Átha Cliath agus Chill Mhantáin. Ag obair dó i gcomhar le 
hoibritheoirí iompair agus le hÚdaráis Áitiúla, ullmhóidh an 
tÚdarás straitéis a bhfuil mar aidhm léi a chinntiú go mbeidh an 
córas iompair phoiblí athléimneach agus in ann imthosca gan 
choinne a sheasamh. Áirítear leis an straitéis seo na nithe seo a 
leanas a scrúdú:

	y Riachtanais flít a mheasúnú;

	y Sainaithint a dhéanamh ar bhealaí malartacha le haghaidh 
seirbhísí bus i gcás go ndúnfar bóithre nó go gcuirfear línte 
iarnróid ar fionraí;

	y Bearta oibríochtúla amhail ath-leithdháileadh éigeandála an 
spáis bóthair; geataí bus; nó tosaíocht eile bus ar bhealaí 
malartacha sainaitheanta;

	y Athruithe ar an Dlí um Thrácht ar Bhóithre chun léimneach 
soilse dearga ag crosairí comhréidhe a dhíspreagadh; agus

	y Measúnú ar na riachtanais bhonneagair chun bonneagar 
iompair phoiblí cósta a chosaint.

Beart PT3 – Athléimneacht na Seirbhísí Iompair 
Phoiblí  

Ullmhóidh an tÚdarás agus oibritheoirí iompair straitéis 
um athléimneacht an iompair phoiblí do Mhórcheantar 
Bhaile Átha Cliath.
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12.2 Bus
12.2.1 Réamhrá
Cnámh droma an chórais réigiúnaigh iompair is ea an bus, agus 
leanfaidh sé leis an ról ríthábhachtach sin a imirt sa todhchaí. 
Chomh maith leis sin, comhlánóidh an bus an infheistíocht 
shuntasach i ngréasán iarnróid Mhórcheantar Bhaile Átha 
Cliath trí dhobharcheantar an chórais sin a leathnú trí sheirbhísí 
friothálacha agus trí chómhalartuithe. Dá bhrí sin, fágann an 
inoiriúnaitheacht, an tsolúbthacht agus an clúdach is féidir 
leis an ngréasán bus a sholáthar go mbeidh an modh sin chun 
tosaigh go deo sa phleanáil le haghaidh gluaiseachta inár gcuid 
cathracha, bailte, sráidbhailte agus limistéar tuaithe.

Le blianta beaga anuas, chuir an tÚdarás tús le próiseas um 
athrú suntasach a chur chun feidhme i gcáilíocht an mhórchórais 
bus i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath trí na cláir seo a leanas:

	y BusConnects Bhaile Átha Cliath;

	y Éire a Nascadh; agus 

	y Nasc Áitiúil.

I dteannta a chéile, tá na cláir sin, atá tuairiscithe go mion 
sna rannáin ina dhiaidh seo, ag iarraidh feabhas mór a chur 
ar íomhá an bhus trí leibhéal seirbhíse i bhfad níos fearr a 
sholáthar d’fhonn an céatadán de dhaoine a bhaineann úsáid 
as an iompar poiblí a mhéadú. Tá an méid sin á bhaint amach 
trí fheabhas a chur ar an mbonneagar bus, ar an bhflít busanna, 
ar shaoráidí do phaisinéirí agus ar fhaisnéis do phaisinéirí. Tá 
cuspóirí an Údaráis suas go dtí an bhliain 2042 leagtha amach 
sa chaibidil seo faoi na ceannteidil chláir sin.

12.2.2 BusConnects Bhaile Átha Cliath agus 
Infheistíocht Bhreise 
Seoladh BusConnects Bhaile Átha Cliath sa bhliain 2017. Is clár 
ilghnéitheach é atá comhdhéanta de na gnéithe seo a leanas:

	y Croíchonairí Bus a bheidh comhdhéanta de thart ar 230 
km de bhealaí tosaíochta bus agus de thart ar 200 km de 
bhealaí rothaíochta;

	y Gréasán Seirbhíse Bus Nua Limistéar Bhaile Átha Cliath;

	y Ticéadú na Chéad Ghlúine Eile;

	y Libhré Nua Bus;

	y Stadanna agus Scáthláin Nua Bus;

	y Flít Busanna Astaíochtaí Ísle/Nialasacha;

	y Saoráidí nua Páirceála agus Taistil agus Cómhalartuithe 
Nua; agus

	y Struchtúr Athbhreithnithe Táillí.

Tá roinnt de na gnéithe sin le sonrú ar fud na modhanna 
iompair uile agus tá plé orthu i gCaibidil 9.

Croíchonairí Bus
Sainaithníodh Croíchonairí Bus gathacha táscacha agus cuar-
Chroíchonairí Bus táscacha mar chuid den Straitéis Iompair 
2016-2035.  Sna trí bliana seo atá imithe thart, agus ag 
gníomhú dó leis an ionchur ón bpobal ag roinnt céimeanna 
de chomhairliúcháin phoiblí neamhreachtúla, tá an tÚdarás ag 
iarraidh forbairt na bpríomhchonairí gathacha a thabhairt ar 
aghaidh. Le linn dó déanamh amhlaidh, rinne an tÚdarás na 
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tograí ar fud na gconairí sin a bheachtú agus a athrú agus rinne 
sé dianiarracht córas nua bus a dhearadh a bheidh éifeachtúil 
agus éifeachtach araon, agus aird á tabhairt ar riachtanais na 
bpobal áitiúil ag an am céanna. 

De réir mar a rinneadh dul chun cinn ar na tionscadail sin, 
cinneadh roinnt conairí a chomhcheangal chun críocha iarratais 
phleanála a ullmhú. Dá bhrí sin, tá sé beartaithe iarratais a chur 
isteach sna míonna tosaigh den straitéis seo chuig an mBord 
Pleanála ar 12 scéim, atá mar a leanas:

	y Cluain Ghrífín go Lár na Cathrach; 

	y Sord go Lár na Cathrach; 

	y Baile Munna/Fionnghlas go Lár na Cathrach; 

	y Baile Bhlainséir go Lár na Cathrach; 

	y Leamhcán go Lár na Cathrach; 

	y Gleann na Life go Lár na Cathrach; 

	y Tamhlacht/Cluain Dolcáin go Lár na Cathrach; 

	y Camaigh go Lár na Cathrach; 

	y Teach Mealóg/Ráth Fearnáin go Lár na Cathrach; 

	y Bré go Lár na Cathrach; 

	y Belfield/an Charraig Dhubh go Lár na Cathrach; agus 

	y An Rinn go Lár na Cathrach

Tá na scéimeanna sin léirithe i bhFíor 12.1.

Faoi réir ceaduithe reachtúla pleanála a fháil, rachaidh an 
tÚdarás ar aghaidh chuig na príomhartairí bus sin a thógáil 
laistigh de limistéar Bhaile Átha Cliath. Is é an toradh a bheidh 

orthu go n-éascófar turais bus níos iontaofa ar na conairí bus is 
gnóthaí i réigiún Bhaile Átha Cliath, rud a fhágfaidh go mbeidh 
an mórchóras bus níos áisiúla agus níos úsáidí do níos mó 
daoine.  De bhreis air sin, soláthrófar príomhghnéithe de Phlean 
Ghréasán Rothaíochta Mhórlimistéar Bhaile Átha Cliath mar 
chuid de na conairí sin.

Thar thréimhse feidhme na straitéise, cuirfidh an tÚdarás 
tosaíocht bus chun feidhme a bheidh de bhreis ar an tosaíocht 
bus sin atá beartaithe faoi chlár reatha BusConnects Bhaile 
Átha Cliath. Go háirithe, tiocfaidh an gá le tuilleadh tosaíochta 
ar chonairí gathacha chun cinn de réir mar a mhéadaíonn an 
t-éileamh ar thaisteal bus agus an gá le hagaí turais iontaofa. 
Is féidir go mbeidh sé i gceist leis sin na Croíchonairí Bus 
láithreacha a fhairsingiú nó conairí gathacha nua a bhféadfadh 
go mbeadh tosaíocht ag teastáil uathu a shainaithint. 

Maidir leis na cuarbhealaí bus atá beartaithe mar chuid den 
ghréasán seirbhíse nua (a bhfuil na lipéid N, S, W agus O 
orthu), beidh sé riachtanach ardmhéid tosaíochta a fhorbairt 
orthu thar thréimhse feidhme na Straitéise Iompair. Tá na 
bealaí sin léirithe i bhFíor 12.2. Is dóigh freisin go mbeidh 
cuarsheirbhísí breise ag teastáil chun freastal ar limistéir 
forbartha amhail tailte an Mháistirphlean d’Imeall na Cathrach. 

Le linn soláthar a dhéanamh do thurais neamhbhactha bus ar 
na conairí sin, breithníodh gach cineál tosaíochta agus leanfar 
le gach cineál tosaíochta a bhreithniú. Áirítear leo sin lánaí 
bus, geataí bus, naisc bhóithre do bhusanna amháin, agus 
comharthaí tosaíochta bus.
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Beart BUS2 – Croíchonairí Gathacha Breise Bus

Tá sé mar rún ag an Údarás meastóireacht a dhéanamh ar 
an ngá le tosaíocht bhreise ar chonairí gathacha agus an 
tosaíocht bhreise sin a sholáthar.

Beart BUS3 – Cuarbhealaí agus Bealaí Áitiúla Bus

Tá sé mar rún ag an Údarás feabhsuithe suntasacha a chur 
ar chuarsheirbhísí bus agus ar sheirbhísí áitiúla bus ar na 
slite seo a leanas:

1. Minicíochtaí méadaithe ar na cuarsheirbhísí agus na 
seirbhísí áitiúla BusConnects; agus

2. Bearta tosaíochta bus a sholáthar i láithreacha ar na 
bealaí mar a sainaithnítear moilleanna ar sheirbhísí. 

Beart BUS1 – An Clár Croíchonairí Bus

Faoi réir toilithe reachtúla a fháil, tá sé mar rún ag an 
Údarás an 12 Chroíchonair Bus atá leagtha amach i gclár 
BusConnects Bhaile Átha Cliath a chur chun feidhme. 
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1. Cluain Ghrífín go Lár na Cathrach

2. Sord go Lár na Cathrach

3. Baile Munna/Fionnghlas go Lár na Cathrach

4. Baile Bhlainséir go Lár na Cathrach

5. Leamhcán go Lár na Cathrach

6. Gleann na Life go Lár na Cathrach

7. Tamhlacht/Cluain Dolcáin go Lár na Cathrach

8. Camaigh go Lár na Cathrach

9. Teach Mealóg/Ráth Fearnáin go Lár na Cathrach

10. Bré go Lár na Cathrach

11. Belfield/an Charraig Dhubh go Lár na Cathrach

12. An Rinn go Lár na Cathrach

Fíor 12.1: Croíchonairí Bus BusConnects Bhaile Átha Cliath 
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Fíor 12.2: Cuar-Chroíchonairí Bus
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Gréasán Seirbhíse Bus Nua Limistéar Bhaile Átha Cliath
Ag teacht sna sála ar thrí bhabhta de chomhairliúchán poiblí 
a tosaíodh sa bhliain 2017, rinne an tÚdarás Gréasán Bus Nua 
Limistéar Bhaile Átha Cliath a thabhairt chun críche agus a 
fhoilsiú i mí Mheán Fómhair 2020 agus chuir sé tús le hé a chur 
chun feidhme sa bhliain 2021 trí Dhromlach H, Dromlach C agus 
seirbhísí tacaíochta a thabhairt isteach.

Is é atá sa phlean gréasáin bus nua seo ná an leagan deiridh 
a d’eascair as an bpróiseas athdheartha, inar cuireadh san 
áireamh níos mó ná 72,000 aighneacht a fuarthas thar thrí 
thréimhse comhairliúcháin. Leanfar le cur chun feidhme an 
ghréasáin nua bus ar bhonn céimnithe thar roinnt blianta. 

Faoi na pleananna, eagrófar an gréasán anois ar bhonn na 
ndromlach a ghathóidh amach ó lár na cathrach, le tacaíocht ó 
sheirbhísí eile. Beidh na bealaí nua comhdhéanta díobh seo:

	y Dromlaigh – bealaí minice a bheidh comhdhéanta de 
sheirbhísí bus aonair a amchlárófar chun obair le chéile 
feadh conaire. Ag deireadh na conaire, imeoidh na seirbhísí 
aonair amach chun freastal ar limistéir dhifriúla;

	y Cuarbhealaí – seirbhísí a oibreoidh timpeall na cathrach. 
Soláthróidh siad naisc idir bruachbhailte agus lár bailte, gan 
aon ghá le taisteal isteach i Lár na Cathrach. Soláthróidh siad 
naisc chuig bealaí iarnróid, bealaí Luas agus bealaí eile bus 
freisin.

	y Bealaí Eile i dTreo na Cathrach – seirbhísí a oibreoidh 
isteach i Lár Cathrach Bhaile Átha Cliath. Ní bheidh na 
seirbhísí sin ina gcuid d’aon dromlach agus oibreoidh siad 
ar a n-amchlár féin;
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	y Bealaí Áitiúla – seirbhísí a sholáthróidh naisc thábhachtacha 
laistigh de limistéir áitiúla, agus iad ag nascadh chuig ionaid 
áitiúla mhiondíola agus chuig naisc iompair ar aghaidh;

	y Bealaí le linn Buaic-amanna Amháin – seirbhísí a oibreoidh 
le linn na dtréimhsí buaic-ama taistil, arb iad maidineacha 
agus tráthnónta ar laethanta le linn na seachtaine iad 
de ghnáth, agus toilleadh breise á sholáthar acu feadh 
príomhchonairí bus; agus

	y Mearbhealaí – seirbhísí díreacha ó na bruachbhailte amuigh 
go Lár na Cathrach ag buaic-uaireanta comaitéireachta, 
a oibreoidh seirbhís stadanna teoranta chun paisinéirí a 
thabhairt chun a gcinn scríbe ar shlí níos tapa.

Léirítear sliocht ó Ghréasán Bus Nua Limistéar Bhaile Átha 
Cliath i bhFíor 12.3. Tá dath dearg ar dhromlaigh agus ar 
bhrainsí, tá dath bánghorm ar Chuarbhealaí agus tá dath corcra 
ar Bhealaí Áitiúla.

De bhreis ar an ngréasán seirbhíse athbhreithnithe, b’amhlaidh, 
de bharr anailís a rinneadh le linn an straitéis a ullmhú, gur 
sainaithníodh roinnt láithreacha ina bhfágfadh an t-éileamh ar 
sheirbhísí bus sa bhliain 2042 go dteastódh bealaí a bheadh 
de bhreis orthu sin atá leagtha amach san athbhreithniú ar an 
ngréasán. Dá réir sin, déanfar athbhreithnithe tréimhsiúla le 
linn thréimhse feidhme na Straitéise Iompair chun tionchair na 
bpatrún athraitheach forbartha agus iompair a mheas agus 
chun breiseanna cuí leis an mórchóras bus, nó coigeartuithe cuí 
air, a chur chun feidhme ar mhaithe le freastal ar na socruithe 
athraitheacha. 

I gcás an dara ceann, beidh an t-éileamh méadaithe ar an iompar 
poiblí chun freastal ar Aerfort Bhaile Átha Cliath ar cheann 
amháin de na príomhthosca roimh MetroLink a sholáthar.

Beart BUS4 – Gréasán Seirbhíse Bus Nua 
Limistéar Bhaile Átha Cliath

Tá sé mar rún ag an Údarás soláthar Ghréasán Seirbhíse 
Bus Nua Limistéar Bhaile Átha Cliath a chur i gcrích sa 
bhliain 2024.

Beart BUS5 – Faireachán agus Athbhreithniú ar 
an nGréasán Seirbhíse Bus

Tá sé mar rún ag an Údarás faireachán leanúnach a 
dhéanamh ar an éileamh ar sheirbhísí bus i Limistéar Bhaile 
Átha Cliath mar chuid de chur i bhfeidhm an ghréasáin 
seirbhíse nua agus mar chuid den fhaireachán agus 
athbhreithniú tréimhsiúil ar an Straitéis Iompair, agus an 
gréasán seirbhíse a bhreisiú nó a leasú de réir mar is cuí. 
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Fíor 12.3: Sliocht ó Ghréasán Seirbhíse Bus Nua Limistéar Bhaile Átha Cliath
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12.2.3 Flít Busanna a bhfuil Acmhainn Níos Airde 
aige
Mar atá luaite i rannán 12.1.4, tá sé beartaithe go dteastóidh 
acmhainn mhéadaithe ó roinnt conairí bus trí aistriú chuig 
córais bus a bhfuil acmhainn níos airde acu de réir mar a 
sháraíonn an t-éileamh ar thaisteal ar na conairí sin an t-éileamh 
sin ar féidir le seirbhísí bus ardmhinicíochta freastal air.

Tríd an gcur chuige sin, gheobhaidh na conairí sin méadú breise 
ó thaobh an speictrim acmhainne de, áit a mbeidh feithiclí níos 
mó ag soláthar níos mó áiteanna do phaisinéirí. Mar léiriú ar 
acmhainneacht an chuir chuige sin, tá feithiclí dé-altacha bus 
suas le 25 mhéadar ar fad á n-úsáid i gcathracha éagsúla ar fud 
an domhain. Tá na feithiclí in ann suas le 200 paisinéir a iompar. 
Tá an flít reatha busanna dhá stór in ann thart ar 90-95 paisinéir 
in aghaidh na feithicle a iompar. 

Déanfar an fheithicil bheacht atá le tabhairt isteach a chinneadh 
ag an am cuí agus cuirfear an timpeallacht oibriúcháin san 
áireamh sa rogha a dhéanfar, lena n-áirítear leithead na 
sráideanna; idirghníomhaíochtaí leis an Luas; riachtanais 
rothaithe agus coisithe; agus breithniúcháin pháirceála bus 
agus idirstad. 

12.2.4 Busanna Astaíochtaí Nialasacha
Faoin gclár BusConnects, tosaíodh an t-aistriú i dtreo flít 
busanna uirbeacha astaíochtaí nialasacha a bhaint amach le 
haghaidh seirbhísí bus atá á n-oibriú ag an Stát. Tá busanna 
hibrideacha díosal-leictreacha le feiceáil ar fud Chathair Bhaile 
Átha Cliath anois agus, faoi dheireadh na bliana 2021, beidh 
219 gcinn de na feithiclí astaíochtaí ísle sin ar shráideanna na 
príomhchathrach.

Sa bhliain 2022, tabharfar flít lánleictreach busanna aon urláir 
agus dhá urlár isteach agus tiontófar iostaí bus go leanúnach 
chun gur féidir leo na cineálacha nua feithiclí a luchtú agus a 
chothabháil.  Faoi chlár BusConnects Bhaile Átha Cliath, beidh 
an flít busanna uirbeacha ar fad i gCeantar Bhaile Átha Cliath 
aistrithe ina bhfeithiclí astaíochtaí nialasacha nó ina bhfeithiclí 
astaíochtaí ísle faoin mbliain 2030 agus beidh an flít comhdhéanta 
de bhusanna astaíochtaí nialasacha amháin faoin mbliain 2035.

Maidir leis an bhflít cóistí réigiúnacha agus idirchathrach, 
déanfar dlúthfhaireachán ar na teicneolaíochtaí atá ag teacht 
chun cinn d’fhonn iad a ghlacadh le linn thréimhse feidhme 
na straitéise, a luaithe a mheasfar iad a bheith iontaofa agus 
éifeachtach le haghaidh taisteal fad-achair.

Beart BUS6 – Flít Busanna a bhfuil Acmhainn 
Níos Airde aige  

Sna céimeanna deiridh de thréimhse feidhme na Straitéise 
Iompair, tá sé mar rún ag an Údarás feithiclí bus a bhfuil 
acmhainn níos airde acu a thabhairt isteach ar chonairí cuí 
BusConnects chun na hacmhainní iompartha paisinéirí a 
mhéadú ar aon dul leis an éileamh tuartha.

Beart BUS7 – Flít Busanna Astaíochtaí 
Nialasacha do Bhaile Átha Cliath

Tá sé mar rún ag an Údarás flít bus atá comhdhéanta 
d’fheithiclí astaíochtaí ísle amháin a sholáthar do 
Cheantar Bhaile Átha Cliath faoin mbliain 2030 agus flít 
atá comhdhéanta d’Fheithiclí Astaíochtaí Nialasacha a 
sholáthar faoin mbliain 2035.
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Fíor 12.4: An tAistriú i dtreo Busanna Astaíochtaí Nialasacha i 
mBaile Átha Cliath

Léirítear sa ghraf conas atá sé beartaithe faoi láthair an t-aistriú 
i dtreo feithiclí astaíochtaí nialasacha a dhéanamh don fhlít 
busanna uirbeacha i mBaile Átha Cliath.

2021

1489
Baile 
Átha 
Cliath

2025 2030 2032 2033 2035
Busanna 
Iomlána 
(2035)

Díosal Hibrideach Astaíochtaí Nialasacha

Beart BUS8 – An Flít Cóistí Réigiúnacha agus 
Idirchathrach

Déanfaidh an tÚdarás faireachán ar theicneolaíochtaí 
breosla atá ag teacht chun cinn d’fhonn iad a ghlacadh 
isteach sna seirbhísí réigiúnacha agus idirchathrach, 
ar mhaithe le flít cóistí astaíochtaí ísle nó astaíochtaí 
nialasacha a bhaint amach do Mhórcheantar Bhaile Átha 
Cliath, ar aon dul leis na cineálacha feithiclí atá ar fáil.
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12.2.5 Stáisiúin Bus agus Chóiste
Is féidir, le linn an gréasán bus a fhorbairt agus a leathnú le linn 
thréimhse feidhme na Straitéise Iompair, go mbeidh gá ann le 
stáisiúin shaincheaptha bus a fhorbairt i láithreacha áirithe, go 
háirithe sna lonnaíochtaí tábhachtacha i Mórcheantar Bhaile 
Átha Cliath amhail an Uaimh agus Cill Mhantáin. Is féidir, le linn 
athruithe a dhéanamh ar an dóigh a mbainistítear seirbhísí, go 
mbeidh gá ann freisin le hathruithe a dhéanamh ar an dóigh a 
n-oibrítear na stáisiúin láithreacha agus le hiad a fhorbairt agus 
a fheabhsú tuilleadh chun gur féidir leo freastal ar sheirbhísí 
breise. Déanfar é sin i gcomhar leis na hoibritheoirí iompair 
agus le Córas Iompair Éireann.

Beart BUS9 – Stáisiúin Bus agus Chóiste

Chun freastal ar an méadú suntasach i seirbhísí bus ar fud 
Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath, déanfaidh an tÚdarás 
faireachán ar an ngá atá ann le stáisiúin nua bus agus 
chóiste agus féachfaidh sé le hiad a fhorbairt, nuair is cuí. 
Déanfar measúnú ar an ngá atá ann le stáisiúin láithreacha 
a fhorbairt agus a fheabhsú tuilleadh freisin. 

12.2.6 Iostaí Bus
Thar thréimhse feidhme na Straitéise, is féidir go dtiocfaidh 
athrú ar an riachtanas atá ann le hiostaí bus, a mhéid a 
bhaineann lena líon, lena n-acmhainn agus lena láthair 
gheografach. Ag obair dó i gcomhairle leis na hoibritheoirí 
iompair agus leis na húdaráis úsáide talún, déanfaidh an 
tÚdarás athbhreithniú ar na riachtanais atá ann le hiostaí bus 

i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath agus soláthróidh sé saoráidí 
nua nó saoráidí feabhsaithe cibé áit a mbeidh gá leo nó a 
mbeidh údar leo ar shlí eile ar fhorais iompair. 

I gcomhar leis na hoibritheoirí iompair, déanfaidh an tÚdarás 
athbhreithniú ar na riachtanais atá ann le hiostaí bus i 
Mórcheantar Bhaile Átha Cliath agus soláthróidh sé saoráidí 
nua cibé áit a mbeidh gá leo.

Beart BUS10 – Iostaí Bus

Tá sé mar rún ag an Údarás, ag obair dó i gcomhar leis 
na hoibritheoirí iompair, athbhreithniú a dhéanamh 
ar an socrú is fearr le haghaidh saoráidí iosta ar fud 
Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath, saoráidí nua a sholáthar 
cibé áit a mbeidh gá leo, agus socrú a dhéanamh do 
shaoráidí díchoimisiúnaithe a athúsáid, de réir mar is cuí.

12.2.7 Libhré Bus
Faoi chlár BusConnects Bhaile Átha Cliath, déanfar an taobh 
amuigh agus an taobh istigh de bhusanna, ar a dtugtar an 
libhré bus, a chaighdeánú ar fud na n-oibritheoirí difriúla ar 
mhaithe leis an gcóras bus a chur i láthair mar chóras iompair 
phoiblí atá nua-aimseartha, comhtháite agus éifeachtach.  Tá 
an ceanglas chun branda aonfhoirmeach a ghlacadh leagtha 
amach i reachtaíocht.

Agus libhré nua TFI á chur i bhfeidhm, díreofar ar dtús ar na 
busanna agus na cóistí nua a bheidh ag teacht isteach sa fhlít 
Oibleagáide Seirbhíse Poiblí agus ar bhealaí a sheolfar mar chuid 

137Údarás Náisiúnta Iompair 
An Straitéis Iompair do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath



de Ghréasán Seirbhíse Bus nua Bhaile Átha Cliath dar teideal 
BusConnects. Cuirfear an libhré i bhfeidhm ar fud na tíre ina 
dhiaidh sin maidir le gach seirbhís Oibleagáid Seirbhíse Poiblí.

Beart BUS11 – Libhré Bus

Tá sé mar rún ag an Údarás libhré comhsheasmhach a 
sholáthar do gach bus Oibleagáide Seirbhíse Poiblí i 
Mórcheantar Bhaile Átha Cliath. 

12.2.8 Stadanna agus Scáthláin Nua Bus
Faoi chlár BusConnects Bhaile Átha Cliath agus faoin gclár 
‘Éire a Nascadh’ (rannán 12.2.7), cuirfimid feabhas ar stadanna 
bus i réigiún Bhaile Átha Cliath trí fhaisnéis níos fearr a 
thabhairt faoi bhealaí agus trí fhaisnéis amchláir atá sonrach 
do gach stad ar leith a chur leo. Glacfaidh gach oibritheoir an 
stíl sin agus bainfear an meascán reatha cuaillí ag stadanna 
iloibritheoirí. Forbraíodh an stíl nua sin go sonrach chun 
bheith comhsheasmhach leis an libhré nua bus ar mhaithe le 
comhsheasmhacht amhairc a sholáthar. Tá na stadanna agus na 
scáthláin nua á gcur i bhfeidhm faoi láthair agus leanfar le hiad 
a shuiteáil de réir a chéile sna blianta atá le teacht. 

Suiteálfaimid tuilleadh comharthaí Faisnéise Fíor-Ama do 
Phaisinéirí feadh na gconairí nua bus agus in áiteanna eile ar 
fud an réigiúin, agus faisnéis chruinn á soláthar faoi theacht an 
chéad bhus eile.

Cuirfear borradh mór faoin soláthar scáthlán bus mar chuid 
de chlár BusConnects Bhaile Átha Cliath agus den chlár ‘Éire 
a Nascadh’ (rannán 12.2.7). Soláthrófar líon mór scáthlán bus 
breise i láithreacha nua, go háirithe in áiteanna ina soláthraítear 
seirbhísí nasctha. Fiosrófar an fhéidearthacht a bhaineann le 
dearadh uirbeach agus gnéithe atá tairbheach don chomhshaol 
a chur ar áireamh i stadanna nua bus agus scáthláin nua bhus. 

Beart BUS12 – Stadanna agus Scáthláin Nua Bus

Tá sé mar rún ag an Údarás leanúint le clár um sholáthar 
stadanna agus scáthlán bus a chur i bhfeidhm agus le 
faireachán a dhéanamh ar an acmhainneacht atá ann an 
soláthar sin a leathnú agus a uasghrádú tuilleadh le linn 
thréimhse feidhme na straitéise.

12.2.9 Croíchonairí Réigiúnacha Bus
Maidir le taisteal de bhus a thosaíonn lasmuigh den Limistéar 
Ceannchathartha, tá sé mar aidhm ag an Údarás a chinntiú 
go n-uasmhéadófar iontaofacht agus éifeachtúlacht seirbhísí 
réigiúnacha bus. Chun déanamh amhlaidh, lorgófar méid áirithe 
tosaíochta bus ar na bealaí náisiúnta sin ina gcuireann plódú 
tráchta moill ar sheirbhísí bus/cóiste, nó ina bhféadfadh plódú 
tráchta moill a chur orthu, lena n-áirítear ar bhealaí i dtreo an 
M50 agus i dtreo an limistéir faoi fhoirgnimh den chathair. Ar 
chonairí áirithe, beidh an tosaíocht ag teacht leis an tosaíocht 
sin atá beartaithe mar chuid de chlár conairí BusConnects 
Bhaile Átha Cliath agus dá leathnú. 
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Sainaithníodh seacht gconair réigiúnacha bus mar chuid den 
Chroíghréasán Bus. Is iad sin:

	y An M1, trí Thollán Phort Bhaile Átha Cliath

• Conair a fhreastalaíonn ar bhealaí bus fad-achair 
ó Bhéal Feirste, ó Dhún Dealgan, ó Dhoire, ó 
Mhuineachán agus ó Dhroichead Átha; agus

• Conair a fhreastalaíonn ar bhealaí réigiúnacha bus ó 
Bhaile Brigín, ó na Sceirí agus ón Mí Thoir.

	y An M2, trí Bhóthar Fhionnghlaise

• Conair a fhreastalaíonn ar bhealaí réigiúnacha bus 
ó Chill Dhéagláin agus ó Bhaile Shláine, mar aon le 
láithreacha eile ar an taobh thuaidh agus ar an taobh 
thiar thuaidh.

	y An M3/an N3, trí Bhóthar na hUaimhe

• Conair a fhreastalaíonn ar bhealaí réigiúnacha bus 
ón gCabhán, ón Uaimh, ó Bhaile Átha Troim, ó Dhún 
Seachlainn agus ó Cheanannas; agus

• Conair a fhreastalaíonn ar bhealaí bus fad-achair ó 
Dhún na nGall agus ó réigiún an iarthuaiscirt.

	y An M4/an N4, trí Sheachbhóthar Shéipéal Iosóid

• Conair a fhreastalaíonn ar bhealaí bus fad-achair ó 
Ghaillimh, ó Mhaigh Eo, ó Shligeach agus ón Lár Tíre; agus

• Conair a fhreastalaíonn ar bhealaí réigiúnacha bus 
feadh chonair an M4.

	y An M7/an N7, trí Bhóthar an Mhíle Fhada

• Conair a fhreastalaíonn ar bhealaí bus fad-achair ó 
Chorcaigh, ó Luimneach agus ó Phort Láirge; agus

• Conair a fhreastalaíonn ar bhealaí réigiúnacha bus ó 
Chill Dara, ó Laois agus ó chontaetha cóngaracha.

	y An N81

• Conair a fhreastalaíonn ar bhealaí bus fad-achair ó Chill 
Mhantáin thiar theas agus ó Cheatharlach thoir; agus

• Conair a fhreastalaíonn ar bhealaí réigiúnacha bus ó 
Bhaile Coimín agus ó Bhealach Conglais, mar aon le 
láithreacha eile.

	y An M11/an N11

• Conair a fhreastalaíonn ar bhealaí bus fad-achair ó 
Loch Garman; agus

• Conair a fhreastalaíonn ar bhealaí réigiúnacha bus ón 
Inbhear Mór, ó Chill Mhantáin agus ó chonair an N11.

Tá na Croíchonairí Réigiúnacha Bus sin léirithe i bhFíor 12.5.

Beart BUS13 – Croíchonairí Réigiúnacha Bus

Ag obair dó i gcomhar le Bonneagar Iompair Éireann agus 
leis na húdaráis áitiúla ábhartha, tá sé mar rún ag an Údarás 
leanúint le leibhéil bhreisithe tosaíochta bus a sholáthar ar 
na Croíchonairí Réigiúnacha Bus, agus aghaidh á tabhairt 
go háirithe ar chodanna ina bhfuil, nó ina mbeidh, plódú 
tráchta mar chúis le moilleanna ar bhusanna.
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Tosaíocht Bus i mBailte agus Sráidbhailte
Bíonn a lán seirbhísí bus réigiúnacha agus fad-achair faoi réir 
moilleanna agus iad ag taisteal trí bhailte agus sráidbhailte ar 
fud Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath. Imríonn sé sin tionchar 
diúltach ar a iontaofa a bhíonn agaí turais agus ar a tharraingtí a 
bhíonn na seirbhísí ina n-iomláine. Is dóigh go bhfuil deiseanna 
ann tosaíocht bus a sholáthar i roinnt mhaith de na limistéir 
uirbeacha sin, i riocht lánaí bus, geataí bus, comharthaí tráchta 
nó socruithe eile den chineál céanna, go háirithe i láithreacha 
ina bhfuil roghanna eile ar fáil don charrthrácht príobháideach, 
amhail bóithre dáileacháin agus bóithre faoisimh. I gcomhar leis 
na húdaráis áitiúla, féachfaidh an tÚdarás le tosaíocht den sórt 
sin a sholáthar in áiteanna ina gcuireann plódú tráchta moill 
ar ghluaiseacht bus nó inar dóigh go gcuirfidh sé moill uirthi. 
Cuirfear san áireamh go hiomlán sna bearta sin aon bheartais 
agus cuspóirí a bhaineann leis an ríocht phoiblí agus an 
timpeallacht uirbeach sna bailte agus sráidbhailte sin. 

Beart BUS14 – Tosaíocht Bus i mBailte agus 
Sráidbhailte

Cuirfidh an tÚdarás agus údaráis áitiúla bearta 
tosaíochta bus chun feidhme i mbailte agus sráidbhailte i 
Mórcheantar Bhaile Átha Cliath ar mhaithe le moilleanna 
ar sheirbhísí bus a laghdú.

12.2.10 Éire a Nascadh agus Tuilleadh Infheistíochta 
Connecting Ireland is the NTA’s programme to address the 
gaps in connections to local and regional centres in rural 
Ireland, to allow for the access to local services without the 
need for a car and to provide the option of more sustainable 

transport across the region. It is proposed to Is ionann an 
clár ‘Éire a Nascadh’ agus clár an Údaráis atá ceaptha chun 
dul i ngleic leis na bearnaí atá ann i naisc chuig lárionaid áitiúla 
agus réigiúnacha i gceantar tuaithe na hÉireann chun gur féidir 
seirbhísí áitiúla a rochtain gan aon ghá le carr agus chun iompar 
níos inbhuanaithe a sholáthar ar fud an réigiúin. Tá sé beartaithe 
an gréasán seirbhísí a thabhairt chun críche ar bhonn contae i 
gcomhairle le húdaráis áitiúla agus tús a chur le comhairliúchán 
poiblí iomlán ar na tograí go luath sa bhliain 2022. 

Thar thréimhse feidhme na straitéise, agus chun a chinntiú 
gur féidir rogha éifeachtach eile ar an gcarr príobháideach a 
thairiscint i gcodanna tuaithe de Mhórcheantar Bhaile Átha 
Cliath le haghaidh gach cuspóra turais, déanfaidh an tÚdarás 
tuilleadh feabhsuithe seirbhíse tar éis chur i bhfeidhm tosaigh an 
chláir ‘Éire a Nascadh’ a chríochnú. Déanfar amhlaidh in áiteanna 
ina bhfuil éileamh sainaitheanta ann agus/nó in áiteanna a 
léirítear san anailís ar phatrúin taistil go mbíonn ardspleáchas ar 
an gcarr príobháideach iontu i gcónaí.  Le himeacht ama, táthar 
ag súil leis go bhfásfaidh na seirbhísí a sholáthraítear faoin gclár 
‘Éire a Nascadh’ agus go dtiocfaidh borradh fúthu chun gur féidir 
leo aghaidh a thabhairt ar an ngá atá ann le sciar suntasach 
de thurais chairr a aistriú chuig an iompar poiblí ar mhaithe le 
hastaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú.

Beart BUS15 – Éire a Nascadh

Tá sé mar rún ag an Údarás an clár ‘Éire a Nascadh’ a chur 
i gcrích agus a chur chun feidhme sa ghearrthéarma, lena 
n-áirítear measúnú a dhéanamh ar sheirbhísí saincheaptha 
laistigh de Bhailte Tábhachtacha Mhórcheantar Bhaile 
Átha Cliath, chun a chinntiú go bhfreastalaíonn an 
t-iompar poiblí go maith ar bhailte agus sráidbhailte 
Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath.  
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12.2.11 Nasc Áitiúil agus Seirbhísí atá Freagrúil 
don Éileamh Services
I gcás pobal nach bhfuil lonnaithe i ndlúthghaireacht do na 
seirbhísí atá á n-oibriú ag na príomhoibritheoirí iompair, nó 
atá lonnaithe in áiteanna ina bhfuil tuilleadh bealaí áitiúla ag 
teastáil, is féidir le Nasc Áitiúil an tseirbhís iompair phoiblí sin 
a sholáthar. Bainistítear na seirbhísí sin trí Oifigí Nasc Áitiúil 
an Údaráis agus soláthraíonn siad bealaí sceidealaithe do 
phobail áitiúla, mar aon le seirbhísí atá freagrúil don éileamh. 
Tá seirbhísí tráthnóna á bhforbairt faoi láthair chun freastal 
tuilleadh ar riachtanais an phobail áitiúil.

A bhuí leis an mbeart sin, cumasófar do dhaoine nach 
bhfuil lonnaithe i ngar do na seirbhísí atá á soláthar ag na 
móroibritheoirí iompair rochtain a fháil ar an iompar poiblí agus 
ar na seirbhísí laistigh dá bpobal féin.

Beart BUS17 – Nasc Áitiúil agus Iompar atá 
Freagrúil don Éileamh

Tá sé mar rún ag an Údarás Nasc Áitiúil a fhorbairt 
tuilleadh mar ghné lárnach den chóras réigiúnach iompair 
chun a chinntiú go bhfreastalaítear go leordhóthanach ar 
limistéir thuaithe. BEART BUS16 – Seirbhísí Réigiúnacha agus 

Áitiúla Bus

Leanfaidh an tÚdarás le feabhas a chur ar an tairiscint 
iompair phoiblí i gcodanna tuaithe de Mhórcheantar 
Bhaile Átha Cliath chun freastal ar an éileamh taistil 
atá ann cheana agus a bheidh ann sa todhchaí agus 
chun laghdú a dhéanamh ar an spleáchas ar an gcarr 
príobháideach le haghaidh gach cuspóra turais.
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12.3 Iarnród Éadrom
12.3.1 Réamhrá
Ó cuireadh gréasán iarnróid éadroim ar áireamh sa Straitéis 
um Thionscnamh Iompair Bhaile Átha Cliath sa bhliain 1994, 
tá atabhairt isteach seirbhísí tram i mBaile Átha Cliath ina 
mórghné de phleananna agus de chláir infheistíochta as a 
chéile don chóras réigiúnach iompair. Féachtar ar thógáil agus 
leathnú Líne Dhearg agus Líne Ghlas Luas, a osclaíodh den 
chéad uair sa bhliain 2004, mar éacht an-rathúil lena ngabhann 
nascacht fheabhsaithe, minicíochtaí méadaithe agus acmhainn 
mhéadaithe i gcoibhneas le seirbhísí bus agus mórthionchair 
dhearfacha ar na timpeallachtaí uirbeacha trína ritheann na línte. 

Tá línte Luas i bhfad níos cost-éifeachtúla ná línte Meitreo agus 
línte Iarnróid Throm faoi thalamh, ar nithe iad nach féidir údar 
a thabhairt lena gcostas ach amháin i gcás gur mó an leibhéal 
tuartha éilimh iompair i limistéar ar leith ná an leibhéal éilimh ar 
féidir le líne Luas amháin nó níos mó freastal air. Ina theannta 
sin, feidhmíonn línte Meitreo faoi thalamh ar an tslí is éifeachtaí 
agus iad ag freastal ar leibhéil an-ard éilimh ná ag aon am eile, 
go háirithe i gcás ina mbíonn leibhéil an-ard éilimh ann sa dá 
threo le linn an lae, amhail iad sin a bhíonn le feiceáil idir lár 
cathrach agus Aerfort. Feidhmíonn tramlínte dromchla ar an tslí 
is éifeachtaí agus iad ag soláthar nascacht iompair phoiblí ar 
ardchaighdeán i suíomhanna meándlúis ná ag aon am eile. 

Tá gréasán atá comhdhéanta de roinnt línte ardacmhainne a 
chuimsíonn seirbhísí bus agus iarnróid éadroim níos inmharthana 
mar rogha maidir le freastal ar chathair atá de scála agus de 
dhlús Bhaile Átha Cliath ná gréasán Meitreo, mar sin, sa mhéid 

is gur leithne i bhfad an daonra ar féidir freastal go díreach air 
trí chóras ardcháilíochta ná an daonra a bhféadfaí freastal air trí 
ghréasán Meitreo, ar gréasán níos teoranta é. 

Mórthairbhe eile a bhaineann leis an gcur chuige is ea gur féidir 
é a sholáthar de réir a chéile, maidir le haistriú ón mbus chuig 
an mbus ardacmhainne agus/nó chuig iarnród éadrom feadh 
aon chonaire, faoi mar a tharla ar an Líne Dhearg agus an Líne 
Ghlas araon i mBaile Átha Cliath, áit ar cuireadh síntí leis na 
línte bunaidh de réir mar a thug an t-éileamh taistil údar leo. 

Agus an straitéis iompair seo á forbairt aige, thug an tÚdarás 
aird ar na saincheisteanna uile sin agus rinne sé roinnt roghanna 
a thástáil agus a bhreithmheas do bhus ardacmhainne, do 
thram ar an tsráid agus do línte Meitreo faoi Thalamh i roinnt 
láithreacha i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath. I gcomhthéacs 
Bhaile Átha Cliath, rinneadh amach sna hanailísí a rinneadh don 
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straitéis seo nach bhféadfadh an t-éileamh taistil tuartha roimh 
an mbliain 2042 údar a thabhairt faoi láthair ach leis an leibhéal 
infheistíochta a theastaíonn le haghaidh córas meitreo faoi 
thalamh a sholáthar sa chonair idir Sord, Aerfort Bhaile Átha 
Cliath agus Lár na Cathrach.

Dá bhrí sin, moltar sa straitéis go bhfreastalófaí go páirteach 
ar an éileamh ar an gconair sin trí MetroLink a sholáthar. Ós 
rud é go mbeidh an bonneagar MetroLink i bhfeidhm go ceann 
na mblianta, tá sé mar aidhm leis an straitéis a chinntiú go 
seasfaidh sé an aimsir chun go mbeifear in ann é a leathnú más 
amhlaidh go mbeidh an t-éileamh níos mó ná an réamhaisnéis 
reatha.

Tugadh le fios san anailís freisin gurb ann do roinnt conairí inar 
dóigh go mbeidh an t-éileamh ar thaisteal tar éis na bliana 
2042 níos mó ná an t-éileamh ar féidir leis an mbus freastal 
air agus inar dhóigh go mbeadh sé riachtanach línte iarnróid 
éadroim a fhorbairt. 

Dá bhrí sin, coinnítear sa Straitéis Iompair an gréasán beartaithe 
Luas ó Straitéis Iompair na bliana 2016, agus é comhlánaithe 
ag feithiclí bus a bhfuil acmhainn níos airde acu a thabhairt 
isteach, mar atá leagtha amach i rannán 12.2.3. Tá an Gréasán 
Iarnróid Éadroim atá beartaithe don bhliain 2042 léirithe i 
bhFíor 12.6. De bhreis air sin, áirítear leis an Straitéis Iompair 
gréasán iompair atá le cur chun feidhme tar éis na bliana 2042 
inar dóigh go mbeidh tuilleadh línte iarnróid éadroim ag teastáil 
(Fíor 12.7).
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Fíor 12.6: An Gréasán Iarnróid Éadroim atá beartaithe don bhliain 2042
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Comhtháthóidh MetroLink le seirbhísí bus agus iarnróid 
áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta ag roinnt láithreacha feadh 
a bhealaigh, lena n-áirítear cómhalartuithe tábhachtacha ag 
Aerfort Bhaile Átha Cliath, Glas Naíon, Sráid na Teamhrach agus 
Charlemont. 

Is é Charlemont an láthair is fearr le haghaidh an 
chómhalartaithe phríomha leis an Líne Ghlas mar fhreagairt don 
éileamh méadaitheach san fhadtéarma, agus is láthair chuí é 
chun aon síntí féideartha meitreo sa todhchaí a éascú ar mhaithe 
le freastal ar iardheisceart, deisceart nó oirdheisceart an réigiúin 
cathrach dá dtiocfadh éileamh leordhóthanach chun cinn. 

BEART LRT1 - Metrolink

Rinneadh iarratas chuig an mBord Pleanála ar Ordú 
Iarnróid le haghaidh MetroLink sa bhliain 2022. Faoi réir 
ceadú a fháil, tá sé beartaithe dul ar aghaidh le tógáil an 
tionscadail ansin.

BEART LRT2 – Meitreo a Fhorbairt Tuilleadh

Le linn dó an Straitéis Iompair a athbhreithniú agus a 
athrú chun dáta, rud a dhéanfaidh sé gach sé bliana, 
déanfaidh an tÚdarás measúnú ar an riachtanas atá ann 
le línte breise Meitreo a sholáthar i Mórcheantar Bhaile 
Átha Cliath bunaithe ar éileamh tuartha ar thaisteal atá 
athraithe chun dáta agus ar athruithe suntasacha atá 
ag teacht chun cinn sa bheartas úsáide talún agus sa 
bheartas spáis, lena n-áirítear roghanna a breithníodh 
roimhe chun MetroLink a shíneadh ó dheas i dtreo an 
Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, feadh Líne Ghlas 
láithreach Luas nó i dtreo Bhaile Átha Cliath Thiar Theas. 

12.3.2 Metrolink
Sa Straitéis Iompair, úsáidtear an téarma ‘Meitreo’ chun cur síos 
a dhéanamh ar chóras iarnróid éadroim atá lán-leithscartha. Is 
airde i bhfad an acmhainn fhéideartha atá aige ná é sin atá ag 
Luas. Is féidir leis gluaiseacht i bhfad níos gasta ná Luas freisin 
toisc nach mbíonn aon idirghníomhaíocht aige le modhanna 
eile iompair. Chun an leibhéal seirbhíse sin a sholáthar, áfach, 
is gá do chodanna móra de na córais sin oibriú faoi thalamh. 
Fágann sé sin go bhfuil siad níos costasaí ná línte Luas.

Ceann de na cuspóirí atá leis an bpleanáil iompair i mBaile 
Átha Cliath le fada an lá is ea an togra le haghaidh freastal 
ar na bruachbhailte thuaidh de Chathair Bhaile Átha Cliath, 
ar Shord agus ar Aerfort Bhaile Átha Cliath trí líne iarnróid 
dhíreach ó Lár na Cathrach. Tá an togra sin bunaithe ar an 
éileamh taistil tuartha feadh na conaire sin. Bhí daonra Shoird 
beagáinín faoi bhun 40,000 duine sa bhliain 2016 agus tá sé 
le fás go suntasach. Is ionann Aerfort Bhaile Átha Cliath agus 
príomhthairseach idirnáisiúnta na hÉireann agus meastar go 
dtiocfaidh méadú ar an líon paisinéirí agus an líon fostaithe ag 
an Aerfort tar éis na paindéime. Tá roinnt mór-lárionad daonra 
amhail Baile Munna agus Glas Naíon suite idir an tAerfort agus 
an stáisiún ceann aistir sa Lár Cathrach Theas freisin. Tá an Lár 
Cathrach Thuaidh suite eatarthu chomh maith, a chuimsíonn 
nithe is díol spéise tráchtála, miondíola agus cultúir. 

Sainaithníodh tionscadal reatha MetroLink mar shlí is buntáistí 
chun freastal ar na leibhéil chriticiúla éilimh iompair ar an 
gconair sin. Maidir leis an mBealach Roghnaithe le haghaidh 
MetroLink, a théann ón Inbhear i mBaile Átha Cliath Thuaidh, 
áit a bhfuil saoráid straitéiseach Páirceála agus Taistil beartaithe 
freisin, chuig an gcathair theas in Charlemont, cinneadh é tar 
éis staidéar cuimsitheach measúnachta ar roghanna bealaigh 
a chur i gcrích. Bonn eolais eile faoi ba ea an toradh ar dhá 
bhabhta comhairliúcháin phoiblí neamhreachtúil.

147Údarás Náisiúnta Iompair 
An Straitéis Iompair do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath



12.3.4 Fionnghlas
Osclaíodh an síneadh leis an Líne Ghlas go Droichead Broome 
(Luas Traschathrach) do phaisinéirí sa bhliain 2017. Tá sé 
beartaithe le fada an lá an líne sin a shíneadh ar deireadh chun 
freastal ar an éileamh taistil ó Fhionnghlas, agus an fhéidearthacht 
ann saoráid páirceála agus taistil a lonnú ag stad ceann aistir na 
líne nó i ngar dó. Le blianta beaga anuas, d’fhéach an tÚdarás 
agus Bonneagar Iompair Éireann le Bealach Roghnaithe a 
shainaithint don tionscadal, agus foilsíodh mionsonraí faoi sin sa 
bhliain 2021. Tá sé beartaithe an obair mhionsonraithe deartha 
agus pleanála a chur i gcrích thar na blianta atá le teacht agus an 
scéim a thabhairt ar aghaidh go céim na tógála ansin.

BEART LRT3 – Luas Fhionnghlaise

Tá sé beartaithe an Líne Ghlas a shíneadh ó thuaidh go 
Fionnghlas, agus an fhéidearthacht ann saoráid páirceála 
agus taistil a lonnú ag stad ceann aistir na Líne nó i ngar dó.

12.3.5 Leamhcán
Bunaithe ar an obair a rinneadh roimhe seo, agus bunaithe ar 
anailísí a rinneadh ina dhiaidh sin, is deimhin leis an Údarás 
go bhfuil éileamh leordhóthanach ann ar líne iarnróid éadroim 
ó lár na cathrach go Leamhcán agus gur cheart tionscadal a 
shaothrú chun freastal ar an éileamh sin. 

Tá an t-ailíniú agus na láithreacha a bhfreastalófar orthu idir 
Leamhcán agus Lár na Cathrach fós le cinneadh agus beidh 
siad faoi réir tuilleadh measúnachta agus anailísí. 

12.3.3 Luas
Mar atá leagtha amach i rannán 12.1.3, b’amhlaidh, agus anailís 
á déanamh ar an éileamh taistil tuartha le linn an straitéis a 
fhorbairt, gur thángthas ar roinnt conairí ina dtarlóidh sé, am 
éigin roimh an mbliain 2042, go méadófar an t-éileamh taistil 
go leibhéil arb airde iad ná na leibhéil ar féidir freastal orthu 
tríd an mbus. I gcásanna den sórt sin, cuirfear le hinniúlachtaí 
iompar paisinéirí na gconairí sin trí iad a aistriú ina gcórais Luas 
a bhfuil acmhainn níos airde acu. Mar sin de, is féidir an gréasán 
Luas sa Straitéis Iompair a chatagóiriú ar an tslí seo a leanas:

1.  Línte atá ann cheana;

2.  Línte atá le soláthar faoin mbliain 2042; agus

3.  Línte atá le soláthar tar éis na bliana 2042.

Sna cásanna sin inar féidir go mbeidh acmhainn bhreise ag 
teastáil feadh conair bus ar leith, meastar go dtabharfar leis an 
tosaíocht bus a sholáthrófar faoi Chroíchonairí Bus BusConnects 
an bonn don idirghabháil acmhainne níos airde, áit a bhféadfadh 
go n-oibreoidh seirbhísí comhcheangailte, lena n-áirítear seirbhísí 
comhcheangailte iarnróid éadroim/bus, ar an gconair lena 
mbaineann.  I gcásanna áirithe, áfach, is féidir go sainaithneofar 
ailínithe malartacha tar éis staidéir mheasúnaithe a dhéanamh.    

Leagtar amach sa rannán seo, dá bhrí sin, na gnéithe beartaithe 
iarnróid éadroim den ghréasán cuimsitheach iompair phoiblí do 
Bhaile Átha Cliath sa bhliain 2042, mar aon le sraith línte breise 
iarnróid éadroim sa todhchaí a dhéanfar a phleanáil agus a 
dhearadh thar thréimhse feidhme na straitéise lena soláthar tar 
éis na bliana 2042.
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BEART LRT4 – Luas Leamhcáin

Tá sé beartaithe líne iarnróid éadroim, a fhorlíonfaidh agus 
a chomhlánóidh an córas bus atá beartaithe, a fhorbairt 
ó Leamhcán go Lár na Cathrach chun freastal ar na 
riachtanais fhoriomlána iompair phoiblí sa limistéar sin.

12.3.6 Bré agus an Limistéar Máguaird
Bunaithe ar obair a rinneadh roimhe seo, agus bunaithe ar 
anailísí breise a rinneadh ina dhiaidh sin, is deimhin leis an 
Údarás go bhfuil éileamh leordhóthanach ann ar an Líne Ghlas a 
shíneadh ó Ghleann Bhríde go Bré agus gur cheart tionscadal a 
shaothrú chun freastal ar an éileamh sin. 

Tá an t-ailíniú agus na láithreacha a bhfreastalófar orthu idir 
Gleann Bhríde agus Bré fós le cinneadh agus beidh siad faoi réir 
obair deartha mhionsonraithe agus pleanála. 

BEART LRT5 – Luas Bhré

Tá sé beartaithe an Líne Ghlas a shíneadh ó dheas chun 
freastal ar Bhré agus an Limistéar Máguaird.

12.3.7 An Poll Beag
Mar thoradh ar Chrios Forbartha Straitéisí an Phoill Bhig agus  
ar an bhfás breise a d’fhéadfadh teacht ar an limistéar 
máguaird, beidh éileamh méadaithe ann ar thaisteal ón 
gcuid sin den chathair. Tugtar le fios san anailís a rinneadh 
le haghaidh na Straitéise Iompair go bhféadfadh an bus, an 
rothaíocht agus an siúl freastal ar an éileamh sin go dtí an 
bhliain 2042. Ag brath ar scála agus céimniú na forbartha, 
áfach, is féidir go mbeidh sé riachtanach breithniú a dhéanamh 
ar an Luas a sholáthar don limistéar sin le linn na dtréimhsí 
deireanacha den Straitéis Iompair. 

Tá an t-ailíniú agus na láithreacha a bhfreastalófar orthu idir an 
Líne Dhearg láithreach agus an Poll Beag fós le cinneadh agus 
beidh siad faoi réir obair deartha mhionsonraithe agus pleanála. 
Ionchur tábhachtach isteach sa mheasúnú sin a bheidh san obair 
a rinneadh go dtí seo chuige sin.
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BEART LRT6 – Luas an Phoill Bhig

Faoi réir an mheasúnaithe ar an éileamh tuartha ar 
thaisteal a eascraíonn as patrúin forbartha sa Chrios 
Forbartha Straitéisí agus ina limistéar máguaird, tá sé 
beartaithe an Líne Dhearg a shíneadh go dtí an Poll Beag.

12.3.8 Línte Breise Luas tar éis na bliana 2042
Mar atá luaite i rannáin 12.1.3 agus 12.3.3, tugtar le fios 
san anailís a rinneadh le haghaidh na Straitéise Iompair 
gurb amhlaidh san fhadtéarma go nginfidh roinnt conairí i 
Mórcheantar Bhaile Átha Cliath éileamh ar thaisteal a bheidh 
níos mó ná an t-éileamh sin ar féidir córais bus a bhfuil 
acmhainn níos airde acu freastal air agus is dóigh go mbeidh sé 
riachtanach iad a uasghrádú chuig iarnród éadrom sa tréimhse 
tar éis na bliana 2042.

Tá an tÚdarás den tuairim go bhfuil sé stuama na conairí sin a 
lua sa Straitéis Iompair seo chun creat níos fadtéarmaí a leagan 
amach le haghaidh infheistíocht iompair i Mórcheantar Bhaile 
Átha Cliath agus chun a chinntiú go mbeifear in ann obair 
deartha a thosú le linn thréimhse feidhme na straitéise.

Is faoi réir na measúnuithe sin a bheidh na hailínithe mionsonraithe 
agus na láithreacha a bhfreastalófar orthu. De bharr srianta 
acmhainne ar na línte láithreacha Luas, áfach, is dóigh go mbeidh 
sé riachtanach an dá líne a athchumrú chun freastal ar an éileamh 
breise a eascróidh as forbairt i láithreacha amhail Bóthar an Náis, 
Coill na Silíní, agus láithreáin siar ón N11/ón M11.

Tá an gréasán sin léirithe i bhFíor 12.7.

BEART LRT7 – Línte Luas tar éis na bliana 2042

Tabharfaidh an tÚdarás faoi obair mhionsonraithe 
breithmheasa, pleanála agus deartha le haghaidh an dá 
líne Luas seo d’fhonn iad a sholáthar sa tréimhse tar éis na 
bliana 2042:

1. Lár na Cathrach go Cluain Ghrífín;

2. Lár na Cathrach go Beaumont agus Baile Ghrífín;

3. Síneadh ar an Líne Ghlas go Baile an Tirialaigh;

4. Lár na Cathrach go Baile Bhlainséir;

5. Athchumrú na Líne Deirge chun na línte seo a 
 leanas a sholáthar*:

a. Cluain Dolcáin go Lár na Cathrach; agus

b. Tamhlacht - Camaigh - Lár na Cathrach.

6. Tamhlacht go Lár na Cathrach trí Chnoc Lín*; 

7.  Athchumrú na Líne Glaise chun na línte seo a 
leanas a sholáthar*:

a. Lár na Cathrach go Bré, trí COBÁC agus  
 Áth an Ghainimh; agus

b. Áth an Ghainimh go Lár na Cathrach 

*Faoi réir Bheart LRT2
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Fíor 12.7: An Gréasán Iarnróid Éadroim tar éis na bliana 2042
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12.3.9 Cuarsheirbhís Luas
Tugadh le fios san anailís a rinneadh le haghaidh na Straitéise 
Iompair go mbeidh an bus in ann freastal go sásúil ar an éileamh 
ar chuarsheirbhísí iompair phoiblí sa Limistéar Ceannchathartha 
le linn thréimhse feidhme na straitéise. D’fhéadfadh go n-athródh 
na riachtanais sin ar aon dul le patrúin phleanála úsáide 
talún agus patrúin forbartha de réir mar a d’fhéadfadh siad 
teacht chun cinn sna blianta atá le teacht. Dá bhrí sin, déanfar 
faireachán ar an ngá le córas a bhfuil acmhainn níos airde aige 
mar chuid den athbhreithniú tréimhsiúil ar an Straitéis Iompair, 
d’fhonn sainaithint agus cosaint a dhéanamh ar ailínithe, de réir 
mar is gá, a sholáthrófar tar éis na bliana 2042.

BEART LRT8 – Cuarsheirbhís Luas

Le linn an dara leath de thréimhse na Straitéise Iompair, 
agus faoi réir measúnú, tá sé beartaithe sainaithint agus 
cosaint a dhéanamh ar ailíniú nó ailínithe le haghaidh 
cuarsheirbhís iarnróid éadroim chun freastal ar an éileamh 
méadaithe i Limistéar Ceannchathartha Bhaile Átha Cliath.

12.3.10 Líne Ghlas Luas a Uasghrádú

Mar thoradh ar na dúshláin a bhaineann le Líne Ghlas Luas 
a uasghrádú go caighdeán seirbhíse meitreo, tháinig togra 
malartach chun cinn a bhfuil mar aidhm leis freastal ar an 
éileamh taistil ón limistéar laisteas d’Áth an Ghainimh feadh 
conair nua iarnróid éadroim a fhreastalóidh ar an gColáiste 

Ollscoile, Baile Átha Cliath, tar éis na bliana 2042. Dá bhrí sin, 
níl uasghrádú na Líne Glaise go caighdeán meitreo á shaothrú 
mar chuid den straitéis seo. Ina ionad sin, ar feadh thréimhse 
na straitéise seo, déanfar an acmhainn agus an mhinicíocht ar 
an Líne Ghlas reatha ó Áth an Ghainimh ó thuaidh go lár na 
cathrach a mhéadú de réir a chéile trí fhlít agus seirbhísí breise 
tram a sholáthar agus trí shocruithe gaolmhara casadh siar a 
chur i bhfeidhm chun freastal ar an éileamh tuartha ó phaisinéirí.

BEART LRT9 – Líne Ghlas Luas

Le linn thréimhse na straitéise seo, tá sé beartaithe 
acmhainn shuntasach bhreise a sholáthar ar an Líne 
Ghlas trí sholáthar a dhéanamh ar fhlít bhreise agus ar an 
mbonneagar a theastaíonn chun freastal ar an éileamh 
tuartha ó phaisinéirí.

12.3.11 Stadanna Nua Iarnróid Éadroim
Tá minicíocht na stadanna ar cheann de na tosca is tábhachtaí 
agus línte iarnróid éadroim á soláthar. Tríd is tríd, is minice 
stadanna Luas ná stadanna iarnróid throm agus stadanna 
Meitreo. Ní bhíonn siad chomh minic céanna le stadanna bus, 
áfach. Ar an Líne Dhearg agus an Líne Ghlas láithreach, is beag 
acmhainneacht atá ann stadanna nua a sholáthar.  Mar sin 
féin, déanfaidh an tÚdarás agus Bonneagar Iompair Éireann 
iniúchadh ar na roghanna atá ann stadanna breise tram a 
sholáthar in áiteanna ina bhfuil éileamh taistil sainaitheanta ann.
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Measann an tÚdarás gur bunriachtanas é go dtabharfaí tosaíocht 
leordhóthanach do sheirbhísí iompair phoiblí ardacmhainne 
ar an ngréasán sráideanna chun oibríochtaí éifeachtacha a 
bhaint amach. Méadófar ar thábhacht na gné sin de réir mar a 
chuirtear línte breise Luas leis an timpeallacht iompair, mar atá 
beartaithe sa Straitéis Iompair. Chun déanamh amhlaidh, is féidir 
go mbeidh sé riachtanach deighilt leibhéal a dhéanamh ar roinnt 
gluaiseachtaí trasnaithe, go háirithe i Lár na Cathrach.

BEART LRT11 – Tosaíocht Mhéadaithe do 
Thramanna

Ag obair dó i gcomhar le Bonneagar Iompair Éireann agus 
leis na húdaráis áitiúla, déanfaidh an tÚdarás iniúchadh ar 
an tslí is fearr chun an gréasán bóithre agus sráideanna a 
bhainistiú chun na nithe seo a leanas a dhéanamh:

 • agaí turais atá iontaofa agus iomaíoch  
  a chinntiú do Luas;

 • éifeachtúlacht seirbhíse a uasmhéadú; agus 

 • méadú acmhainne a éascú ar aon dul leis  
  an éileamh méadaithe amach anseo.

12.3.13 Iostaí Leathnaithe
De réir mar a leathnaíonn seirbhísí, méadóidh an gá a bheidh ann 
le spás iosta freisin. Mar thoradh ar an Líne Ghlas a shíneadh go 
Fionnghlas, beidh sé riachtanach na saoráidí iosta i nDroichead 

BEART LRT10 – Stadanna Nua Iarnróid Éadroim

Ag obair dó i gcomhar le Bonneagar Iompair Éireann, 
déanfaidh an tÚdarás faireachán ar athruithe san éileamh 
ar thaisteal ar an Líne Ghlas agus an Líne Dhearg agus 
déanfaidh sé breithniú ar stadanna breise a fhorbairt in 
áiteanna inar sainaithníodh úsáid leordhóthanach paisinéirí.

Soláthrófar stad nua ar Bhóthar an Náis mar chuid de na 
luathchéimeanna d’Imeall na Cathrach a fhorbairt.

12.3.12 Tosaíocht Mhéadaithe do Thramanna
Mar chóras ar an tsráid, idirghníomhaíonn tramanna Luas le 
modhanna eile iompair. Is dúshlán é sin maidir le hagaí turais agus 
iontaofacht atá iomaíoch agus comhsheasmhach a bhaint amach, 
go háirithe nuair a thaistealaíonn tramanna trí lár na cathrach. 
Bíonn sé sin le feiceáil go príomha ar an Líne Dhearg ó Stáisiún 
Heuston go Stáisiún Uí Chonghaile, áit a dtrasnaíonn an líne 
roinnt conairí bus tábhachtacha agus an chroíchonair bus agus 
croíchonair Luas ar Shráid Uí Chonaill, mar aon leis an mBusáras.

Is é an toradh a bhíonn air sin ná tramanna a bhrú le chéile agus, 
ar deireadh, úsáid neamhéifeachtúil a bhaint as an acmhainn atá 
ar fáil. Maidir le tramanna ar moillíodh iad, tarlaíonn sé go minic 
go mbíonn siad plódaithe ag buaicuaireanta agus nach mbíonn 
an chéad tram eile a thagann tamaillín ina dhiaidh sin gar ar chor 
ar bith dá lánacmhainn. Fágann sé sin go mbíonn sé deacair 
acmhainn a chur leis na codanna sin den líne. 
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Broome a shíneadh freisin. Tógfar iosta i mBaile an Dairdisigh, 
laisteas d’Aerfort Bhaile Átha Cliath, mar chuid de MetroLink 
freisin. De réir mar a iarrtar méaduithe acmhainne seirbhíse ar 
an Líne Ghlas agus an Líne Dhearg láithreach, agus de réir mar a 
fhorbraítear línte eile, scrúdófar an riachtanas atá ann le saoráidí 
gaolmhara iosta a sholáthar freisin.

BEART LRT12 – Saoráidí Breise Iosta

Tá sé beartaithe saoráidí breise iosta a sholáthar de réir mar 
is gá chun freastal ar ghréasán leathnaithe iarnróid éadroim.

12.3.14 Slándáil Fheabhsaithe
Bíonn an iompraíocht fhrithshóisialta ina fadhb ar sheirbhísí 
iarnróid agus ag stadanna tram araon. Is féidir leis an Údarás, 
le Bonneagar Iompair Éireann agus le gníomhaireachtaí eile 
rialtais roinnt beart a dhéanamh chun an fhadhb sin a mhaolú. 

BEART LRT13 – Slándáil Fheabhsaithe ar an 
nGréasán Iarnróid Éadroim

Ag obair dó i gcomhar le Bonneagar Iompair Éireann 
agus leis an nGarda Síochána, déanfaidh an tÚdarás, faoi 
réir cistiú a fháil, bearta slándála feabhsaithe a chur chun 
feidhme ar an ngréasán iarnróid éadroim de réir mar is cuí, 
lena n-áirítear TCI, tuilleadh pearsan slándála, agus soilsiú 
breise san oíche, nuair is gá.
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12.4 DART+ agus Iarnród
12.4.1 Réamhrá
Dromlach chóras iompair Bhaile Átha Cliath le fada an lá is ea an 
gréasán iarnróid throm, go háirithe líne bhruachbhaile an chósta thoir 
ó leictríodh sa bhliain 1984 í. Tógadh 35.6 milliún turas ar sheirbhísí 
Comaitéireachta agus DART i mBaile Átha Cliath sa bhliain 2019, suas 
ó 25.9 milliún turas sa bhliain 2013. De réir an Chomhairimh Thródaim 
Chanála a rinne an tÚdarás/Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 
sa bhliain 2019, ba d’Iarnród Trom a tógadh 17% de na turais uile go 
Lár Cathrach Bhaile Átha Cliath ag Buaic-amanna na Maidine. De réir 
mar a théarnaíonn an líon paisinéirí ón bpaindéim, agus de réir mar 
a dhéantar tuilleadh forbartha feadh línte iarnróid throm, meastar 
go n-imreoidh an modh sin ról níos tábhachtaí fós i gcóras iompair 
Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath. 

Cuireadh tús leis an Athbhreithniú Straitéiseach Iarnróid Uile-
Oileáin tráth a foilsíodh an straitéis. Breithneofar san athbhreithniú 
sin an dóigh ar féidir feabhas a chur ar an ngréasán iarnróid ar 
oileán na hÉireann ar mhaithe le nascacht inbhuanaithe i dtreo na 
mórchathracha, agus idir na mórchathracha, a chur chun cinn chun 
inrochtaineacht réigiúnach a fheabhsú agus chun forbairt réigiúnach 
chothromaithe a chothú. Féachfar ann ar an dóigh a n-úsáidtear na 
hiarnróid, ar an dóigh a bhféadfaí iad a úsáid sa todhchaí agus ar an 
dóigh ar féidir an gréasán a fhorbairt chun freastal ar na daoine ar 
oileán na hÉireann agus chun spriocanna beartais a bhaint amach. Tá 
gaol atriallach ann idir pleanáil gréasáin iarnróid i Mórcheantar Bhaile 
Átha Cliath, mar a dhéantar socrú dó leis an Straitéis Iompair seo, agus 
an tAthbhreithniú Straitéiseach Iarnróid Uile-Oileáin, agus tabharfar an 
gaol sin ar aghaidh le linn na gcéimeanna cur chun feidhme. 

Tá Gréasán DART agus Iarnróid Comaitéireachta atá beartaithe 
don bhliain 2042 léirithe i bhFíor 12.8 agus is léirithe i bhFíor 12.9 
atá an gréasán comhcheangailte DART, Iarnróid Comaitéireachta 
agus Iarnróid Éadroim atá beartaithe. Tá an Gréasán féideartha 
comhcheangailte DART, Iarnróid Comaitéireachta agus Iarnróid 
Éadroim atá beartaithe tar éis na bliana 2042 léirithe i bhFíor 12.10.
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Íarnród

National Transport Authority
Greater Dublin Area Transport Strategy 2022-2042

Cómhalartuithe nua idir 
MetroLink agus DART ag Glas 
Naíon agus Sráid Teamhrach

65,000 paisinéirí 
breise gach lá ar 
seirbhísí Iarnród

Iarnród go dtí 
an Uaimh

Iarnród ardchaighdeáin a 
sheachadadh chun freastal ar na 
ceantair mhóra forbartha tithíochta

8 Stáisiún Nua
100 Ciliméadar Líne 
Nua leictrithe

Seirbhísí DART ar 
gach line go BÁC

Síneadh DART go Cill 
Choca, An Nás agus Cill 
Mhantáin
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Fíor 12.8: Gréasán DART agus Iarnróid Comaitéara atá beartaithe don bhliain 2042
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Fíor 12.9: An Gréasán Iarnróid Comhcheangailte atá beartaithe don bhliain 2042
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Fíor 12.10: An Gréasán Iarnróid Comhcheangailte tar éis na bliana 2042
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12.4.2 DART+
Tá gréasán leictrithe reatha DART 50 km ar fad, agus é ag 
rith ó Mhullach Íde agus Binn Éadair sa chuid thuaidh go 
dtí na Clocha Liatha sa chuid theas. Tá sé mar aidhm leis an 
gClár DART+ an gréasán leictrithe sin a mhéadú go 150 km ar 
mhaithe le hacmhainn mhéadaithe traenach a sholáthar chun 
freastal ar éilimh reatha agus ar éilimh amach anseo araon. 
Déanfar amhlaidh trí na conairí láithreacha iarnróid a nuachóiriú. 
Rannchuideoidh sé sin freisin le haistriú na hÉireann i dtreo 
sochaí ísealcharbóin atá athléimneach ó thaobh na haeráide de.

Seoladh an Clár DART+ sa bhliain 2019 agus, i dteannta an flít a 
leathnú, cuimsíonn sé ceithre phriomhthionscadal ar na conairí 
seo a leanas:

12.4.3 DART+ Thiar
Áirítear na nithe seo a leanas le DART+ Thiar:

	y Líne Mhaigh Nuad a leictriú ó Lár na Cathrach go Maigh 
Nuad (thart ar 40 km);

	y Feabhsuithe a dhéanamh ar Stáisiún Uí Chonghaile i Lár na 
Cathrach;

	y Iosta nua DART a thógáil laistiar de Stáisiún Mhaigh Nuad;
	y Comhtháthú le stáisiún comhcheangailte meitreo/

iarnróid atá le forbairt láimh le Glas Naíon faoin tionscadal 
MetroLink chun freastal ar Líne Mhaigh Nuad agus ar Líne 
Chill Dara araon;

	y Crosairí comhréidhe a bhaint; 
	y Stáisiún na nDugthailte a athlonnú chun go 

gcomhtháthóidh sé le Luas agus go bhfreastalóidh sé ar 
shlí níos fearr ar bhealaí a bhíonn ag dul isteach i Lár na 
Cathrach; agus

	y Trasrianta ilairde nua a sholáthar do choisithe, do rothair 
agus d’fheithiclí, de réir mar is gá.

12.4.4 DART+ Thiar Theas
Áirítear na nithe seo a leanas le DART+ Thiar Theas:

	y Líne Chill Dara a leictriú ó Stáisiún Heuston, Baile Átha 
Cliath, go Collchoill-Cill Droichid;

	y An chonair iarnróid a leathnú agus an rian ceathrúil a 
chríochnú idir Stáisiún na Páirce Thiar agus Stáisiún 
Heuston, Baile Átha Cliath; agus

	y Dul i ngleic le srianta laistigh de thollán Pháirc an 
Fhionnuisce chun tacú le minicíocht mhéadaithe traenacha.

12.4.5 DART+ an Chósta Thuaidh
Áirítear na nithe seo a leanas le DART+ an Chósta Thuaidh:

	y An bealach ó Mhullach Íde go Droichead Átha a leictriú 
agus comharthaí nua a leagan air.

	y Faoi réir samhaltú agus measúnú, modhnuithe a dhéanamh 
ar stáisiúin chun acmhainn na seirbhíse traenach a bhreisiú 
(Gabhal Bhinn Éadair, Cluain Ghrífín, Mullach Íde agus 
Droichead Átha); agus

	y Iostaí láithreacha iarnróid a athchumrú agus a uasghrádú i 
nDroichead Átha agus i bhFionnradharc.

12.4.6 DART+ an Chósta Theas
Áirítear na nithe seo a leanas le DART+ an Chósta Theas:

	y Crosairí comhréidhe a bhaint chun an choinbhleacht idir 
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an t-iarnród agus an bóthar a laghdú, ar coinbhleacht í a 
chuireann teorainn le hacmhainn traenach;

	y Trasrianta ilairde nua a sholáthar do choisithe, do rothair 
agus d’fheithiclí, de réir mar is gá; 

	y Faoi réir samhaltú agus measúnú, modhnuithe a dhéanamh 
ar stáisiúin i mBré agus ar na Clocha Liatha chun acmhainn 
na seirbhíse traenach a bhreisiú; agus 

12.4.7 Flít a Sholáthar
Is é a bheidh ag gabháil leis an gClár DART+ ná infheistíocht 
shuntasach i gcarráistí iarnróid. Beidh an infheistíocht sin ag 
teastáil chun freastal ar na conairí atá luaite anseo. Beidh an 
flít nua comhdhéanta de thraenacha lánleictreacha nó, mar 
mhalairt air sin, beidh sé comhdhéanta de thraenacha ceallra-
leictreacha a bheidh in ann oibriú roimh an lánleictriú ach úsáid 
a bhaint as socruithe luchtaithe teirminéil.

De bhreis air sin, athsholáthrófar na tacair thraenach atá ag 
soláthar na seirbhíse Enterprise idir Baile Átha Cliath agus 
Béal Feirste mar chuid de chlár athnuachana le haghaidh na 
seirbhíse sin.

BEART RAIL1 – DART+

Cuirfear an Clár DART+ chun feidhme, rud a sholáthróidh 
seirbhísí leictrithe go Droichead Átha sa chuid thuaidh 
agus go Maigh Nuad agus Cill Droichid sa chuid thiar agus 
a sholáthróidh leibhéal breisithe seirbhíse go dtí na Clocha 
Liatha. Soláthróidh an clár flít breise a bheidh ailínithe leis 
an éileamh níos airde ó phaisinéirí agus méadóidh sé an 
mhinicíocht seirbhíse ar gach líne freisin.  

12.4.8 Tollán DART+

Tá tionscadal Thollán DART+ ina leagan nuashonraithe de 
DART faoi Thalamh, rud a fuair toiliú pleanála sa bhliain 2010. 
Níor tugadh an scéim sin ar aghaidh ag an am, go príomha mar 
gheall ar shrianta cistiúcháin. Cúis eile nár tugadh an scéim ar 
aghaidh ba ea an acmhainneacht a bhí ann Tollán Pháirc an 
Fhionnuisce a úsáid do sheirbhísí paisinéara. 

Cuireadh nasc Thollán Pháirc an Fhionnuisce i mbun seirbhís 
oibríochtúil ó shin i leith, rud a sholáthraíonn nascacht ó 
líne Chill Dara go Stáisiún Uí Chonghaile, Stáisiún Shráid 
na Teamhrach agus Stáisiún an Phiarsaigh i lár na cathrach.  
Ina theannta sin, rinne an tÚdarás agus Iarnród Éireann 
athbhreithniú ar an tionscadal tolláin chun an acmhainneacht 
atá aige a bharrfheabhsú tuilleadh agus chun a chinntiú go 
soláthródh sé na tairbhí is mó is féidir don iompar i réigiún na 
cathrach dá gcuirfí ar aghaidh é. 

Is deimhin leis an Údarás go dtarlóidh sé, san fhadtéarma, go 
mbeidh gá ann le líne bhreise iarnróid throm a sholáthar trí 
Lár Cathrach Bhaile Átha Cliath. Dá bhrí sin, déanfar ailíniú 
do Thollán DART+ a chaomhnú agus a chosaint chun go 
mbeifear in ann é a sholáthar tar éis thréimhse feidhme na 
straitéise.  Déanfar uainiú chur chun feidhme Thollán DART+ 
a athmheasúnú, áfach, mar chuid de na hathbhreithnithe 
tréimhsiúla ar an Straitéis Iompair agus beifear in ann a chur 
chun feidhme a thabhairt chun tosaigh má bhíonn gá leis de 
bharr patrúin éiritheacha iompair.
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BEART RAIL2 – Tollán DART+

Déanfar ailíniú do Thollán DART+ a chaomhnú agus a 
chosaint chun go mbeifear in ann é a sholáthar tar éis 
thréimhse feidhme na straitéise, ach é a bheith faoi réir 
athbhreithniú tréimhsiúil chun a dhéanamh amach an gá 
nó nach gá é a chur chun feidhme ar bhonn níos luaithe 
de bharr patrúin éiritheacha iompair. 

12.4.9 DART a Shíneadh Tuilleadh
Bunaithe ar an éileamh taistil tuartha, agus ar an ngá atá ann 
le hastaíochtaí iompair a laghdú, beidh sé riachtanach, thar 
thréimhse feidhme na Straitéise Iompair, an clár DART+ a 
shíneadh go láithreacha tábhachtacha i Mórcheantar Bhaile 
Átha Cliath.   Trí sheirbhís DART a shíneadh ar Líne Chill Dara 
go dtí an Nás/na Solláin, soláthrófar acmhainn bhreise don 
limistéar sin, lena n-áirítear an láithreán réigiúnach Páirceála 
agus Taistil atá beartaithe ann. 

Mar thoradh ar a láthair laistigh de Limistéar Ceannchathartha 
Bhaile Átha Cliath agus ar an acmhainneacht ghaolmhar fáis, 
meastar go mbeidh sé riachtanach sa todhchaí roinnt seirbhísí 
DART a leathnú chun go dtosóidh siad agus go gcríochnóidh 
siad láimh le Cill Choca.  

Trí sheirbhísí leictrithe a shíneadh go baile Chill Mhantáin ar 
an Líne Thoir Theas, chuirfí go mór leis an tseirbhís iarnróid a 
sholáthraítear don bhaile contae sin. Mhaolódh sé sin cuid de 
na brúnna plódaithe bóthair feadh na conaire iompair sin ar  
fad freisin.

Mar chuid den phróiseas forbartha le haghaidh na dtionscadal 
sin, d’fhéadfadh go ndéanfaí breithniú ar an bhféidearthacht a 
bhaineann leis na seirbhísí leictrithe ar na línte sin a shíneadh 
tuilleadh agus go dtabharfaí an síneadh sin chun tosaigh lena 
chur chun feidhme.  Dá réir sin, d’fhéadfadh go ndéanfaí pointí 
beartaithe ceann aistir an ghréasáin DART a leathnú tuilleadh 
mar chuid den phróiseas forbartha deartha.

BEART RAIL3 – DART a Shíneadh

Thar thréimhse feidhme na Straitéise, déanfaidh an 
tÚdarás agus Iarnród Éireann an DART a shíneadh chun 
seirbhísí leictrithe iarnróid a sholáthar go dtí na bailte seo 
a leanas:

• Na Solláin/an Nás; 

• Cill Choca; agus

• Cill Mhantáin

12.4.10 Líne Iarnróid na hUaimhe

Is í an Uaimh an lárionad riaracháin agus an lárionad uirbeach 
is mó i gContae na Mí. Mhéadaigh daonra an bhaile go mear 
thar an bhfiche bliain seo a chuaigh thart, agus méadú 20% ag 
teacht air idir na blianta 2006 agus 2016 amháin. Dá réir sin, tá 
sé tuartha go mbainfidh daonra na Mí suas le 250,000 duine 
amach faoin mbliain 2040. 

Taistealaíonn sciar suntasach de mhuintir an chontae go Cathair 
Bhaile Átha Cliath agus uaithi araon gach lá chun críocha 
fostaíochta agus oideachais, agus conair an N3/an M3 á húsáid 
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go príomha.  San am i láthair, tá na roghanna taistil atá ar fáil 
dóibh teoranta don bhus agus don charr den chuid is mó, agus 
an fhéidearthacht ann cómhalartú go seirbhísí áirithe iarnróid i 
nDún Búinne/ar an mBealach.   

Agus aird á tabhairt ar na patrúin chomaitéireachta ón limistéar 
sin agus ar an obair anailíse a rinneadh ar sheirbhísí iarnróid 
a sholáthar feadh na conaire sin, tá sé beartaithe an córas 
iarnróid ó stáisiún ceann aistir Pháircbhealach an M3 (atá suite 
beagáinín laistiar de Dhún Búinne) a shíneadh go baile na 
hUaimhe, rud a fhreastalóidh ar Dhún Seachlainn agus ar Chill 
Mheasáin ar an mbealach.

BEART RAIL4 – Líne Iarnróid na hUaimhe

Déanfar an gréasán láithreach iarnróid i Mórcheantar 
Bhaile Átha Cliath a shíneadh trí líne nua iarnróid a 
sholáthar ó stáisiún ceann aistir Pháircbhealach an M3 (atá 
suite beagáinín laistiar de Dhún Búinne) a shíneadh go 
baile na hUaimhe, rud a fhreastalóidh ar Dhún Seachlainn 
agus ar Chill Mheasáin ar an mbealach.

12.4.11 Seirbhísí Réigiúnacha agus Idirchathrach
Tacóidh an tÚdarás le seirbhísí feabhsaithe réigiúnacha agus 
idirchathrach a sholáthar chun feabhas a chur ar nascacht 
laistigh de Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath agus chuige araon. 
Cabhróidh an feabhas ar mhinicíocht agus acmhainn seirbhísí 
le húsáid an iompair phoiblí a chur chun cinn idir lonnaíochtaí 
laistigh de Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath. Leanfaidh an 
tÚdarás air ag obair le hIarnród Éireann chun feabhsuithe a 
dhéanamh ar sheirbhísí laistigh den réigiún. 
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Mar chuid de na feabhsuithe sin, déanfaidh an tÚdarás 
measúnú, i gcomhar le hIarnród Éireann, ar an ngá le tuilleadh 
feabhsuithe bonneagair ar an Líne Thuaidh agus an Líne Thoir 
Theas chun go mbeifear in ann seirbhísí idirchathrach agus 
seirbhísí comaitéireachta a éascú.

BEART RAIL5 – Seirbhísí Réigiúnacha agus 
Idirchathrach  

Leanfaidh an tÚdarás air ag obair le hIarnród Éireann chun 
feabhas a chur ar sheirbhísí réigiúnacha agus idirchathrach, 
rud a rachaidh chun tairbhe do nascacht laistigh de 
Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath agus chuige araon.    

12.4.12 Stáisiúin Iarnróid Nua
De réir mar a leictrítear an gréasán iarnróid chomaitéireachta 
faoin gClár DART+, is féidir leis na tairbhí a ghabhann le 
luasanna agus minicíochtaí traenach níos fearr agus níos 
aonfhoirmí feadh na línte sin stadanna breise a éascú. Mar sin, 
is féidir ardleibhéil inrochtaineachta iompair phoiblí a leathadh 
chuig láithreacha nach mbaineann an oiread sin tairbhe faoi 
láthair as conair iarnróid a bheith suite iontu. Mar an gcéanna, 
de réir mar a athraíonn patrúin forbartha laistigh de Bhaile Átha 
Cliath agus i mbailte réigiúnacha, is féidir go mbeidh fiúntas ag 
baint le stáisiúin a bhogadh chun freastal ar an éileamh nua, go 
háirithe i gcás go mbeidh éileamh íseal ann sa láthair láithreach 
nó go mbeidh rochtain srianta inti.

Tá dea-dhul chun cinn déanta ar stáisiún nua a fhorbairt i 
Sruthán na Coille, atá suite lastuaidh de Bhré, agus soláthrófar 
sa ghearrthéarma é. Mar an gcéanna, de réir mar a thosaíonn 

an obair forbartha i gCrios Forbartha Straitéisí Chluain 
Buiríosa agus de réir mar a thagann éileamh taistil chun cinn, 
osclófar Stáisiún na Ciseoige lena úsáid ag paisinéirí. Tá sé 
beartaithe stáisiúin nua a thógáil ag Stáisiún Heuston Thiar, 
ar an gCabrach, i nGlas Naíon agus ar an gCoill Mhóir freisin.  
Ina dteannta sin, soláthrófar roinnt stáisiún chun freastal ar 
láithreáin straitéiseacha Pháirceála agus Taistil freisin, lena 
n-áirítear ceann a bheidh suite laistiar de na Solláin agus ceann 
a bheidh suite laistiar de Dhroichead Louisa.

BEART RAIL6 – Stáisiúin Iarnróid Nua

Ag obair dó i gcomhar le hIarnród Éireann, forbróidh an 
tÚdarás stáisiúin iarnróid nua ar an gCabrach, i nGlas Naíon, 
ag Stáisiún Heuston Thiar, ar an gCoill Mhóir, i Sruthán 
na Coille agus i limistéir atá suite laistiar de na Solláin, 
de Dhroichead Louisa agus de Mhaigh Nuad.  Osclófar 
Stáisiún na Ciseoige sa ghearrthéarma freisin de réir mar 
a fhorbraítear Crios Forbartha Straitéisí Chluain Buiríosa.  
Déanfar breithniú ar stáisiúin a sholáthar i limistéir eile ina 
dtacaíonn patrúin forbartha le déanamh amhlaidh.

12.4.13 Uasghráduithe ar Stáisiúin Láithreacha
Ceann de na nithe a chuireann daoine san áireamh agus an 
traein á roghnú acu mar mhodh taistil is ea an riocht ginearálta 
atá ar stáisiúin traenach. Is é a bhíonn i gceist leis sin ná 
ardaitheoirí (rud a phléitear faoin gceannteideal ‘Ionchuimsiú’), 
staighrí creasa, comharthaí faisnéise do phaisinéirí agus an 
fhaisnéis eile a sholáthraítear dóibh, leithris, araidí agus bruscar, 
agus an riocht foriomlán ó thaobh tarraingteacht amhairc 
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de. Is gá infheistíocht a dhéanamh i gcuid mhór stáisiún i 
Mórcheantar Bhaile Átha Cliath chun iad a dhéanamh níos 
compordaí agus níos tarraingtí do phaisinéirí. Leanfaidh an 
tÚdarás agus Iarnród Éireann le hinfheistíocht a dhéanamh i 
bhfoirgnimh stáisiúin iarnróid agus sa bhonneagar tacaíochta.

De bhreis air sin, déanfar mór-uasghrádú ar Stáisiún na 
Teamhrach chun cómhalartú feabhsaithe a éascú idir MetroLink 
agus an gréasán DART.

BEART RAIL7 – Uasghráduithe ar Stáisiúin

Ag obair dó i gcomhar le hIarnród Éireann, déanfaidh an 
tÚdarás stáisiúin traenach a uasghrádú, a athchóiriú agus 
a chothabháil ar fud Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath  
chun a chinntiú go mbeidh siad ar chaighdeán cuí agus  
go soláthrófar eispéireas ar chaighdeán maith do 
phaisinéirí iontu.

12.4.14 An tIonad Náisiúnta um Rialú Traenach
Ceann de na cuspóirí a bhí leis an straitéis iompair roimhe ba ea 
ionad rialaithe nua a fhorbairt don ghréasán iarnróid náisiúnta. 
Ag an am sin, bhí an t-ionad rialaithe tráchta ag breith isteach 
ar theorainn a acmhainne agus bhí córais agus trealamh ag 
tarraingt ar dheireadh a saolré úsáidí. Cuireadh tús leis an obair 
tógála ar an tionscadal seo sa bhliain 2020. Tá an obair sin le 
críochnú sa bhliain 2022 agus meastar go mbeidh an t-ionad 
rialaithe lánoibríochtúil sa bhliain 2025.

BEART RAIL8 – An tIonad Náisiúnta um Rialú 
Traenach

Tá sé beartaithe ag an Údarás agus ag Iarnród Éireann  
an tIonad Náisiúnta um Rialú Traenach a chríochnú sa 
bhliain 2025.

 

12.4.15 Faisnéis do Phaisinéirín
Comhpháirt ríthábhachtach de chóras rathúil iompair is ea 
faisnéis shoiléir achomair a thabhairt d’úsáideoirí iompair.  Is 
cuid den fhaisnéis a theastaíonn ó úsáideoirí traenach í faisnéis 
chruinn iontaofa amhail amanna teachta/imeachta traenach 
agus fógraí faoin gcéad stad eile.  Déanfar infheistíocht 
shuntasach chun uasghrádú, agus comhtháthú níos fearr, a 
dhéanamh ar na córais éagsúla faisnéise a bhaineann leis na 
seirbhísí iarnróid throm.

12.4.16 Slándáil Fheabhsaithe
Cosúil leis an ngréasán iarnróid éadroim, bíonn an iompraíocht 
fhrithshóisialta ina fadhb ar sheirbhísí DART, ar sheirbhísí iarnróid 
Réigiúnacha agus Idirchathrach agus ag stáisiúin. Is féidir leis an 
Údarás, le hIarnród Éireann agus le gníomhaireachtaí eile rialtais 
roinnt beart a dhéanamh chun an fhadhb sin a mhaolú.

BEART RAIL9 – Slándáil an Chórais Iarnróid

Ag obair dó i gcomhar le hIarnród Éireann agus leis an 
nGarda Síochána, cuirfidh an tÚdarás bearta slándála 
feabhsaithe chun feidhme ar an ngréasán iarnróid de réir mar 
is cuí, lena n-áirítear TCI agus tuilleadh pearsan slándála.
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13. Bóithre
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13. Bóithre 

13.1 Réamhrá
Is iad bóithre na príomhartairí iompair ar fud an Stáit agus 
soláthraíonn siad na conairí ar a ngluaiseann an t-iompar poiblí 
(busanna, tacsaithe agus codanna áirithe de Luas), rothaithe, 
siúlóirí, iompróirí lasta agus tiománaithe cairr. Mar sin, tá siad 
ina gcuid ríthábhachtach de chóras iompair atá éifeachtach 
agus inbhuanaithe. 

Tá gréasán mór bóithre agus sráideanna náisiúnta, réigiúnacha 
agus áitiúla ann i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath. Áirítear leo 
sin na bóithre iad féin, mar aon le droichid agus tollán, saoráidí 
rothaíochta, cosáin, cuaillí eolais agus marcanna, soilse tráchta 
agus córais shofaisticiúla bhainistíochta tráchta agus iompair.

Ceann de na príomhaidhmeanna atá leis an Straitéis Iompair is 
ea bealaí iompair de bhóthar atá sábháilte agus athléimneach 
agus sráideanna atá inchónaithe a sholáthar, agus aird á 
tabhairt ar an ngá atá ann le tacú le prionsabail forbartha 
inbhuanaithe agus le gealltanais reachtacha chun an earnáil 
iompair in Éirinn a dhícharbónú.

Is é a bheidh sa chéad tosaíocht ná an infheistíocht riachtanach 
a dhéanamh sna bóithre chun an bonneagar fairsing sin a 
chothabháil, a athnuachan, a bhainistiú agus a oibriú. Tá sé 
beartaithe freisin tabhairt faoi líon beag tionscadal nua, a bhfuil 
mionsonraí fúthu leagtha amach sna rannáin seo a leanas.

Ceanglaítear ar gach scéim bóithre cloí leis an treoir ón 
Roinn Iompair maidir le breithmheasanna a ailíniú leis an 
gCreat Náisiúnta Infheistíochta um Iompar in Éirinn. Mar sin, 
ceanglófar orthu a léiriú go bhfuil cuspóirí na scéime ailínithe 
le Tosaíochtaí Infheistíochta an Chreata agus go bhfuil an 
breithniú ar roghanna eile ar idirghabháil ailínithe le hOrdlathas 
Módúil agus Ordlathas Idirghabhála an Chreata.
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BEART ROAD1 – Na Prionsabail um Fhorbairt 
Bóithre

1. Nach mbeidh aon mhéadú suntasach ann san 
acmhainn do thurais de charr príobháideach 
ar bhóithre gathacha laistigh den Limistéar 
Ceannchathartha, ach amháin i gcás go mbeidh 
athailínithe nó athruithe acomhail ag teastáil ar 
chúiseanna sábháilteachta; 

2. Go ndéanfar soláthar d’infheistíocht foistine i ngréasán 
bóithre Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath;

3. Nach rachaidh scéim bheartaithe bóithre ar aghaidh 
ach amháin i gcás go léireofar go sásúil  
(a) nach féidir le réitigh mhalartacha, amhail iompar 
poiblí a sholáthar, bearta bainistíochta tráchta a 

dhéanamh agus/nó bearta bainistíochta éilimh a 
dhéanamh, aghaidh a thabhairt go héifeachtach ar 
na himthosca atá taobh thiar den scéim bheartaithe 
bóithre nó  
(b) nach bhfuil na réitigh mhalartacha sin 
infheidhmithe nó cuí sna himthosca ar leith;

4. Go ndéanfar scéimeanna bóithre, seachas 
mótarbhealach nó bóthar cosanta, a dhearadh chun 
socruithe sábháilte cuí a sholáthar chun siúl, rothaíocht 
agus iompar poiblí a éascú, lena n-áirítear, de réir 
mar is infheidhmithe, saoráidí siúil agus rothaíochta a 
sholáthar as líne i gcás go measfar é sin a bheith ina 
réiteach níos tarraingtí do na modhanna sin;

5. Gurb amhlaidh, i gcás go mbeidh seachbhóthar 
uirbeach i gceist le scéim bóithre, nach mór bearta 
a mholadh agus a chur chun feidhme chun an spás 
bóithre laistigh den limistéar seachanta a ath-
leithdháileadh ar an iompar inbhuanaithe agus/nó ar 
fheabhsuithe ar an ríocht phoiblí;

6. Go mbeidh an t-éileamh taistil nó na riachtanais 
forbartha atá taobh thiar den togra i gcomhréir leis 
na beartais réigiúnacha agus náisiúnta a bhaineann 
le pleanáil iompair, pleanáil úsáide talún agus pleanáil 
forbartha; agus

7. Nach mbainfidh forbairt na scéime bóithre de thorthaí 
tairbheacha ionchasacha na Straitéise Iompair ar aon 
slí shuntasach.

13.2 Prionsabail um Fhorbairt 
Bóithre
Ós rud é go bhfuil sé mar aidhm leis an mbeartas iompair 
náisiúnta méadú a dhéanamh ar úsáid an iompair phoiblí agus ar 
ghníomhaíocht rothaíochta agus siúil agus laghdú a dhéanamh 
ar an bhfás sa taisteal de charr, tá sé tábhachtach go léireofaí 
prionsabail áirithe nuair a bheidh tionscadail bóithre aonair á 
bhforbairt laistigh de Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath. Dá réir 
sin, tá sé beartaithe go bhforbrófaí bóithre i Mórcheantar Bhaile 
Átha Cliath i gcomhréir leis na prionsabail seo a leanas:
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BUS

BUS

TFI

Taxi

Taxi

Bóithre

National Transport Authority
Greater Dublin Area Transport Strategy 2022-2042

Feabhsú Athléimneacht 
an Ghréasáin Bóithre 
Náisiúnta

Feabhsú Ar-líne chun Freastal 
ar Chuarghluaiseacht

Feidhm Straitéiseach 
Mótarbhealaí agus 
Bóithre Náisiúnta a 
chosaint

Ath-Leithdháileadh 
Spáis Bóthair chuig 
Modhanna Inbhuanaithe

Bealach Rochtana an Phoirt 
Theas a sheachadadh

N/M11
Uasghrádú Nasc

N3-N4
a sheachadadhN2

Uasghrádú
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BEART ROAD2 – Ceanglais Bóithre Náisiúnta

1. Is é an phríomhfheidhm atá ag bóithre náisiúnta 
ná freastal ar thrácht straitéiseach, agus ní mór an 
fheidhm sin a chosaint;

2. I gcomhthéacs bóithre náisiúnta, bíonn trácht 
straitéiseach comhdhéanta go príomha de thrácht 
idiruirbeach agus de thrácht idir-réigiúnach. Áirítear 
leis an trácht sin feithiclí a ghabhann don iompar 
earraí agus táirgí, go háirithe iad sin a thaistealaíonn 
chuig na príomhphoirt agus na príomhaerfoirt agus 
uathu araon, idir fheithiclí a ghabhann don iompar 
lasta agus fheithiclí a ghabhann don iompar paisinéirí. 
Áirítear leis freisin busanna, feithiclí eile seirbhíse 
poiblí agus carranna, a rannchuidíonn le forbairt 
gheilleagrach náisiúnta agus réigiúnach;

3. Déanfar luach sócmhainne, iontaofacht agus 
feidhmiúlacht an ghréasáin bóithre náisiúnta a 
chosaint agus a chothabháil laistigh de Mhórcheantar 
Bhaile Átha Cliath;

4. Níor cheart feidhmeanna tánaisteacha áitiúla a 
spreagadh, ná pleanáil a dhéanamh dóibh, ar bhóithre 
náisiúnta laistigh de Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath;

5. Ní dhéanfar bóithre náisiúnta a fhorbairt ná a phleanáil 
chun tacú le fairsingiú uirbeach leanúnach trí chriosú a 
dhéanamh ar úsáidí talún cónaithe atá suite cóngarach 

13.3 Bóithre Náisiúnta
Tá gá soiléir ann le híoslaghdú a dhéanamh ar thionchair an 
phlódaithe mhéadaithe ar an ngréasán bóithre náisiúnta agus 
leis na príomhartairí iompair náisiúnta sin a choinneáil ag 
oibriú go sásúil i gcónaí, a mhéid is indéanta. Chun cabhrú le 
Toradh Straitéiseach Náisiúnta 2 (Inrochtaineacht Réigiúnach 
Fheabhsaithe) agus Toradh Straitéiseach Náisiúnta 6 (Nascacht 
Idirnáisiúnta ar Ardchaighdeán) atá sa Chreat Náisiúnta 
Pleanála a chomhlíonadh laistigh de Mhórcheantar Bhaile 
Átha Cliath, beidh sé ríthábhachtach athléimneacht agus 
sábháilteacht an ghréasáin bóithre náisiúnta a fheabhsú chun 
é a choinneáil iontaofa agus feidhmiúil. Féachfar le saolré an 
ghréasáin láithrigh a fhadú, le húsáid an ghréasáin láithrigh a 
bharrfheabhsú agus, nuair is cuí, le híoslaghdú a dhéanamh ar 
an ngá atá ann le bonneagar nua a thógáil.

13.3.1 Ceanglais Bóithre Náisiúnta
Agus aird á tabhairt ar an méid thuas, tá na ceanglais don 
ghréasán bóithre náisiúnta i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath 
leagtha amach thíos. Comhlánaíonn na ceanglais sin na 
Treoirlínte d’Údaráis Phleanála maidir le Pleanáil Spáis agus 
Bóithre Náisiúnta faoi Alt 28 (2012):
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13.3.2 Tionscadail Bóithre Náisiúnta
Tá sé beartaithe an gréasán bóithre náisiúnta a bhainistiú, 
a fhorbairt agus a fheabhsú tuilleadh le linn thréimhse na 
Straitéise, lena n-áirítear na tionscadail seo a leanas a sholáthar: 

	y Feabhsuithe ar acomhal Halla an Leasáin ar an M1, rud 
a thacóidh le saoráid Páirceála agus Taistil MetroLink a 
sholáthar ag an láthair sin; 

	y Seachbhóthar an N2-Bhaile Shláine agus feabhsuithe 
gaolmhara ar an ríocht phoiblí agus ar an iompar 
inbhuanaithe i Sráidbhaile Bhaile Shláine;

	y Uasghrádú ar an N2 ó Thimpeallán an M2-na Rátha go Crois 
Kilmoon chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna 
sábháilteachta; 

	y Feabhsuithe acomhail agus athruithe ar leagan amach lánaí, 
lena n-áirítear lánaí bus a sholáthar chun sábháilteacht, 
inléiteacht agus tosaíocht bus a fheabhsú feadh an N3 idir 
Acomhal 1 agus Acomhal 4; 

	y Feabhsuithe ar Acomhail 5, 6 agus 7 ar an M4 chun aghaidh 
a thabhairt ar chiúáil isteach ar an bpríomhlíne agus ar 
shaincheisteanna gaolmhara sábháilteachta tráchta, mar 
aon le tosaíocht bus a sholáthar idir Acomhail 5 agus 7;

	y Gach bealach rochtana neamhrialaithe díreach isteach ar 
an N7 idir an M50 agus an Nás a bhaint i gcomhréir leis 
na Treoirlínte ón Aontas Eorpach maidir leis an nGréasán 
Tras-Eorpach Iompair a fhorbairt, agus bearta a chur chun 
feidhme ar mhaithe le hoibríochtaí éifeachtúla bus a éascú; 

do chonairí bóithre náisiúnta nó laistigh díobh;

6. Féadfar freastal ar thrácht feidhme tánaistí áitiúla ar 
bhóithre náisiúnta a mhéid nach mbeidh aon tionchar 
ag an trácht sin ar an bpríomhfheidhm atá acu, is é sin, 
freastal ar thrácht straitéiseach;

7. I gcás go mbeidh tionchar ag feidhmeanna 
tánaisteacha ar an bpríomhfheidhm atá ag bóithre 
náisiúnta, ba cheart bearta bainistíochta éilimh a 
bhreithniú chun an tionchar sin a mhaolú; 

8. Bainfear athléimneacht gréasáin amach trí fheabhas a 
chur ar Sheirbhísí um Oibriú Mótarbhealaigh laistigh de 
Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath, de réir mar is cuí; agus

9. Déanfar na príomhfheidhmeanna atá ag Tollán Bhaile 
Átha Cliath a choinneáil ar bun agus a chosaint. Is é atá 
i gceist leis na feidhmeanna sin ná gluaiseacht feithiclí 
earraí idir Port Bhaile Átha Cliath agus an gréasán 
bóithre náisiúnta a éascú agus cabhrú le feithiclí 
seirbhíse iompair phoiblí Lár na Cathrach a rochtain 
agus, ag an am céanna, gluaiseacht ‘straitéiseach’ earraí 
go Lár Cathrach Bhaile Átha Cliath agus uaidh araon a 
éascú, faoi réir srianta cuí ar mhéideanna feithicle agus 
srianta cuí ama. Is gá freisin go gcinnteofar iomláine 
struchtúrtha an Tolláin ó fhorbairt os cionn talún atá 
neamh-chomhoiriúnach leis.
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	y Feabhsuithe ar shábháilteacht, ar ailíniú agus ar thosaíocht 
bus ar an N81;

	y Tosaíocht bus a sholáthar ar chonair an N11/an M11 agus 
cur chun feidhme a dhéanamh ar bhearta lena gcosnófar 
acmhainn na príomhlíne le haghaidh trácht straitéiseach;

	y Feabhsuithe agus bearta éagsúla chun feidhm straitéiseach 
an M50 a chosaint le haghaidh daoine agus lasta a 
ghluaiseacht go héifeachtúil; agus

	y Tabhairt faoi thionscadail agus scéimeanna éagsúla chun 
riocht foistine an ghréasáin bóithre náisiúnta a chosaint 
agus chun sábháilteacht a fheabhsú.

BEART ROAD3 – Tionscadail Bóithre Náisiúnta

Tá sé mar rún ag an Údarás agus ag Bonneagar Iompair 
Éireann na scéimeanna bóithre náisiúnta atá liostaithe sa 
Straitéis Iompair a sholáthar, faoi réir iad a bhreithmheas in 
aghaidh beartais agus cuspóirí náisiúnta agus réigiúnacha. 

13.3.3 An Seachbhóthar Thoir
Is é a bheadh i gceist le scéim an tSeachbhóthair Thoir ná 
an M50 a shíneadh ó Thollán Bhaile Átha Cliath go hÁth an 
Ghainimh, agus cuar-mhótarbhealach iomlán timpeall ar Bhaile 
Átha Cliath á chríochnú. Cé go dtéann an scéim roinnt mhaith 
blianta siar, sainaithníodh in obair measúnaithe nuashonraithe, 
inar tugadh aird ar bheartais reatha iompair, nach gá í a fhorbairt 
a thuilleadh.  Dá réir sin, níl sé beartaithe dul ar aghaidh leis an 
tionscadal seo mar chuid den Straitéis Iompair seo. 
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Faoi réir leanúint le conairí a chur i leataobh le haghaidh 
Bhealach Rochtana an Phoirt Theas (a phléitear ina dhiaidh 
seo), is féidir na tailte atá curtha i leataobh don scéim seo i 
bPlean Forbartha Chathair Bhaile Átha Cliath, i Scéim Pleanála 
Chrios Forbartha Straitéisí an Phoill Bhig agus i bPlean 
Forbartha Chontae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin a eisiúint le 
haghaidh forbartha. I dtaca leis an gcuid theas, tá an tÚdarás 
den tuairim gur cheart na tailte atá curtha i leataobh don scéim 
seo i bPlean Forbartha Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin 
a chur i leataobh go fóill, ar feitheamh an toraidh ar mheasúnú 
ar an acmhainneacht atá ann na tailte sin a úsáid mar chonair 
iompair a fhreastalaíonn ar mhodhanna iompair inbhuanaithe.

BEART ROAD4 – Na Tailte a bhí Curtha i Leataobh 
don Seachbhóthar Thoir  

Comhoibreoidh an tÚdarás le Comhairle Contae Dhún 
Laoghaire-Ráth an Dúin chun measúnú a dhéanamh ar an 
acmhainneacht atá ann an chuid theas den chonair a bhí 
curtha i leataobh roimhe seo don Sheachbhóthar Thoir, 
rud a ndearnadh soláthar dó sa Phlean Forbartha Contae, 
a úsáid chun freastal ar nasc iompair inbhuanaithe. Ba 
cheart na tailte a choinneáil curtha ar leataobh go dtí go 
gcríochnófar an measúnú sin.

13.3.4 Rochtain ar Phort Bhaile Átha Cliath 
Mar atá leagtha amach i Rannán 10.3, ceanglaítear ar an Údarás, 
ar Bhonneagar Iompair Éireann agus ar ghníomhaireachtaí eile 
oibríochtaí éifeachtúla inbhuanaithe Phort Bhaile Átha Cliath a 
éascú. Ceann de na príomh-shaincheisteanna a bhaineann leis 

an bport is ea an deacracht a bhaineann le heastát an phoirt 
theas a rochtain ón ngréasán bóithre náisiúnta, go háirithe an 
nasc chuig Tollán Bhaile Átha Cliath. Tá sé beartaithe aghaidh a 
thabhairt ar an tsaincheist sin trí Bhealach Rochtana an Phoirt 
Theas a sholáthar, rud a bheidh ina bhóthar poiblí nua a rithfidh 
ón ngréasán bóithre náisiúnta ag Tollán Bhaile Átha Cliath an 
M50 chun freastal ar thailte an phoirt theas agus ar na limistéir 
atá in aice leo.

BEART ROAD5 – Bealach Rochtana an Phoirt 
Theas

Soláthrófar bóthar poiblí nua a nascfaidh leis an ngréasán 
bóithre náisiúnta ag Tollán Bhaile Átha Cliath chun freastal 
ar thailte an phoirt theas agus ar na limistéir atá in aice leo.  
Ba cheart cur i leataobh d’fhorbairt den sórt sin a chur ar 
áireamh i bPlean Forbartha Chathair Bhaile Átha Cliath.

13.3.5 Cuarbhealach Laighean
Is é atá i gceist le Cuarbhealach Laighean ná togra le haghaidh 
cuarbhóthar a thógáil ó Dhroichead Átha go limistéar an Náis/
Dhroichead Nua, agus naisc láithreacha á soláthar go dtí an 
Uaimh agus go bailte eile. Mar gheall ar na prionsabail bóithre 
thuas agus ar an mbeartas Rialtais maidir le hastaíochtaí 
iompair a laghdú, ní rachfar ar aghaidh leis an tionscadal seo 
mar atá faoi láthair. Ina ionad sin, tá sé beartaithe feabhsuithe 
ar líne, nó feabhsuithe a bheidh ar líne den chuid is mó, a 
dhéanamh ar an ngréasán bóithre láithreach chun freastal ar an 
éileamh ar chuarghluaiseacht feadh na gconairí sin.
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dá mbarr plódú tráchta forleathan a chruthú, agus tionchar á 
imirt go tapa ar chuid shuntasach de Mhórcheantar Bhaile Átha 
Cliath.  Dá réir sin, tá sé tábhachtach go soláthrófaí leibhéal cuí 
athléimneachta do bhonneagar ríthábhachtach den sórt sin.

13.4.1 Athléimneacht Mhótarbhealach an M50
Cé go bhfuil socruithe i bhfeidhm chun déileáil le dúntaí 
neamhbheartaithe an M50 mar thoradh ar theagmhais amhail 
imbhuailtí tráchta ar bhóithre, tá easpa athléimneachta ann ar 
an gcuid den M50 idir Acomhail 6 agus 7.  Ina theannta sin, is gá 
bealaí atá ainmnithe ar shlí níos soiléire a bheith ar fáil nuair a 
bhíonn Tollán Bhaile Átha Cliath dúnta, mar gheall ar an tábhacht 
straitéiseach a bhaineann leis i gcóras iompair Bhaile Átha Cliath. 

Chun aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna sin, tá sé 
beartaithe dearadh agus anailísí a ghabháil de láimh chun 
measúnú a dhéanamh ar na tairbhí agus na himpleachtaí a 
bheadh ag nasc bóthair idir bóithre náisiúnta an N3 agus an 
N4. D’fhéadfadh an nasc sin athléimneacht ríthábhachtach 
bonneagair a sholáthar i gcás aon teagmhas a thagann chun 
cinn ar an M50 idir Acomhail 6 agus 7, de bhreis ar chonair 
fhéideartha cuarsheirbhísí iompair phoiblí a sholáthar. 

Maidir le Tollán Bhaile Átha Cliath, tá sé beartaithe bealach atá 
suite ar an ngréasán bóithre láithreach a shainaithint agus a 
ainmniú chun nascacht dromchla a sholáthar do thrácht feithiclí 
earraí troma ó Acomhal an M50/an M1 go Port Bhaile Átha Cliath 
agus go dtí an limistéar máguaird i gcás Tollán Bhaile Átha 
Cliath a bheith dúnta ar feadh tréimhse fhada. Tabharfar Malairt 
Treo Éigeandála Thollán Bhaile Átha Cliath ar an mbealach 
dromchla sin. Chun an bealach sin a úsáid, beidh sé riachtanach 

BEART ROAD6 – Freastal ar Chuarghluaiseacht i 
gCúige Laighean

Déanfaidh Bonneagar Iompair Éireann agus na húdaráis 
áitiúla feabhsuithe ar na carrbhealaí láithreacha agus 
tabharfaidh siad faoi scéimeanna áitiúla ar bhóithre náisiúnta 
agus réigiúnacha chun freastal ar chuarghluaiseacht tráchta 
in áiteanna inar sainaithníodh fadhbanna a bhaineann le 
sábháilteacht agus acmhainn an ghréasáin.

13.4 Athléimneacht an Ghréasáin 
Bóithre Náisiúnta
Éascaíonn conair an M50 dáileadh tráchta straitéisigh ar 
fud Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath le haghaidh feithiclí 
príobháideacha, feithiclí lasta agus feithiclí iompair phoiblí.

Go háirithe, soláthraíonn Tollán Bhaile Átha Cliath ar an M50 
do thrácht lasta bealach rochtana tiomnaithe go Port Bhaile 
Átha Cliath agus go dtí an limistéar máguaird. Chomh maith 
leis sin, soláthraíonn an Tollán conair thábhachtach don iompar 
poiblí a thaistealaíonn go lár na cathrach agus uaidh araon agus 
soláthraíonn sé nasc le modhanna eile iompair, lena n-áirítear 
seirbhísí Luas agus DART. 

Mar gheall ar an rannchuidiú ríthábhachtach a dhéanann 
mótarbhealaí maidir leis an ngréasán foriomlán iompair, is féidir 
le mórtheagmhais tráchta ar gá an mótarbhealach a dhúnadh 
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athbhreithniú a dhéanamh ar na fodhlíthe láithreacha a bhaineann 
leis an Tródam Buslánaí agus Feithiclí Earraí Troma agus na 
fodhlíthe sin a leasú, más gá. Forbrófar socruithe oibríochtúla 
chun an Mhalairt Treo Éigeandála sin a ghníomhachtú, lena 
n-áirítear bearta a mbeidh mar aidhm leo a chinntiú go mbeidh 
acmhainn dhóthanach ar fáil ar an mbealach chun oibriú go sásúil 
le linn tréimhsí ina gcuirtear feithiclí earraí troma ar mhalairt slí.

BEART ROAD7 – Malairt Treo Éigeandála 
Thollán Bhaile Átha Cliath

Tá sé beartaithe bealach atá suite ar an ngréasán bóithre 
láithreach a shainaithint agus a ainmniú chun nascacht 
dromchla a sholáthar do thrácht feithiclí earraí troma ó 
Acomhal an M50/an M1 go Port Bhaile Átha Cliath agus go 
dtí an limistéar máguaird i gcás éigeandála nó i gcás Tollán 
Bhaile Átha Cliath a bheith dúnta ar feadh tréimhse fhada. 

BEART ROAD8 – Malairtí Slí Éigeandála

Ag obair dóibh i gcomhar le Bonneagar Iompair Éireann, 
déanfaidh na húdaráis áitiúla ábhartha dearadh agus 
anailísí a ghabháil de láimh chun measúnú a dhéanamh ar 
na tairbhí agus na himpleachtaí a bheadh ag nasc bóthair 
idir bóithre náisiúnta an N3 agus an N4. D’fhéadfadh 
an nasc sin athléimneacht ríthábhachtach bonneagair 
a sholáthar i gcás aon teagmhas a thagann chun cinn 
ar an M50 idir Acomhail 6 agus 7, de bhreis ar chonair 
fhéideartha cuarsheirbhísí iompair phoiblí a sholáthar. 
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BEART ROAD9 – An Beartas maidir le Bóithre 
Réigiúnacha agus Áitiúla
1. Uasghráduithe riachtanacha a dhéanamh ar an ngréasán 

bóithre réigiúnacha agus áitiúla ar aon dul leis na 
Prionsabail um Fhorbairt Bóithre atá leagtha amach thuas;

2. Feabhas a chur ar chuarghluaiseacht idir bóithre náisiúnta 
an N3, an N4 agus an N7, trí na bóithre láithreacha a 
fheabhsú agus/nó trí naisc bhóthair nua a fhorbairt nuair 
a mheastar é a bheith cuí, chun athléimneacht a chur le 
hoibriú an M50 agus chun iompar inbhuanaithe a éascú; 

3. Cuarbhóithre timpeall bailte a fhorbairt, i gcás go mbeidh 
sé sin mar chuid de phlean soghluaisteachta inbhuanaithe, 
mar aon le saoráidí iompair phoiblí, rothaíochta agus 
coisithe níos fearr a éascú sa lár lena mbaineann;

4. Naisc bhóthair chuí a fhorbairt chun freastal ar limistéir 
forbartha, lena n-áirítear saoráidí iompair phoiblí a 
sholáthar (nuair is gá) agus saoráidí taistil ghníomhaigh a 
sholáthar;

5. Sábháilteacht a fheabhsú do choisithe agus do rothaithe 
trí acomhail bhóthair níos sábháilte a sholáthar, trí 
fheabhas a chur ar shaoráidí trasnaithe do choisithe 
agus trí bhearta cuí rothaíochta a chur san áireamh, lena 
n-áirítear trasrianta lena ngabhann comharthaí, nuair is 
gá; agus

6. Feabhsuithe acomhail, athailínithe agus athchumruithe 
áitiúla a chur chun feidhme ar an ngréasán bóithre 
réigiúnacha agus áitiúla chun aghaidh a thabhairt ar 
easnaimh shábháilteachta agus/nó chun tacú le tograí 
iompair chomhtháite a fhreastalaíonn ar gach úsáideoir 
bóithre.

13.5 Bóithre Réigiúnacha agus 
Áitiúla
Is de bhóithre réigiúnacha agus áitiúla atá an chuid is mó 
den ghréasán bóithre i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath 
comhdhéanta. Maidir leis na gnéithe den ghréasán sin atá 
suite lasmuigh de limistéir uirbeacha, agus i gcomhréir le haon 
bhearta gaolmhara atá leagtha amach i gcaibidlí roimhe seo, tá 
sé beartaithe an beart seo a leanas a chur chun feidhme chun 
forbairt bóithre réigiúnacha agus áitiúla i Mórcheantar Bhaile 
Átha Cliath a threorú.

Ós rud é gur scéimeanna beaga áitiúla atá i gcuid mhór de 
na scéimeanna bóithre atá beartaithe, níl sé i gceist liosta 
uileghabhálach a fhoilsiú de na scéimeanna den sórt sin atá le 
forbairt thar thréimhse feidhme na Straitéise Iompair. Ina ionad 
sin, forbrófar gach scéim bóithre i gcomhréir leis na prionsabail 
um fhorbairt bóithre atá leagtha amach i dtús na caibidle seo 
agus i gcomhréir le cuspóirí ginearálta na straitéise seo. 

Moltar d’údaráis bóithre dearbhú a fháil ón Údarás go bhfuil an 
scéim bóithre comhsheasmhach leis an Straitéis Iompair seo 
sula n-iarrfaidh siad toiliú forbartha don scéim lena mbaineann. 
Níor cheart deontais ón Státchiste a thabhairt ach amháin 
do scéimeanna bóithre atá i gcomhréir leis na prionsabail atá 
leagtha amach thuas.
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13.6 Bóithre agus Sráideanna 
Uirbeacha
Laistigh de limistéir uirbeacha, tá níos mó i gceist le bóithre 
ná éascú a dhéanamh ar an iompar agus ar an ngluaiseacht 
a theastaíonn chun freastal ar riachtanais eacnamaíocha, 
shóisialta agus chomhshaoil. Tríd an leagan amach a dhéanamh 
níos dlúithe agus níos idirnasctha, go háirithe in áiteanna ina 
bhfuil seirbhísí bus nó iarnróid ar dhea-chaighdeán ar fáil, 
cabhrófar le cathracha, bailte agus sráidbhailte a chomhdhlúthú 
chun iad a dhéanamh inmharthana don iompar poiblí iontaofa 
agus chun rátaí níos airde siúil agus rothaíochta a éascú iontu. 

Díríonn comhfhorbairt áite ar an idirghníomhaíocht idir daoine 
agus an timpeallacht uirbeach agus ar ardcháilíocht na beatha, 
ómós áite agus muintearas a bhaint amach. Imríonn pleanáil agus 
dearadh uirbeach ról lárnach maidir le háiteanna ar ardchaighdeán 
a sholáthar. Is féidir le sráideanna atá dea-dheartha agus atá 
ina ngné thábhachtach den ríocht phoiblí gréasáin nasctha 
fhisiciúla, shóisialta agus iompair a chruthú, lena n-áirítear siúl, 
rothaíocht agus iompar poiblí, ina gcuirtear fíor-roghanna eile 
ar an gcarr chun cinn. Is féidir le dearadh comhtháite sráideanna 
ar ardchaighdeán bheith éifeachtach ó thaobh costais agus 
éifeachtúlachta de trí luasanna tráchta a bhainistiú agus trí 
thuiscint níos fearr a chothú idir úsáideoirí gach modha iompair.

BEART ROAD10 – Bóithre agus Sráideanna 
Uirbeacha
Cothófar agus éascófar cur chuige áitbhunaithe i leith 
bóithre agus sráideanna uirbeacha le linn an Straitéis Iompair 
a chur chun feidhme, bunaithe ar na bearta i gCaibidil 14.

13.7 Cothabháil Bóithre
Bíonn feidhmíocht an ghréasáin bóithre spleách ar cháilíocht 
na seirbhíse a sholáthraítear. Mar sin, is gá an gréasán fisiciúil 
bóithre, lena n-áirítear an bonneagar tacaíochta, a chothabháil 
de réir ardchaighdeáin chun go n-éascóidh sé gluaiseacht earraí, 
busanna, rothair agus carranna príobháideacha go héifeachtúil.

BEART ROAD11 – Cothabháil Bóithre
Cinnteoidh na húdaráis áitiúla i Mórcheantar Bhaile Átha 
Cliath agus Bonneagar Iompair Éireann go ndéanfar an 
gréasán bóithre a chothabháil de réir ardchaighdeáin agus 
go dtabharfar faoi oibreacha athnuachana ar mharcanna, 
comharthaí agus comharthaíocht bóthair nuair is gá.

BEART ROAD12 – Comharthaí Sráide
Déanfaidh na húdaráis áitiúla i Mórcheantar Bhaile Átha 
Cliath iniúchtaí tréimhsiúla ar chomharthaí sráidainm chun 
a chinntiú go soláthrófar comharthaíocht leordhóthanach, 
go mbainfear comharthaí atá doléite agus go dtabharfar 
aghaidh ar neamhréireachtaí. 

177Údarás Náisiúnta Iompair 
An Straitéis Iompair do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath



13.8 Ath-leithdháileadh an Spáis 
Bóthair
Ar aon dul leis na beartais agus na cuspóirí iompair atá ann 
spleáchas ar an gcarr a laghdú agus tús áite a thabhairt do 
mhodhanna inbhuanaithe seachas don charr príobháideach, 
agus mar mhodh chun astaíochtaí carbóin a laghdú, tá sé mar 
rún an spás bóthair a ath-leithdháileadh ar shiúl óna úsáid 
reatha ag an trácht ginearálta chun go mbeidh sé ar fáil don 
siúl, don rothaíocht agus don iompar poiblí amháin. 

Is féidir an cur chuige sin a chur i bhfeidhm ar fud 
Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath i gcoitinne agus i dteannta 
an ath-leithdháilte atá beartaithe faoi chlár BusConnects nó a 
dhéanfar mar thoradh ar línte breise Luas a fhorbairt. 

Cé gur féidir an spás bóthair a ath-leithdháileadh ar a lán slite, 
is gnách go mbíonn na nithe seo a leanas i gceist leis:

	y Lánaí tráchta ghinearálta a thiontú ina lánaí iompair phoiblí, 
lena n-áirítear lánaí atá lonnaithe ar na príomhbhealaí 
gathacha i dtreo lárionaid uirbeacha; 

	y Lánaí tráchta ghinearálta a thiontú ina lánaí rothar; 

	y Spásanna páirceála ar an tsráid a thiontú ar mhaithe le 
feidhmeanna eile iompair inbhuanaithe agus feidhmeanna 
gaolmhara a éascú;

	y Sráideanna a áirithiú do choisithe; 

	y Trácht mótarfheithiclí a bhaint de shráideanna; 

	y Acomhail a athdhearadh ar mhaithe le tuilleadh acmhainne 
a sholáthar do rothaithe agus don iompar poiblí; agus

	y An ríocht phoiblí a leathnú trí scéimeanna um dhearadh 
uirbeach agus comhfhorbairt áite.

BEART ROAD13 – Ath-leithdháileadh an Spáis 
Bóthair 

Ag obair dó i gcomhar leis na húdaráis áitiúla, déanfaidh 
an tÚdarás cur chun feidhme ar chlár le haghaidh an spás 
bóthair a ath-leithdháileadh ar shiúl óna úsáid reatha ag 
an trácht ginearálta nó mar spásanna páirceála chun go 
mbeidh sé ar fáil do mhodhanna inbhuanaithe amháin, 
de réir mar is cuí, ar mhaithe leis an méid seo a leanas a 
bhaint amach:

 y Acmhainn leordhóthanach a sholáthar le haghaidh 
modhanna inbhuanaithe;

 y Feabhas a chur ar shábháilteacht do choisithe agus do 
rothaithe; agus

 y Aistriú modha ar shiúl ón gcarr príobháideach a 
spreagadh agus astaíochtaí a laghdú.
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14. Bainistíocht Tráchta   
 agus Roghanna Taistil
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14. Bainistíocht Tráchta 
agus Roghanna Taistil

14.1 Réamhrá 
Leagadh amach sna caibidlí roimhe seo fís uaillmhianach le 
haghaidh bonneagar iompair phoiblí, siúil agus rothaíochta a 
sholáthar agus le haghaidh raon leathan beart comhtháthaithe 
a chur i gcrích. Fiú amháin i gcás go gcomhcheanglófar iad 
lena chéile, ní bheidh na bearta sin dóthanach chun astaíochtaí 
iompair i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath a laghdú a mhéid a 
cheanglaítear faoin mbeartas náisiúnta. Cé gur gá na bearta sin 
a chur i gcrích chun soláthar a dhéanamh ar an mbonneagar 
agus na seirbhísí a theastaíonn chun freastal ar an éileamh, ní 
mór bearta eile a chur leo. Is bearta iad sin a bhfuil mar aidhm 
leo bainistiú a dhéanamh ar an tslí ar féidir le trácht gluaiseacht 
timpeall ar an réigiún agus a bhfuil mar aidhm leo tionchar 
díreach a imirt ar iompraíocht taistil. Leagtar amach sa chaibidil 
seo na bearta sin a mbeidh feidhm acu ar an leibhéal réigiúnach 
i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath agus a gcuirfidh an tÚdarás, 
Bonneagar Iompair Éireann agus na húdaráis áitiúla chun 
feidhme iad i gcomhréir leis an mbeartas Rialtais reatha.

Is é an príomhchuspóir atá le Bainistíocht Tráchta ná a chinntiú 
go leanfaidh an córas réigiúnach iompair le hoibriú ar shlí 
éifeachtúil – áit nach ndéanfaidh carrthrácht príobháideach 
dochar do ghluaiseacht daoine trí mhodhanna iompair phoiblí, 

“An dúil i sráideanna atá sábháilte, tarraingteach agus 
beoga a bheith againn, léirítear í i mbeartais agus cuspóirí 
láithreacha éagsúla i réimse an iompair, na pleanála agus 
an chomhshaoil. Tugtar leis na beartais agus na cuspóirí 
sin aghaidh ar an dóigh a ndéantar comharsanachtaí, 
sráidbhailte agus bailte a chruthú agus a chosaint. Ní hé 
amháin go mbaineann siad le sábháilteacht ar bhóithre 
agus le hinnealtóireacht shibhialta, ach baineann siad 
le pleanáil bailte, le dearadh uirbeach, le hailtireacht, le 
hailtireacht tírdhreacha agus le caomhantas freisin.

“Rud ba thábhachtaí fós, bíonn tionchar díreach acu 
ar mhór-shaincheisteanna sochaíocha, idir fhorbairt 
gheilleagrach, fhostaíocht, thurasóireacht, áineas, shláinte, 
choireacht, shlándáil, oideachas, ionchuimsiú sóisialta, 
éifeachtúlacht fuinnimh agus athrú aeráide.”

An Lámhleabhar Deartha do Bhóithre agus Sráideanna Uirbeacha, 
Rialtas na hÉireann, 2013

siúil agus rothaíochta ná don ghluaiseacht earraí – agus gur 
féidir tionchair an phlódaithe tráchta a íoslaghdú. Is féidir le 
bearta lena dtugtar buntáiste do mhodhanna inbhuanaithe 
cabhrú leis an gcuspóir sin a bhaint amach. Cé go bhfuil 
cuid mhór de na bearta sin leagtha amach sna rannáin Siúil, 
Rothaíochta agus Bhus den straitéis, is pléite anseo atá na 
bearta sin a bhfuil mar aidhm shonrach leo trácht feithiclí 
príobháideacha a bhainistiú.
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Leagtar amach sa chaibidil seo raon leathan beart a bhfuil 
mar aidhm leo an gréasán soláthair iompair a bhainistiú ar 
shlí a gcuireann modhanna inbhuanaithe ag barr an ordlathais 
úsáideoirí bóithre, mar atá leagtha amach i bhFíor 8.4, agus 
a bhfuil i gceist leo costas an taistil (sa chiall is leithne) a 
athchothromú i dtreo na modhanna sin.

14.2 Lár Cathrach Bhaile Átha 
Cliath a Bhainistiú 
Is é Lár Cathrach Bhaile Átha Cliath an láthair ina bhfuil an dlús 
agus an meascán is mó gníomhaíochtaí sa tír ar fad. Ní in aon 
áit eile sa réigiún atá an comhchruinniú céanna gnó, tithíochta, 
miondíola, cultúir, oidhreachta agus saol oíche agus atá le fáil i 
Lár na Cathrach.

Chomh maith leis sin, is é Lár Cathrach Bhaile Átha Cliath an 
láthair ina bhféadfadh an leibhéal is mó coinbhleachta agus 
iomaíochta a bheith ann i leith spás poiblí, lena n-áirítear an 
gréasán bóithre agus sráideanna. Is gá gach modh taistil a éascú 
ar shlí éigin chun a chinntiú go bhfreastalaítear ar na riachtanais 
atá ag cónaitheoirí, ag gnólachtaí, ag oibrithe agus ag cuairteoirí. 
Is gá na riachtanais sin a chothromú, áfach, ar shlí a dtugann tús 
áite do shoghluaisteacht inbhuanaithe agus don aistriú i dtreo 
córas iompair atá saor ó charbón. Ní cothrom a bheidh a mhéid a 
éascófar gach modh ar gach bóthar agus sráid.

Tá an téarnamh ó phaindéim Covid-19 ina thoisc thábhachtach 
eile agus conair á leagan amach i dtreo timpeallacht iompair 
lár cathrach atá saor ó charbón. Bunaithe ar an bhfianaise a 

bailíodh le blianta fada anuas, tá sé soiléir gur scaradh folláine 
gheilleagrach Bhaile Átha Cliath ón ngá atá ann le rochtain a 
bheith ag daoine ar charr. De réir mar a tháinig borradh faoi 
gheilleagar lár na cathrach agus mar a tháinig méadú mór ar 
an líon post atá lonnaithe ann, tháinig laghdú ar an líon daoine 
a thaistealaíonn de charr príobháideach. Chuaigh thart ar 
46,000 carr isteach sa chathair i mbuaicthréimhse na maidine 
sa bhliain 2019, i gcomparáid le 59,000 ceann sa bhliain 2008. I 
gcomparáid leis sin, chuaigh 217,000 duine agus 199,000 duine 
faoi seach isteach sa chathair sna blianta sin. I bhfocail eile, 
bhí méadú ann ar an líon daoine a bhí ag obair, ag déanamh 
siopadóireachta agus ag freastal ar an oideachas, agus iad ag 
tacú le geilleagar a bhí ag fás, ach bhí laghdú ann ar an líon 
carranna. Dá bhrí sin, ní mór tús áite a thabhairt don iompar 
inbhuanaithe i Lár na Cathrach tar éis na paindéime.

Bunaithe ar an raon beartas agus cuspóirí sa Straitéis Iompair 
seo agus ar bheartais agus cuspóirí Phlean Forbartha 
Chathair Bhaile Átha Cliath, leanfaidh an tÚdarás, i gcomhar 
le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, le cur chun feidhme 
a dhéanamh ar bhearta lena soláthrófar an acmhainn agus 
an cháilíocht iompair phoiblí agus an gréasán rothaíochta a 
theastaíonn chun freastal ar Lár na Cathrach agus le seachadtaí 
earraí agus tacsaithe a bhainistiú ar shlí a bhfreastalaíonn ar 
riachtanais na ndaoine uile a úsáideann an gréasán bóithre i lár 
na cathrach. Soláthróidh na gníomhaireachtaí an ríocht phoiblí 
ar ardchaighdeán a chuirfidh feabhas ar tharraingteacht agus 
inchónaitheacht lár na cathrach freisin.
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BEART TM1 – Lár Cathrach Bhaile Átha Cliath a 
Bhainistiú

Ag obair dóibh i gcomhar lena chéile, soláthróidh an 
tÚdarás agus Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath na 
gréasáin iompair phoiblí, rothaíochta agus siúil agus an 
ríocht phoiblí a theastaíonn chun freastal ar Lár Cathrach 
a bhíonn ag fás agus chun téarnamh atá bunaithe ar an 
iompar inbhuanaithe a éascú tar éis na paindéime.

Cinnteoidh an tÚdarás agus Comhairle Cathrach Bhaile 
Átha Cliath freisin go ndéanfar an seachadadh earraí 
chuig gnólachtaí i lár na cathrach agus oibriú tacsaithe a 
bhainistiú ar shlí a dtéann chun tairbhe do gach duine a 
úsáideann lár na cathrach.

14.3 Lárionaid Uirbeacha i 
Mórcheantar Bhaile Átha Cliath a 
Bhainistiú
De réir mar a fhásann na bailte agus na lonnaíochtaí uirbeacha 
i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath, beidh gá ann lena chinntiú go 
bhforbrófar an timpeallacht iompair agus an ríocht phoiblí ar 
shlí a dtugann tús áite do shoghluaisteacht inbhuanaithe agus 
don aistriú i dtreo córas iompair atá saor ó charbón.

183Údarás Náisiúnta Iompair 
An Straitéis Iompair do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath



méideanna suntasacha éilimh iompair, is gá leanúint le seirbhísí 
leordhóthanacha iompair a sholáthar, le freastal ar choisithe 
agus ar rothaithe agus le trácht ócáide a bhainistiú ar shlí a 
n-íoslaghdaíonn an tionchar a imrítear ar an ngréasán iompair 
agus ar an leibhéal seirbhíse a thairgtear don phobal i gcoitinne 
le linn do dhaoine taisteal chuig na hionaid sin agus uathu araon.

BEART TM3 – Bainistíocht Tráchta Ócáide

Ba cheart d’eagraithe ócáide comhordú a dhéanamh 
leis an nGarda Síochána, le húdaráis áitiúla, leis an 
Údarás agus le geallsealbhóirí eile chun a chinntiú go 
soláthrófar an leibhéal cuí iompair phoiblí do mhórócáidí, 
go ndéanfar an rothaíocht agus an siúl a chur chun cinn 
agus a éascú agus go mbainisteofar trácht ócáide ar 
shlí a n-íoslaghdaíonn an tionchar a imríonn sé ar na 
mórghréasáin iompair. 

14.5 Laghdú ar Luasteorainneacha
D’fhéadfaí úsáid na sráideanna ag modhanna eile a dhéanamh 
níos sábháilte trí luasteorainneacha a laghdú i limistéir uirbeacha. 
Spreagtar úsáid modhanna inbhuanaithe ar na sráideanna is ísle 
luasteorainn, a n-éilítear a ndearadh ar ghluaisteánaithe moilliú, 
go háirithe úsáid na modhanna sin ag na húsáideoirí is soghonta 
bóithre agus ag a dtuismitheoirí nó a gcúramóirí. 

Cuireadh luasteorainneacha laghdaithe de 30 km in aghaidh 
na huaire chun feidhme ar a lán bóithre ar fud Chathair Bhaile 
Átha Cliath agus i láithreacha éagsúla ar fud Mhórcheantar 

BEART TM2 – Lárionaid Uirbeacha a Bhainistiú

Ag obair dóibh i gcomhar lena chéile, soláthróidh an 
tÚdarás agus údaráis áitiúla ábhartha na gréasáin iompair 
phoiblí, rothaíochta agus siúil agus an ríocht phoiblí a 
theastaíonn chun freastal ar lárionaid áitiúla agus chun 
téarnamh atá bunaithe ar an iompar inbhuanaithe a éascú 
tar éis na paindéime.

Cinnteoidh an tÚdarás agus údaráis áitiúla freisin go 
ndéanfar an seachadadh earraí chuig gnólachtaí i lárionaid 
uirbeacha agus oibriú tacsaithe a bhainistiú ar shlí a dtéann 
chun tairbhe do gach duine a úsáideann na limistéir sin.

 

14.4 Bainistíocht Tráchta Imeachtaí
Agus an phríomhchathair náisiúnta agus trí Bhaile Contae 
lonnaithe ann, óstáiltear roinnt mhaith mórócáidí i Mórcheantar 
Bhaile Átha Cliath, lena n-áirítear mórchluichí Peile agus Rugbaí 
idirnáisiúnta ag Bóthar Lansdún agus mórchluichí idirchontae 
CLG ag Páirc an Chrócaigh, Páirc Tailteann, Droichead Nua 
agus Eachroim. 

Cuirtear roinnt mhaith féilte ceoil ar siúl ar fud an réigiúin 
le linn mhíonna an tsamhraidh, agus iad sa raon idir cinn 
a bhfreastalaíonn cúpla míle duine orthu agus cinn a 
bhfreastalaíonn na mílte agus na mílte daoine orthu. Cuirtear 
mór-cheolchoirmeacha staidiam ar siúl freisin. 

Agus ócáidí spóirt agus siamsaíochta ar siúl go rialta ar fud 
na bliana, in éineacht le mórfhéilte cultúrtha eile lena ngintear 
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Bhaile Átha Cliath. Tá sé sin ar cheann de na bearta is 
tábhachtaí bainistíochta tráchta maidir leis an gcomhfhorbairt 
áite, an siúl agus an rothaíocht a chur chun cinn.

BEART TM4 – Laghdú ar Luasteorainneacha

Tabharfaidh an tÚdarás tacaíocht agus spreagadh 
d’údaráis áitiúla luasteorainneacha 30 ciliméadar san uair 
a chur chun feidhme i ngach limistéar cónaithe agus i 
lárionaid uirbeacha agus bearta deartha tacaíochta a chur 
san áireamh iontu, nuair is gá.

14.6 Luasteorainneacha 
Athraitheacha
Is é is luasteorainn athraitheach ann ná srian dinimiciúil luais 
ar aon stráice bóthair ar leith. Athraíonn an luasteorainn de 
réir na ndálaí reatha comhshaoil agus tráchta agus taispeántar 
ar chomhartha tráchta leictreonach í. Cabhraíonn sé sin le 
hiompraíocht tiomána ‘stoptha-dúiseachta’ a sheachaint agus 
laghdaíonn sé an cur isteach feadh an ghréasáin straitéisigh 
bóithre. Tá pleananna le haghaidh luasteorainneacha 
athraitheacha ar an M50 á gcur ar aghaidh ag Bonneagar 
Iompair Éireann faoi láthair, faoi réir athruithe reachtacha. 

Thar thréimhse feidhme na straitéise, déanfar measúnuithe 
chun sainaithint a dhéanamh ar bhóithre eile nó ar chodanna 
bóthair eile mar a gcuirfear feabhas ar oibriú nó sábháilteacht 
an naisc bóthair ábhartha má chuirtear Luasteorainneacha 
Athraitheacha chun feidhme.

BEART TM5 – Luasteorainneacha Athraitheacha

Déanfar breithniú ar Luasteorainneacha Athraitheacha a chur 
chun feidhme ar chodanna cuí den ghréasán straitéiseach 
bóithre mar mhodh le haghaidh corraíl a laghdú, sruth 
tráchta a fheabhsú agus sábháilteacht a bhreisiú.

14.7 Comharsanachtaí Ísealtráchta
Tá comharsanachtaí ísealtráchta comhdhéanta de ghrúpaí 
sráideanna cónaithe, a bhfuil bhóithre dáileacháin mar 
theorainn leo, áit a gcuirtear in aghaidh “tréthrácht” 
mótarfheithiclí nó a mbaintear é go hiomlán. Is ann do roinnt 
beart is féidir a chur chun feidhme chun comharsanacht den 
sórt sin a chruthú. Áirítear leo sin scagairí módúla (atá cosúil 
leis an gcur chuige tréscaoilteachta scagtha atá leagtha amach 
i rannán 8.7); comharthaí ‘cosc ar iontráil’; nó coisc ar thiontú. 
Sna cásanna uile, is féidir le cónaitheoirí tiomáint chuig a 
dteach fós agus is féidir seachadtaí a dhéanamh fós, ach is 
rud rí-mhíchaoithiúil nó rud nach gceadaítear go bunúsach í 
gluaiseacht tréthráchta.

BEART TM6 – Comharsanachtaí Ísealtráchta

Tacóidh an tÚdarás le húdaráis áitiúla atá ag iarraidh 
Comharsanachtaí Ísealtráchta a chur chun feidhme i 
limistéir uirbeacha ar fud an réigiúin.
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14.8 Criosanna atá Saor ó 
Charranna
D’fhéadfaí buntáiste a thabhairt do mhodhanna iompair 
inbhuanaithe agus an spás poiblí a fheabhsú agus úsáid an 
spáis phoiblí a athchur in ord tosaíochta trí chriosanna atá 
saor ó charranna a thabhairt isteach. Is féidir criosanna atá 
saor ó charranna a chur chun feidhme ar scála mór nó ar scála 
beag, mar shampla ar leibhéal bloc cathrach nó ar leibhéal 
mórchomharsanachta, agus is féidir rochtain a choinneáil 
ar bun do dhaoine a chónaíonn sa limistéar nó do sheirbhísí 
bunriachtanacha agus iompar poiblí a éascú ag an am céanna. 
Is féidir iad a chur chun feidhme ag amanna éagsúla den lá nó 
ar laethanta éagsúla den tseachtain freisin, go háirithe i gcéim 
trialacha trínar féidir tuiscint a ghnóthú ar láidreachtaí agus 
laigí na dtograí.

BEART TM7 – Criosanna atá Saor ó Charranna

Tacóidh an tÚdarás le húdaráis áitiúla atá ag iarraidh 
criosanna atá saor ó charranna a sholáthar i limistéir 
uirbeacha, i gcás go rachaidh sé sin chun tairbhe don 
iompar, do thrácht agus/nó don gheilleagar áitiúil.  

14.9 Sráideanna Cónaithe
Is é is Sráid Chónaithe ann ná sráid nó grúpa sráideanna atá 
deartha chun freastal ar na riachtanais atá ag coisithe, ag 
rothaithe, ag leanaí agus ag cónaitheoirí agus ina laghdaítear 
ceannas an chairr. Is é an coincheap atá taobh thiar di ná go 

186 Údarás Náisiúnta Iompair 
An Straitéis Iompair do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath 2022-2042



gcomhroinntear an spás idir gach úsáideoir, seachas tús áite a 
bheith ag modh úsáideora ar leith, agus go mbaintear tréthrácht 
feithiclí den tsráid. Laghdaítear luasanna trí dhearadh, áit a bhfuil 
na sráideanna cúng agus ina gcuirtear cora/lúba sa bhóthar ar 
áireamh sa phlean. Fágann sé sin, mar shampla, nach mbeidh 
aon ghá ann le rampaí a iarfheistiú tráth níos déanaí. Ba cheart 
riachtanais na n-úsáideoirí uile, lena n-áirítear daoine faoi 
mhíchumas agus daoine a bhfuil lagú amhairc orthu, a chur san 
áireamh agus Sráideanna Cónaithe á ndearadh.

BEART TM8 – Sráideanna Cónaithe

Tacóidh an tÚdarás le húdaráis áitiúla atá ag iarraidh 
sráideanna cónaithe a sholáthar i limistéir chónaithe, de 
réir mar is cuí.

14.10 Bealaí Sábháilte chuig an 
Scoil
Bunaíodh an clár um Bealaí Sábháilte chuig an Scoil go luath 
sa bhliain 2021 agus oibríonn Clár Scoileanna Glasa an Taisce 
é i gcomhpháirt leis an Údarás agus leis na húdaráis áitiúla, le 
tacaíocht ón Roinn Iompair agus ón Roinn Oideachais. Tá an 
clár deartha chun an oiread daltaí agus scoláirí agus is féidir i 
mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna a spreagadh siúl 
agus rothaíocht a dhéanamh. Tá trí aidhm ag an gclár:

	y Dlús a chur leis an soláthar bonneagair shiúil agus rothaíochta 
ar bhealaí rochtana tábhachtacha chuig scoileanna;

	y An limistéar os comhair scoileanna a chóireáil chun feabhas 
a chur ar rochtain ar thailte scoile;

	y Cur leis an líon spásanna páirceála rothar atá ar fáil ag 
scoileanna. 

Cuireadh feabhsuithe suntasacha ar an timpeallacht os 
comhair scoileanna faoin gclár cheana féin trí bhearta 
fisiciúla a dhéanamh chun fágáil, páirceáil agus réchasadh atá 
contúirteach agus míchuí a chosc agus trí mharcanna agus 
comharthaí nua bóthair a thabhairt isteach ar a léirítear go 
soiléir go bhféadfadh líon méadaithe coisithe agus rothaithe, 
go háirithe leanaí óga, a bheith ann ar an stráice bóthair lena 
mbaineann. I roinnt cásanna, cuireadh “Sráideanna Scoile” chun 
feidhme, áit a bhfuil srian ann le trácht feithiclí le linn amanna 
oscailte scoile agus amanna dúnta scoile.

BEART TM9 – Bealaí Sábháilte chuig an Scoil  

Déanfaidh an Taisce, an tÚdarás agus na húdaráis áitiúla, 
le tacaíocht ón Roinn Iompair agus ón Roinn Oideachais, 
an clár um Bealaí Sábháilte chuig an Scoil a chur i 
bhfeidhm agus a leathnú ar shlí chomhoibríoch thar 
thréimhse feidhme na Straitéise Iompair.

BEART TM10 – Sráideanna Scoile 

Tacóidh an tÚdarás le húdaráis áitiúla agus le scoileanna 
sráideanna scoile a chur chun feidhme nuair is cuí.
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14.11 Carr-Roinnt
Tá acmhainneacht ag scéimeanna carr-roinnte laghdú a 
dhéanamh ar an éileamh ar úinéireacht cairr phríobháidigh 
agus, ar an tslí sin, laghdú a dhéanamh ar an spleáchas ar an 
gcarr príobháideach do gach turas. Áirítear leo sin scéimeanna 
carr-roinnte atá ar bun san áit oibre, áit a gcomhroinneann 
comhghleacaithe feithiclí; scéimeanna atá ar bun i bhforbairtí 
cónaithe ilaonad; agus scéimeanna nó clubanna poiblí carr-
roinnte atá ar fáil do gach duine, faoi réir coinníollacha.

Is féidir le scéimeanna carr-roinnte cabhrú go mór le laghdú a 
dhéanamh ar an riachtanas le spásanna páirceála carranna a 
bhaineann le forbairtí cónaithe nua freisin.

BEART TM11 – Carr-Roinnt
Tacóidh an tÚdarás leis na húdaráis áitiúla, le háiteanna 
oibre agus le gníomhaireachtaí agus cuideachtaí ábhartha 
eile tionscnaimh charr-roinnte a chur chun feidhme, go 
háirithe mar chuid d’fhorbairtí tithíochta nua. 

14.12 Páirceáil Carranna 
Ceann de na tosca is tábhachtaí atá taobh thiar den dóchúlacht 
go n-úsáidfidh duine carr is ea an soláthar páirceála carranna 
ag an áit tionscnaimh agus ag an gceann scríbe. Thar roinnt 
blianta, agus thar roinnt tréimhsí plean forbartha, thosaigh 
údaráis áitiúla i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath ar chaighdeáin 
pháirceála a chur in iúl mar uasfhigiúr, seachas mar íosfhigiúr, 
mar a tharla san am atá thart. Bhí na moltaí ón Údarás ar 
cheann de na cúiseanna leis sin.

Sa lá atá inniu ann, d’fhéadfadh na forbairtí atá beartaithe don 
ghréasán iompair phoiblí, an fás sa rothaíocht agus teacht chun 
cinn na soghluaisteachta comhroinnte laghdú a dhéanamh ar 
rátaí úinéireachta cairr ar fud Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath 
agus ar an éileamh gaolmhar ar spásanna páirceála carranna. 

Tríd is tríd, is i Lár Cathrach Bhaile Átha Cliath a bheadh feidhm 
ag an gcaighdeán páirceála is sriantaí. Is san áit sin is féidir an 
líon is airde ceann scríbe a rochtain trí mhodhanna neamhchairr 
agus atá feidhm ag na dlúis forbartha is airde. Bheadh feidhm ag 
caighdeáin shriantacha pháirceála freisin i mbailte tábhachtacha 
sa réigiún agus i lárionaid fho-uirbeacha ina bhfuil an córas 
iompair phoiblí ina rogha mhalartach ar an gcarr agus inar 
roghanna inmharthana iompair iad siúl agus rothaíocht.

Is sna láithreacha is forimeallaí a bheadh feidhm ag na 
caighdeáin is lú srian, áit a mbeadh feidhm ag na dlúis is ísle 
(a mhéid is féidir údar a thabhairt le forbairt cónaithe agus le 
forbairt tráchtála). 

14.12.1 Caighdeáin Pháirceála Carranna
I gcomhar le beartais phleanála eile, is féidir leis an modh ina 
mbreithnítear páirceáil carranna tionchar mór a imirt ar na nithe 
seo a leanas:

	y Úinéireacht cairr/úsáid cairr;

	y An modh a roghnaítear, i gcás cuspóirí éagsúla turais;

	y Dlúis forbartha cónaithe i gcathracha agus i mbailte;

	y Leagan amach forbartha ina mbaintear tréscaoilteacht 
amach don siúl agus don rothaíocht, agus inrochtaineacht 
neamhchairr á cumasú ar an leibhéal áitiúil;

	y Plódú carrbhunaithe; agus 
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	y Leibhéil níos airde a bhaint amach ó thaobh soláthar 
seirbhísí iompair phoiblí de.

Mar gheall ar an tionchar mór is féidir leis an soláthar páirceála 
a imirt ar na nithe thuas agus ar bhainistíocht an éilimh iompair 
i gcoitinne, moltar go gcuirfí caighdeáin pháirceála in iúl mar 
uasluachanna, ar féidir le húdaráis phleanála méideanna difriúla 
sriain a chur i bhfeidhm ina leith ansin agus an leibhéal is cuí 
soláthair pháirceála á chinneadh acu.

Ba cheart d’údaráis áitiúla i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath 
féachaint leis na nithe seo a leanas a dhéanamh agus iad ag plé 
le caighdeáin pháirceála:

	y An leibhéal is ísle soláthair a shocrú do na limistéir is 
inrochtana agus tuilleadh solúbthachta a thairiscint in 
áiteanna nach bhfuil an nascacht iompair phoiblí chomh 
cuimsitheach céanna;

	y Aird a thabhairt ar an bhfáil ar thaitneamhachtaí/seirbhísí ar 
an leibhéal áitiúil agus ar an rochtain ar mhórlár bailte, agus 
laghdú á dhéanamh ar an ngá atá ann le taisteal de charr 
dá bharr sin;

	y Léiriú a dhéanamh ar na roghanna atá ar fáil do limistéir 
forbartha nua maidir le taisteal inbhuanaithe a chur san 
áireamh ina ndearadh ó thús; agus

	y Na difríochtaí atá ann idir limistéir lárnacha agus limistéir 
nach bhfuil chomh lárnach céanna a aithint, amhail 
difríochtaí a bhaineann le hachair thurais. Is féidir leis na 
difríochtaí sin deiseanna siúil agus rothaíochta a laghdú, i 
gcásanna áirithe.

14.12.2 Caighdeáin Pháirceála Cónaithe Carranna
Leagtar amach i dTábla 14.1 thíos na caighdeáin bheartaithe 
pháirceála cónaithe do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath de réir 
láithreach, ar caighdeáin iad a molann an tÚdarás go gcuirfí iad 
san áireamh i ngach Plean Forbartha:

BEART TM13 – Caighdeáin Pháirceála Cónaithe
Moltar go gcuirfeadh údaráis áitiúla na huaschaighdeáin 
pháirceála cónaithe san áireamh sna Pleananna Forbartha 
uathu atá faoi threoir ag na forálacha atá leagtha amach i 
dTábla 14.1.

Tábla 14.1: Uaschaighdeáin Bheartaithe Pháirceála Cónaithe

Láthair Uas-Soláthar Páirceála *

Baile Átha Cliath Láir (Taobh 
istigh de na Canálacha, lena 
n-áirítear na Dugthailte)

Spás ar bith go 0.5 spás  
in aghaidh an aonaid 

Láithreacha idir an M50  
agus na Canálacha

Spás ar bith go 1.5 spás  
in aghaidh an aonaid 

Láithreacha idir an  
Teorainn Cheannchathartha 
agus an M50

Suas le 1.5 spás in  
aghaidh an aonaid

Bailte Cúlchríche
Suas le 2 spás in aghaidh  
an aonaid/faoi réir measúnú 
tríd an bPlean Áitiúil Iompair

Lonnaíochtaí Beaga Faoi réir measúnú áitiúil
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Forbairt Cónaithe atá Saor ó Charranna
I gcás láithreacha a bhfreastalaíonn raon seirbhísí iompair 
phoiblí ar ardchaighdeán orthu agus atá suite faoi fhad áisiúil 
rothaíochta de Lár Cathrach Bhaile Átha Cliath, molann an 
tÚdarás go ndéanfaí breithniú i dtograí forbartha cónaithe ar gan 
aon spásanna páirceála a sholáthar (seachas spásanna páirceála 
do dhaoine faoi mhíchumas). Beidh feidhm aige sin go príomha 
maidir le forbairtí atá suite laistigh de 6 km ó Lár Cathrach Bhaile 
Átha Cliath nó ag mór-chómhalartuithe iarnróid.

BEART TM12 – Forbairtí Cónaithe atá Saor ó 
Charranna 
Tacóidh an tÚdarás le húdaráis áitiúla measúnú a 
dhéanamh ar an acmhainneacht atá ann forbairtí 
cónaithe atá saor ó charranna a sholáthar i láithreacha 
atá gar do Lár Cathrach Bhaile Átha Cliath agus ag Mór-
chómhalartuithe iarnróid/Moil Soghluaisteachta.

Agus soláthar á dhéanamh d’fhorbairtí atá saor ó charranna, 
is iad a bheidh sa dá thoisc is tábhachtaí ná an leibhéal 
soghluaisteachta is féidir leis an ngréasán iompair a thairiscint do 
chónaitheoirí amach anseo – a mhéid a bhaineann leis an iompar 
poiblí agus le bonneagar rothaíochta ar ardchaighdeán (lena 
n-áirítear spásanna páirceála rothar) a sholáthar – agus an baol 
atá ann go bpáirceálfadh an farasbarr carranna ar bhóithre agus 
sráideanna cónaithe.

14.12.3 Caighdeáin Pháirceála Carranna Ceann 
Scríbe
Mar gheall ar a ríchasta atá an tsaincheist a bhaineann le 
caighdeáin réigiúnacha a sholáthar do na húsáidí éagsúla ceann 
scríbe atá ann i ngach cuid de Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath, 

amhail oifigí agus áiteanna miondíola, ní fhéadfaí aghaidh a 
thabhairt go sásúil ar an tsaincheist sin sa Straitéis Iompair. 
Ina ionad sin, úsáidfidh údaráis áitiúla na bearta thíos agus 
caighdeáin pháirceála á gceapadh acu. 

Tá an tÚdarás i bhfách le cur chuige lena gcuirtear teorainn le 
páirceáil carranna ar bhonn limistéir i láithreacha ina bhfuil an 
dlús forbartha is airde le fáil nó i limistéir ina bhfuil ardleibhéil 
inrochtaineachta ann tríd an iompar poiblí, an siúl nó an 
rothaíocht.

BEART TM14 – Caighdeáin Pháirceála Ceann 
Scríbe
Ag obair dó i gcomhar leis na húdaráis áitiúla, cinnteoidh 
an tÚdarás go ndéanfar an líon spásanna páirceála 
a sholáthraítear ag cinn scríbe (forbairtí tráchtála 
neamhchónaithe) a laghdú go suntasach ag gach láthair i 
Mórcheantar Bhaile Átha Cliath.

Ina theannta sin, ag obair dó i gcomhar le húdaráis áitiúla, 
ullmhóidh an tÚdarás treoir maidir leis na huaschaighdeáin 
pháirceála carranna le haghaidh úsáidí difriúla talún agus 
le haghaidh láithreacha difriúla. Beidh sé mar aidhm leis 
an treoir sin laghdú a dhéanamh ar an líon spásanna 
páirceála a fhéadfar a cheadú tríd an bpróiseas pleanála.

Laghdú sa Líon Spásanna Láithreacha Páirceála ag an Áit 
Oibre
Is é Lár Cathrach Bhaile Átha Cliath an láthair is inrochtana 
i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath ó thaobh seirbhísí iompair 
phoiblí de. Is é an láthair a bhféadfadh an líon is mó daoine 
taisteal chuici tríd an siúl agus tríd an rothaíocht freisin. Baineann 
láithreacha amhail na Bailte Tábhachtacha i Mórcheantar Bhaile 
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Átha Cliath agus mór-lárionaid cheannchathartha tairbhe freisin 
as ard-inrochtaineacht iompair phoiblí a bheith ar fáil iontu trí 
raon modhanna éagsúla, agus tá acmhainneacht shuntasach acu 
an siúl agus an rothaíocht a éascú. Mar sin, moltar bearta a chur 
i bhfeidhm chun úsáid na spásanna láithreacha páirceála ag an 
áit oibre a dhíspreagadh sna láithreacha sin agus chun an líon 
spásanna atá ar fáil iontu a laghdú le himeacht ama.

Tá an méid sin le feiceáil i bpatrúin forbartha le blianta beaga 
anuas, agus tá an tÚdarás i bhfách leis an treocht sin.

BEART TM15 – Spásanna Láithreacha Páirceála 
ag an Áit Oibre
Tá sé mar rún ag an Údarás úsáid spásanna láithreacha 
páirceála carranna a dhíspreagadh ag gach áit oibre i Lár 
Cathrach Bhaile Átha Cliath, sna Bailte Tábhachtacha agus 
i mór-lárionaid cheannchathartha trí bhearta amhail iad 
seo a leanas a chur i bhfeidhm:
	y Tobhach ar Pháirceáil ag an Áit Oibre a mholadh;
	y Beartas a fhorbairt chun an líon spásanna páirceála ag 

áiteanna oibre earnála poiblí a laghdú; 
	y De réir mar a thagann deiseanna le haghaidh 

athfhorbartha chun cinn, leas a bhaint as an bpróiseas 
pleanála chun an líon spásanna páirceála ag lárionaid 
a laghdú le himeacht ama; agus

	y Dreasachtaí a sholáthar le haghaidh spásanna 
páirceála a athfhorbairt chun gur féidir úsáid níos 
táirgiúla a bhaint astu.

Ag obair dó i gcomhairle le Comhairle Cathrach Bhaile Átha 
Cliath, féachfaidh an tÚdarás le clár a fhorbairt le haghaidh 
an líon spásanna páirceála carranna a laghdú le himeacht 
ama ag láithreacha oifige i Lár Cathrach Bhaile Átha Cliath.

Forbairt Tráchtála atá Saor ó Charranna i Lár Cathrach 
Bhaile Átha Cliath
Maidir le forbairtí tráchtála nua i Lár Cathrach Bhaile Átha 
Cliath, rinneadh dul chun cinn suntasach ar laghdú a dhéanamh 
ar an líon spásanna páirceála a sholáthraítear ag bloic oifigí 
agus chun críocha eile. Tá acmhainneacht ann faoin Straitéis 
Iompair forbairtí nua a chur ar aghaidh nach bhfuil aon 
spásanna páirceála iontu, seachas na spásanna a cheanglaítear 
do dhaoine faoi mhíchumas.

BEART TM16 – Forbairt Tráchtála atá Saor ó 
Charranna i Lár Cathrach Bhaile Átha Cliath

Moltar go mbeadh i bPlean Forbartha Chathair Bhaile Átha 
Cliath beartas á rá nach n-iarrfar aon spásanna páirceála i 
dtograí le haghaidh forbairt tráchtála i Lár Cathrach Bhaile 
Átha Cliath, seachas na spásanna sin a d’fhéadfadh a bheith 
ag teastáil do dhaoine faoi mhíchumas. 

Forbairt Tráchtála atá Saor ó Charranna ag Mór-
Chómhalartuithe
Lasmuigh de lár na cathrach, déantar socrú sa Straitéis 
Iompair d’inrochtaineacht a mhéadú ag a lán láithreacha ar fud 
Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath, go háirithe ag cómhalartuithe 
idir seirbhísí iarnróid agus ag cómhalartuithe idir seirbhísí iarnróid 
agus seirbhísí bus. Ag láithreacha den sórt sin, ag a n-éireoidh 
sé níos tarraingtí modhanna inbhuanaithe a úsáid chun taisteal 
ó raon láithreacha difriúla, tiocfaidh laghdú ar an riachtanas atá 
ann le spásanna páirceála carranna, ar spásanna iad a d’fhéadfadh 
úsáid neamhriachtanach an chairr a spreagadh.
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BEART TM17 – Forbairt Tráchtála atá Saor ó 
Charranna ag Mór-Chómhalartuithe 

Maidir le tograí a bhfuil i gceist leo mórfhorbairt 
fostaíochta a shuí i ngar do mhór-chómhalartuithe mar 
a dtagann seirbhísí bus nó iarnróid ar ardchaighdeán le 
chéile agus spásanna páirceála carranna a sholáthar mar 
chuid den fhorbairt, ba cheart fianaise a sholáthar iontu 
ar cén fáth nach féidir leis an bhforbairt bheartaithe oibriú 
gan aon spásanna páirceála carranna. 

14.12.4 Bainistíocht Páirceála ag Ionaid 
Mhiondíola
Thug roinnt mórshaoráidí miondíola táillí páirceála isteach le 
blianta beaga anuas mar mhodh chun úsáid modhanna iompair 
inbhuanaithe a spreagadh agus chun a chinntiú gur féidir leis 
na hionaid oibriú go héifeachtúil ó thaobh bainistíocht tráchta 
de agus ó thaobh cúrsaí airgeadais de, a mhéid a bhaineann 
le hiomlaoid custaiméirí. De réir mar a chuirtear an straitéis 
chun feidhme, agus i dteannta na ngníomhartha a dhéanfar 
faoi Bheart TM14 chun páirceáil miondíola a laghdú, déanfaidh 
an tÚdarás agus údaráis áitiúla tuilleadh scrúdaithe ar tháillí 
páirceála a thabhairt isteach i lár bailte agus ceantar agus ag 
gach forbairt miondíola.

BEART TM18 – Bainistíocht Páirceála ag Ionaid 
Mhiondíola

Ag obair dó i gcomhar le húdaráis áitiúla, déanfaidh an 
tÚdarás measúnú ar an ngá le táillí páirceála a thabhairt 
isteach ag forbairtí miondíola chun an tionchar atá ag an 
trácht carranna ar na láithreacha sin agus a bpobail áitiúla 
a laghdú agus féachfaidh sé le cur chun feidhme thorthaí 
an mheasúnaithe sin.

14.12.5 Páirceáil ar an tSráid
Is féidir leis an bhfáil ar pháirceáil atá saor in aisce nó ar 
phraghas íseal daoine a spreagadh an carr príobháideach a 
úsáid in ionad modhanna inbhuanaithe. I lár bailte, ba cheart 
táillí páirceála a shocrú ag ráta lena ndíspreagfaí páirceáil 
comaitéireachta nó fadfhanachta ach lena n-éascófaí siopadóirí 
agus cuairteoirí a bhainfidh úsáid astu ar feadh tréimhse ghairid 
agus a rannchuideoidh leis an ngeilleagar áitiúil. 

Is féidir le páirceáil ar an tsráid deischostas suntasach a bheith 
aici ós rud é go n-ídítear spás luachmhar sráide le haghaidh 
feithiclí a stóráil, ar spás é a d’fhéadfaí a úsáid le haghaidh 
tosaíocht a thabhairt don iompar poiblí agus do rothair nó 
mar spás do choisithe. Dá bhrí sin, agus bunaithe ar bhearta 
a cuireadh chun feidhme go dtí seo, mholfadh an tÚdarás 
d’údaráis áitiúla páirceáil ar an tsráid i limistéir uirbeacha 
a athbhreithniú d’fhonn an spás a ath-leithdháileadh ar 
mhodhanna eile nó úsáid a bhaint as táillí páirceála chun a 
chinntiú go dtabharfar spásanna ar láimh go rialta in ionad iad 
a bheith á n-úsáid ag comaitéirí.
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Le linn dóibh scéimeanna a fhorbairt chun páirceáil ar an tsráid 
a laghdú, tabharfaidh an tÚdarás agus údaráis áitiúla aird ar 
na riachtanais atá ag sealbhóirí suaitheantais ghoirm chun a 
chinntiú go gcothromófar na riachtanais sin leis an ngá atá ann 
le húsáid carranna a dhíspreagadh i lárionaid i gcoitinne.

BEART TM19 – Páirceáil ar an tSráid

Tacóidh an tÚdarás le húdaráis áitiúla agus iad ag iarraidh 
méid na páirceála ar an tsráid atá saor in aisce nó ar 
phraghas íseal a laghdú d’fhonn an spás bóthair a ath-
leithdháileadh ar mhodhanna inbhuanaithe, agus/nó córais 
ghearrtha táillí a chur chun feidhme, rud a chabhraíonn le 
gluaisteánaithe atá ag rannchuidiú leis an ngeilleagar áitiúil.

14.13 Feithiclí Leictreacha
Leagadh amach sna rannáin roimhe seo den straitéis an raon 
leathan beart ó thaobh soláthar iompair de agus ó thaobh an 
éilimh iompair de atá le cur chun feidhme suas go dtí an bhliain 
2040. Tá sé mar aidhm leis na bearta sin laghdú a dhéanamh ar 
an spleáchas ar an gcarr trí mhodhanna malartacha a sholáthar 
agus trí úsáid an chairr a bhainistiú chun cuspóirí straitéiseacha 
éagsúla a chomhlíonadh, lena n-áirítear spriocanna athrú aeráide. 
Beidh éileamh ann ar úsáid an chairr go fóill agus, in áiteanna 
áirithe, beidh an t-éileamh sin fós ard i gcoibhneas le héileamh 
an lae inniu. Mar sin, beidh sé ríthábhachtach an flít carranna 
príobháideacha a thiontú ina fhlít feithiclí nach n-astaíonn carbón. 

Cé nach dtagann faoi shainchúram na Straitéise Iompair seo 
cuid mhór de na bearta a theastaíonn chun an tiontú sin a 
bhaint amach agus gur faoin Rialtas a bheidh sé na bearta sin 

a dhéanamh, is ann do roinnt beart a gcuirfidh an tÚdarás agus 
údaráis áitiúla chun feidhme iad. Mar sin, beidh sé riachtanach 
na cuspóirí sin a léiriú sna Pleananna Forbartha i Mórcheantar 
Bhaile Átha Cliath.

Trí phointí mearluchtaithe feithiclí leictreacha a sholáthar i 
láithreacha cuí, cabhrófar go mór leis an treocht leanúnach ó 
thaobh ceannach agus úsáid feithiclí leictreacha de a chothú. 
Trí fháil fhorleathan a bheith ann ar phointí luchtaithe feithiclí 
leictreacha, is féidir maolú a dhéanamh ar an imní atá ann 
maidir leis an raon feithiclí leictreacha agus, ar an tslí sin, 
an glacadh leis na cineálacha feithiclí sin a mhéadú.  Is gá 
bheith cúramach agus an bonneagar luchtaithe á chur chun 
feidhme ag an áit tionscnaimh, áfach, á chinntiú nach luífidh 
an bonneagar isteach ar chosáin agus nach gcuirfidh sé as do 
shaorghluaiseacht coisithe, rothaithe agus busanna ar shlí eile.

Trí spásanna ainmnithe páirceála feithiclí leictreacha a sholáthar 
ag an áit tionscnaimh agus ag an gceann scríbe araon, 
cabhraítear le buntáiste a thabhairt do dhaoine a roghnaíonn 
na feithiclí sin a úsáid. Cuireann sé lena infheicthe atá an 
teicneolaíocht sin agus is féidir leis an nglacadh le feithiclí 
leictreacha a spreagadh freisin. 

Leagtar amach sa Straitéis maidir le Bonneagar Luchtaithe 
Feithiclí Leictreacha 2020-25 ón Rialtas conair le haghaidh 
bonneagar a sholáthar chun tacú leis na spriocanna atá sa 
Phlean Gnímh don Aeráid maidir le feithiclí leictreacha a chur i 
bhfeidhm. Tacóidh agus rannchuideoidh an tÚdarás leis an sprioc 
sin a bhaint amach, a mhéid a thagann faoinár sainchúram.

Mar sin féin, níor cheart don obair chun carranna leictreacha 
a chur chun cinn baint ó chroícheanglas na pleanála iompair i 
réigiún na cathrach, is é sin: córas iompair níos inbhuanaithe 

193Údarás Náisiúnta Iompair 
An Straitéis Iompair do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath



a chruthú trí níos mó daoine a chumasú úsáid a bhaint as an 
iompar poiblí, an siúl agus an rothaíocht.

BEART TM20 – Carranna Leictreacha

Éascóidh an tÚdarás, Bonneagar Iompair Éireann agus 
údaráis áitiúla tiontú an fhlít carranna príobháideacha ina 
gcarranna leictreacha ar na slite seo a leanas:

	y Pointí luchtaithe poiblí a sholáthar ag príomhchinn 
scríbe amhail carrchlóis phoiblí, saoráidí Páirceála agus 
Taistil, spásanna páirceála ar an tsráid i lár bailte, agus 
páirceanna poiblí;
	y A chinntiú gurb amhlaidh, i gcás go mbeidh spásanna 
páirceála carranna beartaithe mar chuid d’fhorbairtí 
cónaithe nua, go ndéanfar soláthar do na spásanna uile 
a chur i leataobh do charranna leictreacha le himeacht 
ama, agus soláthar á dhéanamh do bhonneagar 
luchtaithe ó thús;
	y Iniúchadh a dhéanamh ar na cineálacha cur chuige a 
d’fhéadfaí a úsáid chun pointí luchtaithe a sholáthar i 
limistéir chónaithe láithreacha nach bhfuil aon spásanna 
tiomnaithe páirceála eas-sráide ag tithe iontu;
	y Saoráidí luchtaithe carranna leictreacha atá leathnaithe 
go suntasach a sholáthar ag garáistí atá suite ar an 
ngréasán bóithre, agus go háirithe ar an ngréasán 
bóithre náisiúnta; agus
	y A chinntiú nach luífidh an bonneagar luchtaithe isteach 
ar chosáin, nach gcuirfidh sé isteach ar an ríocht phoiblí 
agus nach gcuirfidh sé as do shaorghluaiseacht coisithe, 
rothaithe agus iompair phoiblí ar shlí eile.

14.14 Gluaisrothair agus Móipéidí 
Tá gluaisrothair agus móipéidí (lena n-áirítear rothair S-Pedelec 
agus/nó gluaisrothair leictreacha, dá dtagraítear i rannán 11.8.1) 
ina gcineál seanbhunaithe iompair i Mórcheantar Bhaile Átha 
Cliath agus tá ról le himirt acu maidir le tionchar an tráchta a 
laghdú, go háirithe i limistéir uirbeacha, sa mhéid nach dtógann 
siad an oiread céanna spáis ó thaobh páirceála agus stórála de. 
Ar an mbóthar, féachtar orthu mar fheithicil inneallghluaiste 
phríobháideach nach dtógann an oiread céanna spáis le carr. 
Toisc go gceanglaítear orthu le dlí tiomáint agus ciúáil laistigh den 
trácht ginearálta agus oibriú ar luasanna atá cosúil leis na luasanna 
ar a gceanglaítear ar charranna oibriú, áfach, teastaíonn méid 
suntasach spáis bóithre uathu go fóill. Ní thagann an gluaisrothar 
traidisiúnta ná an mhóipéid thraidisiúnta faoi chatagóir an iompair 
phoiblí toisc gur modhanna aonair iad. Ní thagann siad faoin 
sainmhíniú ar an iompar inbhuanaithe ach oiread toisc go bhfuil 
innill pheitril orthu, a fhágann go dtáirgeann siad astaíochtaí. 

Mar sin, cé nach bhfuil aon bhonn beartais ann ar a 
bhféachfadh an tÚdarás le húsáid gluaisrothar nó móipéidí 
a chur chun cinn mar rogha eile ar an gcarr príobháideach, 
aithnítear go bhfuil buntáistí ag baint le móipéidí traidisiúnta 
beaga maidir le spás agus maidir le laghdú a dhéanamh ar an 
tionchar ar an timpeallacht uirbeach.

BEART TM121 – Gluaisrothair agus Móipéidí
Aithníonn an tÚdarás an ról atá ag gluaisrothair agus 
móipéidí san iompar de bhóthar agus oibreoidh sé le 
gníomhaireachtaí eile agus le húdaráis áitiúla chun a 
chinntiú go n-éascófar na feithiclí sin mar chuid den 
ghréasán iompair.
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14.14.1 Páirceáil Gluaisrothar
San am i láthair, tá ganntanas spásanna tiomnaithe ann le 
haghaidh páirceáil gluaisrothar i Lár Cathrach Bhaile Átha Cliath 
agus i lonnaíochtaí eile i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath agus ag 
cinn scríbe eile amhail stadanna agus stáisiúin iompair phoiblí. 
Is é an toradh a bhíonn air sin go bpáirceáiltear gluaisrothair go 
neamhdhleathach ar chosáin, i spásanna tiomnaithe páirceála 
gnáthrothar, i spásanna páirceála carranna agus i spásanna 
iarmharacha uirbeacha eile amhail haitseáil ar an tsráid. Ní hé 
amháin go dtéann spásanna tiomnaithe páirceála chun tairbhe 
do ghluaisrothaithe, ach téann sí chun tairbhe d’úsáideoirí eile 
sráide freisin toisc go n-íoslaghdaíonn sí tranglam sráide agus 
an méid luí isteach ar an gcosán agus ar an gcarrbhealach araon 
de bharr gluaisrothair a bheith páirceáilte go dona.  Tríd is tríd, 
ba cheart d’údaráis bóithre féachaint le spásanna páirceála 
gluaisrothar ar an tsráid a sholáthar ar an gcarrbhealach, e.g. 
spásanna athoiriúnaithe páirceála carranna, seachas ar chosáin 
nó i limistéir coisithe. Ba cheart iniúchadh inrochtaineachta a 
dhéanamh ar gach láthair páirceála gluaisrothar, is cuma cé acu 
atá nó nach bhfuil racaí nó ráillí tiomnaithe acu, chun comhlíonadh 
na bprionsabal um Dhearadh Uilíoch a chinntiú.

BEART TM22 – Páirceáil Gluaisrothar

Tacóidh an tÚdarás le húdaráis áitiúla spásanna tiomnaithe 
poiblí páirceála gluaisrothar a sholáthar ar mhaithe le 
feabhas a chur ar an timpeallacht uirbeach do gach 
úsáideoir sráide.

14.15 Feithiclí Ceangailte agus 
Uathrialaitheacha  
Athrú atá ag teacht chun cinn i réimse an iompair de bhóthar, 
agus a d’fhéadfadh a bheith ina athrú mór sa réimse sin, is ea 
feithiclí ceangailte agus uathrialaitheacha. Tagraíonn an téarma 
‘feithiclí ceangailte’ d’fheithiclí ar féidir leo cumarsáid a dhéanamh 
lena chéile, le bonneagar, agus leis an mórchóras úsáideoirí eile 
bóithre agus gréasán bóithre trí chomhroinnt sonraí.

Baineann feithiclí uathrialaitheacha úsáid as córais uathoibrithe 
chúnta tiománaí amhail RADAR/LiDAR, ultrafhuaim agus ceamaraí 
infheithicle. Baineann siad úsáid as braiteoirí eile ar bord agus cois 
bóthair agus as tacar iomlán teicneolaíochtaí úrscothacha freisin 
chun gur féidir leo oibriú gan aon ionchur ó thiománaí.

Thug an Roinn Iompair faoi phróiseas comhairliúcháin phoiblí 
le déanaí chun bonn eolais a chur faoi straitéis náisiúnta tras-
Rialtais nua. Féachfaidh an tÚdarás le teicneolaíochtaí cuí 
atá ag teacht chun cinn a úsáid agus a spreagadh, a mhéid a 
bhaineann siad leis an iompar poiblí, le tacú leis an siúl agus an 
rothaíocht agus le laghdú a dhéanamh ar an spleáchas ar an 
gcarr príobháideach.

BEART TM23 – Feithiclí Ceangailte agus 
Uathrialaitheacha
Oibreoidh an tÚdarás leis an Roinn Iompair agus le húdaráis 
áitiúla chun teicneolaíochtaí nua atá ag teacht chun cinn, 
amhail feithiclí ceangailte agus uathrialaitheacha agus na 
tairbhí a bhaineann leo, a chur san áireamh le linn dóibh 
an gréasán iompair i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath a 
phleanáil agus a dhearadh.  
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15. Lasta, Seachadadh  
 agus Seirbhísiú
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15. Lasta, Seachadadh agus Seirbhísiú
15.1 Réamhrá 
Réamh-mheastacháin fáis an Chreata Náisiúnta Pleanála 
agus an t-éileamh gaolmhar ar thithe nua; fás geilleagrach 
leantach agus deiseanna geilleagracha leantacha; agus an 
soláthar bonneagair pobail amhail scoileanna, is é an toradh 
a bheidh orthu le chéile ná go dtiocfaidh méadú ar an ngá le 
gluaiseacht lasta i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath. Tiocfaidh 
méadú ar ghníomhaíocht seachadta agus seirbhísithe agus ar 
ghníomhaíocht bainistíochta dramhaíola freisin. 

Cé go gcruthóidh siad dúshláin ó thaobh sábháilteachta, 
plódaithe agus truaillithe aeir agus torainn de, fágfaidh an 
braisliú gníomhaíochtaí agus an feabhas ar an mbonneagar 
iompair straitéisigh go mbeifear in ann cineálacha nuálacha 
cur chuige a ghlacadh chun tionchar na gníomhaíochta lasta a 
mhaolú agus í a réiteach leis an éileamh/le patrúin éilimh agus 
leis na riachtanais oibríochtúla a bhaineann le modhanna eile 
agus le cuspóirí eile turais.

Is leagtha amach sna rannáin seo a leanas atá na príomhréimsí 
breithniúcháin le haghaidh gluaiseacht lasta agus seachadadh 
earraí.

15.2 Laghdú Astaíochtaí san 
Earnáil Lasta
Ceann amháin de na príomhchúiseanna le hastaíochtaí carbóin 
is ea an earnáil lasta. Cé go leagtar amach sa Straitéis Iompair 
agus i mbeartais eile ón Rialtas conairí soiléire i dtreo carranna 
príobháideacha agus an t-iompar poiblí a dhícharbónú, níor 

glacadh aon chur chuige go foirmiúil i leith bearta den chineál 
céanna san earnáil lasta go fóill, go háirithe mar gheall ar na 
dúshláin theicneolaíocha a bhaineann le feithiclí móra a oibriú 
thar achair fhada. 

Tá sé soiléir, áfach, nach féidir na spriocanna don bhliain 2030 
atá sa Phlean Gnímh don Aeráid a bhaint amach gan bearta 
suntasacha a dhéanamh chun astaíochtaí ó fheithiclí earraí a 
laghdú. Oibreoidh an tÚdarás i gcomhar le gach geallsealbhóir, 
de réir mar is cuí, trí na fóraim chomhchomhairleacha a 
bunaíodh faoin straitéis lasta réigiúnach chun réitigh a 
iniúchadh ina leith sin.

BEART FREIGHT1 – Bearta Comhshaoil le 
haghaidh Lasta
Tá sé mar rún ag an Údarás na nithe seo a leanas a 
dhéanamh i gcomhar le húdaráis eile:

	y Féachaint le laghdú a dhéanamh ar an líon ‘turas míle 
deiridh’ a thógtar le feithiclí nach feithiclí astaíochtaí 
nialasacha iad;

	y Éascú a dhéanamh ar an aistriú i dtreo feithiclí 
seachadta astaíochtaí nialasacha, lena n-áirítear 
teicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn le haghaidh 
Feithiclí Earraí Troma, Feithiclí Earraí Éadroma agus 
rothair lasta; agus

	y Tacú le saoráidí áitiúla ‘Cliceáil agus Bailigh’ a bhunú, 
nuair is cuí, chun íoslaghdú a dhéanamh ar an líon turas 
a thógtar chuig tithe aonair agus chuig áiteanna oibre.
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15.3 Straitéis Lasta
Tacaítear i gCuspóir Beartais Réigiúnaigh 8.5 de Straitéis Spáis 
agus Eacnamaíochta Réigiúnach Thionól Réigiúnach an Oirthir 
agus Lár Tíre le straitéis le haghaidh an iompair lasta a ullmhú 
i gcomhar leis na gníomhaireachtaí iompair lena mbaineann 
agus leis na Tionóil eile.  Ó thaobh an athraithe aeráide de, 
ba cheart go rannchuideofaí leis an straitéis sin le dlús a 
chur le dícharbónú na hearnála lasta, go gcomhtháthófaí léi 
teicneolaíochtaí cliste isteach i mbainistíocht lóistíochta agus 
go dtreiseofaí léi an ról tábhachtach a imríonn an gréasán 
bóithre straitéiseacha agus iarnróid (lena n-áirítear an gréasán 
tras-Eorpach iompair) maidir le lasta a ghluaiseacht go 
héifeachtúil. Mar thoradh ar na cineálacha feithiclí, a méid mhór 
agus cineál fad-achair a n-oibríochtaí ina lán cásanna, tá sé 
tábhachtach aitheantas a thabhairt do na dúshláin atá i gceist 
leis an iompar lasta de bhóthar a dhícharbónú. 

Tacaíonn an tÚdarás le straitéis den sórt sin a fhorbairt mar 
gheall ar an ngá atá ann le laghdú a dhéanamh ar an dlús 
carbóin a bhaineann le gluaiseachtaí lasta agus mar gheall 
ar an ngá le haird a thabhairt ar chineál idir-réigiúnach na 
ngluaiseachtaí sin, a thagann go príomha as scála agus tábhacht 
straitéiseach Phort Bhaile Átha Cliath agus Aerfort Bhaile Átha 
Cliath agus as an ard-chomhchruinniú gníomhaíochta lóistíochta 
agus tionsclaíche laistigh de Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath.  
Tá sé mar phríomhchuspóir leis an gCreat Náisiúnta Pleanála faoi 
Thoradh Straitéiseach Náisiúnta 2 – Inrochtaineacht Réigiúnach 
Fheabhsaithe agus faoi Thoradh Straitéiseach Náisiúnta 6 
– Nascacht Idirnáisiúnta ar Ardchaighdeán, agus tá sé mar 
phríomhchuspóir leis an Straitéis Spáis agus Eacnamaíochta 
Réigiúnach, rochtain a chosaint agus a fheabhsú ar Phort 

Bhaile Átha Cliath agus ar Aerfort Bhaile Átha Cliath mar dhá 
phríomhthairseach náisiúnta.

BEART FREIGHT2 - Straitéis le haghaidh 
Dáileadh Inbhuanaithe Lasta

Ag gníomhú dó i gcomhar le húdaráis eile, lena n-áirítear 
Bonneagar Iompair Éireann agus Iarnród Éireann, agus 
le geallsealbhóirí, tá sé mar rún ag an Údarás Straitéis 
le haghaidh Dáileadh Inbhuanaithe Lasta a ullmhú do 
Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath chun tacú le dícharbónú 
na hearnála lasta, chun féachaint le teicneolaíochtaí cliste 
a chomhtháthú isteach tuilleadh i mbainistíocht lóistíochta 
agus chun treisiú a dhéanamh ar an ról tábhachtach a 
imríonn an gréasán bóithre straitéiseacha agus iarnróid 
maidir le lasta a ghluaiseacht go héifeachtúil, i measc 
nithe eile.

15.4 An Beartas Pleanála agus 
Láthair agus Bainistíocht Forbairtí 
atá Dian ó thaobh Lasta de
Mar bhonn faoi na bearta a bhaineann le lasta, seachadadh 
agus seirbhísiú sa Straitéis seo, leagann na húdaráis phleanála 
i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath ceanglas gaolmhar go 
sainaithneofaí go soiléir i bpleananna forbartha láithreacha 
cuí le haghaidh forbairtí atá dian ó thaobh lasta de agus go 
gcuirfí Pleananna um Dháileadh agus Seirbhísiú chun feidhme 
d’fhorbairtí den sórt sin mar chuid den phróiseas pleanála.
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BEART FREIGHT3 – Beartas Pleanála agus Lasta

Ag obair dóibh le hionchur ón Údarás agus ó Bhonneagar 
Iompair Éireann, moltar go sainaithneodh údaráis áitiúla i 
Mórcheantar Bhaile Átha Cliath láithreacha cuí le haghaidh 
forbairtí atá dian ar lasta ina bPleananna Forbartha.

15.5 Feithiclí Earraí Troma
Imríonn feithiclí earraí troma ról ríthábhachtach maidir le 
hearraí a ghluaiseacht ar fud Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath 
agus ar fud na tíre. Is féidir le gluaiseacht feithiclí earraí troma 
tionchair shuntasacha a bheith acu ar an méid foriomlán 
tráchta, torainn agus truaillithe aeir agus ar shábháilteacht 
úsáideoirí eile bóithre, go háirithe laistigh de limistéir uirbeacha. 

Dá gcuirfí ‘bealaí leoraithe’ ainmnithe chun feidhme ar bhóithre 
gathacha agus cuarbhóithre straitéiseacha, chabhrófaí le húsáid 
na hacmhainne bóithre atá ar fáil a bharrfheabhsú agus le 
maolú a dhéanamh ar mhoilleanna agus ar choinbhleacht le 
modhanna eile.

De bhreis air sin, rannchuideofaí le plódú tráchta laistigh de 
limistéir uirbeacha a fhritháireamh freisin trí fhéachaint le 
hamanna seachadta a rialáil agus trí iad a theorannú, a mhéid is 
indéanta, do thréimhsí seachbhuaice. D’fhéadfadh sé sin tairbhí 
breise a sholáthar d’oibritheoirí lasta freisin maidir le laghduithe 
ar agaí taistil agus ar chostais oibriúcháin. 

Is féidir go mbeidh na nithe seo a leanas i gceist leis na tograí le 
haghaidh bainistíocht feithiclí earraí troma:

	y Plean bainistíochta feithiclí earraí troma a chur chun 
feidhme den Limistéar Ceannchathartha chun a chinntiú go 
mbeidh acmhainn dhóthanach ag na bealaí sin go fóill chun 
na feidhmeanna straitéiseacha atá acu a chomhlíonadh, 
lena n-áirítear gluaiseacht lasta a éascú. Déanfaidh 
Bonneagar Iompair Éireann, an tÚdarás, geallsealbhóirí ón 
tionscal lasta agus údaráis áitiúla modh cur chun feidhme, 
modh forfheidhmithe, bealaí rochtana agus méid na scéime 
a chinneadh tráth níos déanaí; 

	y Soláthar a dhéanamh do leanúint den Straitéis reatha le 
haghaidh Bainistíocht Feithiclí Earraí Troma i gCathair 
Bhaile Átha Cliath agus don straitéis sin a leathnú chun go 
n-áireofar léi cineálacha eile feithiclí, agus an fhéidearthacht 
ann an limistéar eisiaimh a leathnú; 

	y A chinntiú go bhfreastalófar ar sholáthar agus seirbhísiú na 
bhforbairtí nua ar bhonn eas-sráide;

	y A chinntiú go leanfaidh Tollán Bhaile Átha Cliath leis an 
bpríomhfheidhm atá aige a chomhlíonadh, is é sin: rochtain 
ar Phort Bhaile Átha Cliath agus ar Chathair Bhaile Átha 
Cliath a thabhairt do thrácht lasta;

	y Measúnú a dhéanamh ar an acmhainneacht atá ann bearta 
bainistíochta feithiclí earraí troma den chineál céanna a 
dhéanamh i mórlár bailte eile i Mórcheantar Bhaile Átha 
Cliath agus, más cuí, na bearta sin a thabhairt isteach ansin; 

	y Tacú le saoráidí páirceála feithiclí earraí a sholáthar ag 
ionaid seirbhíse mótarbhealaigh agus ag láithreacha cuí eile 
laistigh de Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath, i gcomhréir 
le beartais phleanála ábhartha agus le treoirlínte pleanála 
ábhartha; agus
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	y Soláthar a dhéanamh do phleanáil chuí bainistíochta 
Soghluaisteachta ag láithreacha tábhachtacha atá dian ó 
thaobh lasta de, amhail Port Bhaile Átha Cliath, Aerfort 
Bhaile Átha Cliath agus Lár Cathrach Bhaile Átha Cliath.

BEART FREIGHT4 – Bainistíocht Feithiclí Earraí 
Troma

Déanfar breithniú ar bhealaí agus/nó srianta ama atá 
sonrach d’fheithiclí earraí troma a shainaithint le haghaidh 
seachadtaí chun éifeachtúlacht na ngluaiseachtaí feithiclí 
earraí troma a laghdú, agus tionchar na ngluaiseachtaí sin 
á íoslaghdú ag an am céanna.

15.6 Lasta Iarnróid
Agus an Straitéis Iompair á cur chun feidhme, scrúdófar an 
acmhainneacht atá ann an gréasán iarnróid agus idirmhódúlacht 
ghaolmhar a úsáid in éineacht le gluaiseacht bhótharbhunaithe 
lasta.  Tabharfar aird le linn na hoibre sin ar an Straitéis ‘Lasta 
Iarnróid 2040’ ó Iarnród Éireann, rud ina scrúdaítear na 
deiseanna atá ann méideanna lasta iarnróid a mhéadú ar fud 
ghréasán Iarnród Éireann thar an gcéad 20 bliain eile.

Chun tacú leis an sprioc sin, moltar sa Straitéis Lasta 
Iarnróid sraith idirghabhálacha a thagann faoi chúig cholún 
infheistíochta:

	y Naisc a fheabhsú le calafoirt;
	y Gréasán port intíre a fhorbairt;
	y Aghaidh a thabhairt ar riachtanais rothstoic;

	y Forbairtí gréasáin; agus
	y Tionscnamh beartais

BEART FREIGHT5 – Lasta Iarnróid

Cabhróidh an tÚdarás le hIarnród Éireann torthaí na 
Straitéise ‘Lasta Iarnróid 2040’ a chur chun feidhme.

15.7 Ionaid Tógála agus Lóistíochta
Tháinig ionaid chomhroinnte tógála agus lóistíochta chun cinn le 
déanaí i gcathracha Eorpacha ina meastar go mbeidh méaduithe 
suntasacha ann ar an daonra agus ar ghníomhaíocht tógála sna 
blianta atá le teacht. 

I bhformhór na gcásanna, bunaítear na hionaid in aice le limistéir 
forbartha straitéisí ar láithreáin atá cóngarach don ghréasán 
bóithre straitéiseacha nó iarnróid ar mhaithe le hachair thaistil 
a íoslaghdú le haghaidh ábhair thógála. Ina lán cásanna, 
ceanglaítear ar fhorbróirí clárú le hionaid chomhroinnte tógála 
agus lóistíochta mar chuid den phróiseas bainistíochta forbartha. 

Laghdaítear turais chuig láithreáin tógála agus uathu araon trí 
fheithiclí earraí troma a bhfuil níos lú ná 80% dá spás ar fad in 
úsáid acu a choinneáil san ionad go dtí go mbeidh siad lán agus 
trí thurais chuig láithreáin tógála a rialú le córas áirithinte.  Is 
cosúil go bhfuil údar ann le roinnt ionad den sórt sin a bhunú, 
mar gheall ar na leibhéil forbartha a bhfuiltear ag coinne 
leo ar fud roinnt príomhlimistéar fáis laistigh den Limistéar 
Ceannchathartha le linn thréimhse na Straitéise.
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BEART FREIGHT6 – Lasta Iarnróid

Tá sé mar rún ag an Údarás imscrúdú a dhéanamh, 
mar chuid den Straitéis Réigiúnach Lasta, ar an 
bhféidearthacht a bhaineann le hIonaid Tógála agus 
Lóistíochta i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath.

15.8 Seachadadh agus Seirbhísiú
Tiocfaidh méadú ar riachtanais seachadta agus seirbhísithe 
mar gheall ar an bhfás a bhfuiltear ag súil leis i bhforbairt dhian 
tráchtála agus turas earraí thar thréimhse na Straitéise Iompair.

Is dóigh go dtiocfaidh méadú substaintiúil ar sheirbhísí 
seachadta phearsanta agus bainistíochta dramhaíola pearsanta 
de bharr athruithe san earnáil mhiondíola agus de réir mar a 
mhéadaíonn an daonra.

Áirítear iad seo a leanas leis na cuspóirí atá i gceist le 
bainistíocht a dhéanamh ar an méadú sin i seachadadh agus i 
seirbhísiú:

	y Scrúdú a dhéanamh ar an argóint ar son an líon turas míle 
deiridh a thógtar le mórfheithiclí earraí i gcoitinne a laghdú i 
lárionaid uirbeacha nó i lárionaid mhicrea-chomhdhlúthaithe 
laistigh de Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath agus laistigh de 
mhórlár bailte eile - mar shampla, scrúdú a dhéanamh ar 
an argóint ar son beagveaineanna leictreacha a úsáid chun 
seachadtaí a dhéanamh chuig bialanna agus chuig siopaí;

	y Scrúdú a dhéanamh ar an argóint i bhfabhar úsáid níos 
mó a bhaint as rothair lasta le haghaidh seachadadh 

i Lár Cathrach Bhaile Átha Cliath agus i mbailte eile i 
Mórcheantar Bhaile Átha Cliath;

	y Scrúdú a dhéanamh ar a indéanta atá sé seachadadh agus 
seirbhísiú a dhéanamh lasmuigh de ghnáthuaireanta oibre 
trí úsáid a bhaint as feithiclí ísealtorainn amhail Feithiclí 
Leictreacha agus ar a indéanta atá sé coinníollacha pleanála 
a fhorchur nuair is cuí;

	y Scrúdú a dhéanamh ar a indéanta atá sé beagfheithiclí 
nach feithiclí inneallghluaiste iad a úsáid chun seachadadh 
agus seirbhísiú a dhéanamh chun truailliú torainn agus aeir 
a laghdú agus chun gur féidir tuilleadh spáis sráide a chur i 
leataobh do choisithe agus do rothaithe;

	y An líon turas fillte folamh a íoslaghdú, bunaithe ar chleachtais 
nuálacha amhail Cargohopper in Utrecht agus córas 
seachadta cathrach Stadleveransen in Gothenburg; agus

	y Tacú le saoráidí áitiúla ‘Cliceáil agus Bailigh’ a shuí ag stáisiúin 
iarnróid, ag forbairtí cónaithe nua agus ag saoráidí Páirceála 
agus Taistil chun laghdú a dhéanamh ar an líon seachadtaí 
pearsanta aonair a dhéantar chuig áiteanna oibre agus chuig 
tithe as a mbíonn an faighteoir as láthair go minic.

BEART FREIGHT7 – Ionaid Chomhdhlúthaithe  

Tá sé mar rún ag an Údarás, ag obair dó i gcomhar le 
húdaráis áitiúla, tacú le hionaid chomhdhlúthaithe agus 
saoráidí lasta ghinearálta a sholáthar agus a soláthar a 
chinntiú, rud a éascóidh beagfheithiclí atá ag déanamh 
seachadtaí chuig Lár Cathrach Bhaile Átha Cliath agus 
chuig mórlár bailte eile.
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16.Bainistíocht a Dhéanamh  
 ar Ghníomhaíocht ar son  
 na hAeráide
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16. Bainistíocht 
a Dhéanamh ar 
Ghníomhaíocht ar son 
na hAeráide

16.1 Réamhrá
Leagtar amach sa chaibidil seo na socruithe a chuirfear chun 
feidhme, i dteannta na mbeart sonrach eile atá sa Straitéis 
seo, chun a chinntiú go ndéanfaidh Mórcheantar Bhaile Átha 
Cliath an rannchuidiú riachtanach leis an sprioc náisiúnta atá 
ann astaíochtaí iompair a laghdú faoi 50% faoin mbliain 2030. 
De réir na hanailíse agus an tsamhaltaithe astaíochtaí ar thug 
an tÚdarás fúthu le linn an Straitéis a fhorbairt, déanfaidh 
na bearta atá curtha i láthair sna caibidlí roimhe rannchuidiú 
suntasach leis an sprioc sin a bhaint amach. Beidh bearta eile 
ag teastáil, go háirithe bearta breise bainistíochta éilimh a 
mbeidh mar aidhm leo an costas coibhneasta a bhaineann le 
modhanna inbhuanaithe a laghdú agus úsáid mhéadaithe a 
bhaint as breoslaí malartacha.

Mar atá leagtha amach sna caibidlí roimhe, is é an aidhm 
atá leis an Straitéis córas iompair atá éifeachtach agus 
inbhuanaithe a sholáthar ar fud an réigiúin agus an fás taistil 
amach anseo a éascú ar shlí bhainistithe chothromaithe. Ní 
bhainfear lántairbhí na Straitéise amach, áfach, cheal bearta 

“Beidh bearta éifeachtacha Bainistíochta Éilimh Iompair ag 
teastáil chun freagairt do na riachtanais mhéadaitheacha 
soghluaisteachta a bheidh ag daonra agus geilleagar na 
gcúig chathair, ar daonraí agus geilleagair iad a bhíonn ag 
fás, agus chun leanúint le plódú a bhainistiú, le hastaíochtaí 
gás ceaptha teasa a laghdú, le haercháilíocht a fheabhsú 
agus le feabhas a chur ar an timpeallacht uirbeach.

Cé go mbeidh sé rídhúshlánach mearghníomhaíocht 
chinntitheach a dhéanamh chun aghaidh a thabhairt 
ar na saincheisteanna sin, is ollmhór atá na tairbhí a 
bhainfidh cónaitheoirí ár gcathracha agus cuairteoirí 
ar ár gcathracha as an ngníomhaíocht sin – aer níos 
glaine, úsáid inbhuanaithe thearcacmhainní an domhain, 
pobail níos nasctha agus níos sláintiúla, agus cathracha 
inchónaithe beoga.”

An Staidéar Bainistíochta Éilimh ar na Cúig Chathair, Tuarascáil 
Moltaí, Rialtas na hÉireann, 2021 

comhlántacha bainistíochta éilimh a bhfuil sé de chuspóir acu 
astaíochtaí a laghdú faoi 50% trí úsáid mhéadaithe roghanna 
eile ar an gcarr príobháideach a spreagadh, i measc nithe eile.

Ina theannta sin, tá ceanglas reachtach ann anois a fhágann 
nach mór do chomhlachtaí poiblí an tAcht um Ghníomhú 
Aeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin (Leasú), 2021, a chur 
san áireamh le linn dóibh a bhfeidhmeanna a chomhlíonadh. 
Rud sonrach, ceanglaítear leis an Acht go mbainfí laghdú 
iomlán 51% amach in astaíochtaí gás ceaptha teasa thar an 
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tréimhse go dtí an bhliain 2030, i gcoibhneas le figiúr bonnlíne 
na bliana 2018.  Imdhealaíodh an sprioc fhoriomlán sin ina 
spriocanna earnála, agus ceanglas ar an earnáil iompair laghdú 
50% a bhaint amach. 

Mar atá sainaitheanta i Rannán 4.2, is sprioc ríshuntasach 
rídhúshlánach í sin agus, chun í a bhaint amach, beidh sé 
riachtanach athruithe bunúsacha a dhéanamh i réimse an 
iompair thar an gcéad deich mbliana eile.  Gné lárnach de na 
hathruithe sin a bheidh sa ghá atá ann le méadú a dhéanamh 
ar an gcéatadán den taisteal a dhéantar de mhodhanna 
inbhuanaithe agus le laghdú a dhéanamh ar an úsáid a bhaintear 
as feithiclí faoi chumhacht Inneall Dócháin Inmheánaigh. 

Tá sé níos dúshlánaí fós ráta laghdaithe den sórt sin a bhaint 
amach i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath toisc go bhfuil figiúr 
bonnlíne na bliana 2018 ina léiriú ar an ardsciar modha atá 
ag modhanna inbhuanaithe cheana féin i gcomparáid leis an 
gcuid eile d’Éirinn agus ar an bhfíric gur giorra atá na turais 
i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath, go háirithe i Limistéar 
Ceannchathartha Bhaile Átha Cliath, agus, dá bhrí sin, go 
n-astaíonn siad níos lú CO2.  

Cé go spreagfar gluaiseacht mhéadaithe de mhodhanna 
inbhuanaithe agus go mbainfear an ghluaiseacht mhéadaithe 
sin amach mar thoradh ar bhonneagar agus seirbhísí iompair 
nua agus breise a sholáthar, ní bheidh an soláthar sin 
dóthanach leis féin chun an laghdú astaíochtaí a bheidh ag 
teastáil faoin mbliain 2030 a bhaint amach.  Dá réir sin, beidh 
gá ann le bearta breise bainistíochta éilimh a chur i bhfeidhm 
chun an soláthar breise iompair a chomhlánú agus chun an 
sprioclaghdú foriomlán 50% a bhaint amach.  

Maidir leis an acmhainn mhéadaithe ar fud na ngréasán iompair 
phoiblí agus rothaíochta go háirithe, mar atá leagtha amach 
sna caibidlí roimhe agus mar atá á cur i bhfeidhm mar chuid de 
chláir infheistíochta an Údaráis, ba cheart a thabhairt faoi deara 
go bhfuil an acmhainn sin á soláthar ar mhodh atá tuartha 
chun freastal ar an éileamh méadaithe a thiocfaidh as an aistriú 
suntasach réamh-mheasta chuig na modhanna sin. 

Leagtar amach sna rannáin seo a leanas na bearta breise 
bainistíochta éilimh ar gá iad a ghlacadh. 

16.2 An Sprioc Athrú Aeráide don 
bhliain 2030
Bhí astaíochtaí gás ceaptha teasa na hÉireann cothrom le 
thart ar 60.9 MtCO2eq (coibhéis milliún tonna dé-ocsaíde 
carbóin) san iomlán sa bhliain 2018.  Bhí an earnáil iompair 
freagrach as 20%, nó thart ar 12.2 MtCO2eq, den fhigiúr sin.  Ar 
bhonn náisiúnta, fágann an sprioclaghdú 50% go mbeidh sé 
riachtanach astaíochtaí iompair a laghdú go méid foriomlán 6 
MtCO2eq faoin mbliain 2030.

Laistigh den fhigiúr foriomlán náisiúnta don iompar, mheas 
an tÚdarás gur cothrom le 3.2 MtCO2eq a bhí na hastaíochtaí 
iomlána ó thaisteal laistigh de Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath 
sa bhliain 2018.  

Dá mba rud é nach ndéanfaí aon bhearta maolaithe agus go 
leanfadh na patrúin reatha ar aghaidh, mhéadódh an leibhéal 
astaíochtaí gás ceaptha teasa do Mhórcheantar Bhaile Átha 
Cliath go thart ar 3.4 MtCO2eq faoin mbliain 2030, ar aon dul le 
méaduithe daonra agus fostaíochta sa réigiún thar an tréimhse sin.
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16.3 An Sprioc a Bhaint Amach
Is é an tslí is éifeachtaí chun astaíochtaí carbóin ón iompar a 
laghdú ná spriocdhíriú ar thurais fad-achair de charranna peitril 
agus díosail agus d’fheithiclí earraí peitril agus díosail agus iad 
a bhaint den ghréasán. Is féidir é sin a dhéanamh ar na slite seo 
a leanas:

	y An flít carranna agus earraí a thiontú ina fheithiclí 
astaíochtaí nialasacha; agus

	y Turais fad-achair de charr príobháideach a aistriú chuig an 
iompar poiblí.

Mar sin, cé gur gá infheistíocht a dhéanamh i ngréasáin 
cheannchathartha iompair phoiblí agus rothaíochta chun 
gur féidir le Mórcheantar Bhaile Átha Cliath feidhmiú go 
héifeachtúil, agus cé nach féidir mórchuspóirí sóisialta agus 
comhshaoil a bhaint amach gan athrú ó bhonn a dhéanamh 
ar an infheistíocht a dhéantar i modhanna inbhuanaithe, is ar 
thurais fad-achair d’fheithiclí peitril agus díosail a dhíreofar go 
príomha chun astaíochtaí carbóin ón iompar a laghdú.  

Ba cheart a thabhairt faoi deara freisin gurb ísle astaíochtaí 
per capita i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath, agus i mBaile Átha 
Cliath go háirithe, ná i limistéir thuaithe cheana féin mar gheall 
ar na roghanna eile atá ar fáil ann cheana agus mar gheall ar a 
achair thurais a bheith níos giorra ná an meán. Mar sin, beidh sé 
níos dúshlánaí laghdú eile 50% a bhaint amach. 

Leagtar amach sa rannán seo a leanas na socruithe le haghaidh 
astaíochtaí ón iompar a laghdú ar mhaithe leis an sprioc 50% a 
bhaint amach i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath.  

Tríd an laghdú 50% a chur i bhfeidhm i leith an fhigiúir 
astaíochtaí do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath sa bhliain 
2018, faightear amach gur cothrom le 1.6 MtCO2eq atá an 
sprioclaghdú atá le baint amach i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath 
faoin mbliain 2030.  Tá sé sin léirithe i bhFíor 16.1. 

Fíor 16.1: An Sprioc Astaíochtaí do Mhórcheantar Bhaile Átha 
Cliath

2018 Gnó mar is Gnách 2030 Sprioc 2030

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

MtCO2Eq
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16.4 Leictriú agus Bithbhreoslaí
Ceann de na príomhbheartais a bhaineann le hastaíochtaí gás 
ceaptha teasa a laghdú san earnáil iompair is ea an t-aistriú ar 
shiúl ó fheithiclí faoi chumhacht breoslaí iontaise chuig feithiclí 
leictreacha.   Ar an leibhéal náisiúnta, leagtar amach sa Phlean 
Gnímh don Aeráid ón Rialtas an rún atá ann an líon feithiclí 
leictreacha sa Stát a mhéadú go 936,000 ceann faoin mbliain 
2030, agus é comhdhéanta de na nithe seo a leanas:

	y 840,000 carr paisinéara;
	y 95,000 veain agus trucail leictreach; agus
	y 1,200 bus leictreach.

Tá sé sin ina leibhéal uaillmhianach aistrithe chuig feithiclí 
leictreacha agus rannchuideoidh sé go mór le hastaíochtaí gás 
ceaptha teasa a laghdú. 

Leagtar amach sa Phlean Gnímh don Aeráid 2021 freisin an 
beartas atá ann an méid bithbhreosla a úsáidtear san earnáil 
iompair de bhóthar a mhéadú mar bhreosla cumaiscthe le 
haghaidh feithiclí faoi chumhacht peitril agus díosail.  Moltar 
ann ráta treáite cumaisc 10% i bpeitreal agus ráta treáite 
cumaisc 20% i ndíosal a bhaint amach faoin mbliain 2030. 
Glactar leis go mbeidh sé sin i bhfeidhm faoin mbliain 2030.  

16.5 Measúnuithe Tosaigh ar 
Astaíochtaí 
Úsáideadh an Córas um Shamhaltú Réigiúnach atá i bhfeidhm 
ag an Údarás chun an laghdú in astaíochtaí gás ceaptha teasa a 
ríomh faoi chásanna éagsúla.

Mar a sainaithníodh níos luaithe, tá an sprioc fhoriomlán is gá 
a bhaint amach sa bhliain 2030 cothrom le leibhéal foriomlán 
astaíochtaí 1.6 MtCO2eq ar fud Mhórcheantar Bhaile Átha 
Cliath, síos ó leibhéal tuartha “gnó mar is gnách” atá cothrom le 
3.4 MtCO2eq.  

Rinneadh measúnú ar an leibhéal tuartha astaíochtaí a bheidh 
ann sa bhliain 2030, agus aird á tabhairt ar an mbonneagar 
agus na seirbhísí iompair breise atá leagtha amach i dtograí 
na Straitéise Iompair, ar leictriú feithiclí agus ar na tograí le 
haghaidh úsáid bithbhreoslaí a mhéadú.  Agus na gnéithe uile 
sin i bhfeidhm, tuartar sa mheasúnú gur dóigh go mbeidh an 
toradh astaíochtaí do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath cothrom 
le thart ar 2.0 MtCO2eq sa bhliain 2030.

Cé go mbainfidh an pacáiste beart sin laghdú an-suntasach 
ar astaíochtaí gás ceaptha teasa amach, ní bhainfidh sé an 
sprioclaghdú riachtanach 50% amach ina iomláine – beidh 
laghdú eile 0.4 MtCO2eq ag teastáil chun an tairseach 
fhorordaithe a shroicheadh.   

Chun an laghdú breise a bhaint amach, tá tuilleadh beart ag 
teastáil chun úsáid feithiclí faoi chumhacht peitril/díosail a laghdú.

16. 6 Aghaidh a Thabhairt ar an 
Easnamh
Chun aghaidh a thabhairt ar an easnamh maidir leis an sprioc 
fhoriomlán a bhaint amach, sainaithníodh sraith croíbheart 
bainistíochta éilimh (na “Croíbhearta”) lena measúnú i 
gcomhcheangal le trí chur chuige mhalartacha fhoriomlána i 
leith bainistíocht éilimh, is iad sin:
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	y Cur Chuige 1 – Méaduithe ar phraghsanna breosla;  

	y Cur Chuige 2 – Leictriú breise (lena n-áirítear feithiclí 
hidrigine) agus athruithe lasta, agus

	y Cur Chuige 3 – Táillí plódaithe/criosanna astaíochtaí ísle, 
mar aon le dolaí bóthair.

Bhí na nithe seo a leanas i measc na “gCroíbheart” a cuireadh 
ar áireamh sa mheasúnú ar gach cur chuige:

	y Páirceáil in aisce ag an áit oibre a laghdú i limistéir 
uirbeacha;

	y Táillí páirceála a mhéadú i limistéir uirbeacha;

	y Uainiú soilse tráchta a choigeartú ar fud an limistéir 
cheannchathartha chun gluaiseacht de mhodhanna 
inbhuanaithe a éascú ar shlí níos fearr; agus

	y Gealltanas a thabhairt líon dóthanach áiteanna a sholáthar 
do phaisinéirí ar sheirbhísí iompair phoiblí chun an t-aistriú 
méadaithe chuig an modh sin a sheasamh.

Breithníodh gach ceann de na trí chur chuige ansin, agus na 
Croíbhearta á gcur ar áireamh i ngach cás, chun a shuí cén 
dóigh a dtabharfaí leis an gcur chuige aghaidh ar an easnamh 
chun an sprioclaghdú 50% a bhaint amach ina iomláine.

16.6.1 Cur Chuige 1 – Méaduithe ar Phraghsanna 
Breosla
Tá cur chuige 1 dírithe ar athrú a dhéanamh ar an gcostas a 
bhaineann le feithiclí peitril/díosail a oibriú. 

Rinneadh measúnú chun a fháil amach cén leibhéal athraithe i 
bpraghsanna breosla a bheadh ag teastáil chun na laghduithe 
riachtanacha breise astaíochtaí a bhaint amach faoin gcur 
chuige seo.  Sainaithníodh sa mheasúnú sin go mbeadh 
méadú suntasach ag teastáil chun an laghdú riachtanach in 
úsáid feithiclí faoi chumhacht peitril/díosail a bhaint amach. 
Sainaithníodh ann freisin, áfach, go bhféadfaí méadú den sórt 
sin a chur chun feidhme de réir a chéile thar roinnt blianta. 

Mar sin féin, tá praghsáil breoslaí ina saincheist náisiúnta, 
seachas ina ní réigiúnach, agus is é an Rialtas amháin a 
fhéadfaidh na méaduithe sin a chur chun feidhme.  Ina theannta 
sin, is dóigh go mbreithneofar an tsaincheist sin ar leithligh faoi 
na hathbhreithnithe ar an bPlean Gnímh don Aeráid agus faoi 
na buiséid charbóin atá beartaithe faoin Acht um Ghníomhú 
Aeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin (Leasú), 2021.

16.6.2 Cur Chuige 2 – Leictriú Breise 
Cur chuige eile i leith an sprioc astaíochtaí a bhaint amach ina 
hiomláine is ea leictriú breise a chur i bhfeidhm.  Dhreasófaí 
leibhéal méadaithe aistrithe chuig feithiclí faoi chumhacht 
leictreachais faoin gcur chuige seo, agus na laghduithe 
riachtanacha breise astaíochtaí á mbaint amach mar thoradh ar 
an nglacadh méadaithe le feithiclí den sórt sin. 

Mar a tugadh faoi deara i Rannán 16.5.1, tá an sprioclaghdú 
leictriúcháin an-uaillmhianach cheana féin, go háirithe i gcás 
carranna.  Dá réir sin, is dóigh gur ghá cineálacha eile feithiclí a 
leictriú tuilleadh mar chuid den chur chuige seo.

Beidh feithiclí earraí troma freagrach as comhpháirt ard de 
na hastaíochtaí iarmharacha sa bhliain 2030, ag teacht sna 
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sála ar chur chun feidhme na ngnéithe den straitéis atá le cur 
i gcrích faoin dáta sin agus ar chur chun feidhme na socruithe 
leictriúcháin agus bithbhreoslaí atá leagtha amach sa Phlean 
Gnímh don Aeráid.  Tá feithiclí den sórt sin freagrach as thart ar 
50%, nó 1.1 MtCO2eq, de na hastaíochtaí iarmharacha. 

Cé nach bhfuil sé inmharthana faoi láthair feithiclí ceallra-
oibrithe earraí troma a úsáid thar achair fhada mar gheall 
ar na laigí éagsúla a bhaineann leo, tá sé indéanta ón taobh 
teicniúil de feithiclí earraí troma faoi chumhacht hidrigine a 
úsáid.  Le feithiclí faoi chumhacht hidrigine, úsáidtear breosla-
chill a chumhachtaítear le hidrigin chun an fheithicil a oibriú 
go leictreach.  Ceann de na príomh-mhíbhuntáistí atá i gceist 
le feithiclí den sórt sin a oibriú, áfach, is ea na hardchostais a 
bhaineann le breosla hidrigine faoi láthair.   

Sainaithníodh in obair measúnaithe go mbainfí an laghdú 
riachtanach breise astaíochtaí amach trí thart ar aon trian den 
fhlít feithiclí earraí troma a leictriú, áit ar dóigh go n-úsáidfí 
breosla-chealla hidrigine chun déanamh amhlaidh.   

Níl úsáid na cumhachta hidrigine i bhfeithiclí earraí troma ach ina 
tús faoi láthair, áfach. Fágann sé sin go bhfuil sé róluath brath ar 
an teicneolaíocht tiomána sin a fhorbairt go rathúil lena húsáid 
fhorleathan chun an sprioc astaíochtaí a bhaint amach.

Is léir, áfach, gur féidir leis an earnáil lasta rannchuidiú go mór 
le comhlíonadh na spriocanna náisiúnta athrú aeráide agus 
le comhlíonadh na gcuspóirí réigiúnacha do Mhórcheantar 
Bhaile Átha Cliath. Mar aon leis an acmhainneacht atá ann sciar 
d’fheithiclí earraí troma a oibriú trí chumhacht hidriginghinte 
(nó teicneolaíocht eile atá ag teacht chun cinn) a úsáid, áirítear 

iad seo a leanas le tionscnaimh eile lasta a bhfuil mar aidhm leo 
astaíochtaí carbóin a laghdú:

	y Úsáid mhéadaithe a bhaint as lasta iarnróid le haghaidh 
iompar fad-achair trácht lasta cuí;

	y Gluaiseachtaí earraí a aistriú tuilleadh i dtreo feithiclí beaga 
amhail veaineanna agus feithiclí beaga righne ar féidir iad a 
aistriú ar shlí níos réidhe ina bhfeithiclí astaíochtaí nialasacha; 

	y Dlús a chur leis an bhflít mórfheithiclí earraí a aistriú ina 
bhfeithiclí leictreacha astaíochtaí nialasacha; agus

	y Ionaid chomhdhlúthaithe a úsáid chun seachadtaí a 
dhéanamh ar shlí níos éifeachtúla.

16.6.3 Cur Chuige 3 – Táillí plódaithe/criosanna 
astaíochtaí ísle, mar aon le dolaí bóthair

D’fhéadfaí roinnt socruithe difriúla fioscacha a chur i bhfeidhm 
faoin gcur chuige seo chun an leibhéal taistil de charr a laghdú 
agus chun aistriú méadaithe chuig modhanna inbhuanaithe 
a chur chun cinn. Áirítear leo sin táillí plódaithe, crios (nó 
criosanna) astaíochtaí ísle, agus dolaí bóthair.

Is féidir cumraíochtaí agus meascáin éagsúla de na roghanna 
sin a chur i bhfeidhm chun an sprioclaghdú riachtanach breise 
astaíochtaí a bhaint amach. 

Mar shampla, d’fhéadfaí crios astaíochtaí ísle nó crios táillí 
plódaithe a chur chun feidhme laistigh den M50, mar aon le 
hionaid bhreise dolaithe a thabhairt isteach ar an M50 agus 
ar na bóithre náisiúnta i dtreo na Cathrach, i dteannta srianta 
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tréthráchta a chur i bhfeidhm i Lár Cathrach Bhaile Átha 
Cliath.  Agus leibhéil táillí socraithe go cuí inti, d’fhéadfadh an 
chumraíocht sin an laghdú riachtanach breise astaíochtaí a 
bhaint amach. 

Níl ansin ach iomalartú amháin as measc na gcumraíochtaí 
éagsúla atá ar fáil.  Dá réir sin, beidh sé riachtanach 
meastóireacht mhionsonraithe a dhéanamh ar na socruithe 
beachta atá i gceist le cur chuige den sórt seo ag an gcéim cur 
chun feidhme, ar lena linn a bheidh gá ann leis na roghanna 
malartacha atá ar fáil a mheasúnú chun an chumraíocht deiridh 
a roghnú agus a chalabrú go cuí.

16.7 Tosca Eile
Cé go ndírítear sna rannáin roimhe den chaibidil seo ar an ngá 
atá ann leis an sprioc astaíochtaí ó fheithiclí a bhaint amach, 
tá cúiseanna breise ann le bearta áirithe bainistíochta éilimh 
a chur chun feidhme.  Mar shampla, dá dtiontófaí na feithiclí 
uile ina bhfeithiclí leictreacha, bheifí in ann na cuspóirí athrú 
aeráide a bhaint amach ina n-iomláine san earnáil iompair ach 
ní bheadh aon laghdú ann ar an bplódú. Dá mba rud é nach 
mbeadh aon athrú ann in úsáid an chairr, bheadh plódú tráchta 
ann go fóill agus d’éireodh sé níos measa, rud a laghdódh 
cáilíocht na beatha do chuid mhór comaitéirí a bhíonn ag 
streachailt le turais fhada i ndálaí plódaithe tráchta.  

Ina theannta sin, tá gá ann lena chinntiú gur féidir leis 
an ngréasán bóithre náisiúnta an príomhról atá aige a 
chomhlíonadh go cuí – is é sin, freastal ar thrácht straitéiseach, 
go háirithe feithiclí a ghabhann don iompar earraí agus 

táirgí, feithiclí iompair phoiblí, agus cineálacha eile úsáide 
a rannchuidíonn le forbairt gheilleagrach náisiúnta agus 
réigiúnach.  Fágann sé sin gur gá trácht neamhstraitéiseach 
a rialú ar na codanna sin den ghréasán foriomlán bóithre ar 
mhaithe lena chroífheidhmiúlacht a chaomhnú.  

Ceann de na cuspóirí atá le beartais phleanála náisiúnta, 
réigiúnacha agus áitiúla is ea a chinntiú go bhfuil lárionaid 
uirbeacha dírithe ar dhaoine agus nach bhfuil siad deartha 
go díréireach ar mhaithe le freastal ar fheithiclí.  Fágann sé 
sin go bhfuil sé ríthábhachtach an líon feithiclí, go háirithe 
an líon carranna, a bhainistiú sna limistéir sin chun tacú leis 
na huaillmhianta comhfhorbartha áite atá leagtha amach i 
mbeartais agus pleananna éagsúla.   Ar aon dul leis sin, tá gá 
ann le feabhas a chur ar aercháiliocht i lárionaid uirbeacha sula 
mbainfear lánleictriú feithiclí amach. Is féidir go mbeidh bearta, 
amhail criosanna astaíochtaí ísle a chur chun feidhme, ag 
teastáil chun an feabhas sin a bhaint amach.

Mar sin, i dteannta na sprioclaghduithe astaíochtaí gás ceaptha 
teasa, tá roinnt tosca éagsúla ann a thacaíonn le húsáid an 
chairr a bhainistiú, agus a éilíonn go ndéanfaí amhlaidh, ar 
mhaithe le cuspóirí eile a chomhlíonadh.  

Ba cheart a chuimhneamh go bhféadfadh iarmhairtí comhshaoil 
diúltacha neamhbheartaithe teacht chun cinn mar thoradh 
ar bhearta a chur chun feidhme chun astaíochtaí foriomlána 
carbóin a laghdú. Thiocfadh iarmhairtí den sórt sin chun cinn, 
mar shampla, dá gceadófaí do leibhéil mhíchuí tráchta dul ar 
mhalairt slí ar bhóithre agus sráideanna áitiúla ar mhaithe le dolaí 
nó bearta bainistíochta tráchta a sheachaint, rud a laghdódh an 
aercháiliocht i limistéar cónaithe agus a mhéadódh torann.
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BEART CLIMATE1 

Ag obair dó i gcomhar leis na húdaráis áitiúla agus le 
Bonneagar Iompair Éireann, agus le linn dó bearta a 
chur chun feidhme chun astaíochtaí foriomlána carbóin 
ón iompar a laghdú, féachfaidh an tÚdarás le tionchair 
dhiúltacha áitiúla a sheachaint nó a mhaolú ar thorann agus 
ar aercháiliocht trí bhearta áitiúla cuí a chur i bhfeidhm.

16.8 An Measúnú Deiridh ar 
Astaíochtaí faoin mbliain 2030 

Mar thoradh ar chur chun feidhme na ngnéithe den Straitéis 
Iompair atá le cur i gcrích faoin mbliain 2030, agus mar 
thoradh ar an leictriú feithiclí atá beartaithe agus ar an úsáid 
mhéadaithe bithbhreoslaí atá leagtha amach sa Phlean Gnímh 
don Aeráid 2021, tiocfaidh laghdú ar astaíochtaí iompair i 
Mórcheantar Bhaile Átha Cliath ó fhigiúr “gnó mar is gnách” 
atá cothrom le 3.4 MtCO2eq sa bhliain 2030 go 2.0 MtCO2eq 
sa bhliain chéanna.  Is ionann é sin agus laghdú 38% ar na 
hastaíochtaí iomlána i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath sa bhliain 
2018, mar atá 3.2 MtCO2eq. 

Tá bearta breise ag teastáil chun astaíochtaí a laghdú arís 
eile chun an sprioclaghdú 50% a bhaint amach, rud atá 
cothrom le 1.6 MtCO2eq.  Mar atá leagtha amach thuas, tá 
roinnt cineálacha malartacha cur chuige ar fáil chun an laghdú 
forlíontach sin a bhaint amach.   

Aithnítear go bhfuil Cur Chuige 1 (méaduithe ar phraghsanna 
breosla) ina shaincheist beartais náisiúnta, seachas ina ní 
réigiúnach.  Is dóigh, mar thoradh ar an mbeartas ginearálta 
praghsála carbóin, go dtiocfaidh méadú éigin ar chostais 
bhreosla thar na blianta atá le teacht, ar aon dul leis an 
gcuspóir foriomlán atá ann úsáid breoslaí iontaise a laghdú.  

Maidir le leictriú breise (Cur Chuige 2), tá an leibhéal 
leictriúcháin atá beartaithe faoin mbliain 2030 an-uaillmhianach 
cheana féin agus is beag acmhainneacht atá ann cur leis an 
ngníomhaíocht sin i ndáil le leictriú carranna.  Dá réir sin, is 
faoi aistriú chuig feithiclí astaíochtaí nialasacha eile de bhreis 
ar charranna; faoi athruithe i réimse an lasta agus faoi na 
cineálacha beart bainistíochta éilimh atá leagtha amach faoi 
Chur Chuige 3 a bheidh sé an chuid is mó den sprioclaghdú 
astaíochtaí atá fágtha a bhaint amach.  

Tá iomalartuithe éagsúla ar fáil faoi na tograí sin, áfach, agus 
beidh tuilleadh measúnaithe mionsonraithe ag teastáil chun an 
creat is fearr is féidir a bhunú agus a chalabrú.  Is ag luathchéim 
de thréimhse feidhme na Straitéise a dhéanfar an obair 
measúnaithe chun an creat sin a fhorbairt. Cuirfear san áireamh 
sa mheasúnú sin na beartais a leagfar amach sna nuashonruithe 
ar an bPlean Gnímh don Aeráid agus a dhíorthófar ó na buiséid 
charbóin a bhunófar faoin Acht um Ghníomhú Aeráide agus um 
Fhorbairt Ísealcharbóin (Leasú), 2021.

Cuirfear an obair sin i gcrích mar chuid de “Scéim Bainistíochta 
Éilimh” a n-ullmhóidh an tÚdarás í de réir na bhforálacha 
reachtacha atá leagtha amach in alt 71 den Acht um Údarás 
Iompair Bhaile Átha Cliath 2008. Beidh sé mar chuspóir leis an 
scéim sin bearta a bhunú chun an sprioc astaíochtaí iompair do 
Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath a bhaint amach ina hiomláine.
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BEART CLIMATE2 
Chun a chinntiú go gcomhlíonfar ina n-iomláine na 
spriocanna chun astaíochtaí carbóin a laghdú faoi 50% faoin 
mbliain 2030, déanfaidh an tÚdarás bearta cuí bainistíochta 
éilimh a fhorbairt agus a chur chun feidhme ar mhaithe leis 
na laghduithe riachtanacha astaíochtaí a bhaint amach.   

Déanfaidh an tÚdarás measúnú mionsonraithe chun teacht 
ar an gcreat is fearr is féidir um bearta bainistíochta éilimh, 
rud ar dóigh ath-leithdháileadh breise an spáis bóthair ar 
mhodhanna inbhuanaithe (e.g., lánaí tráchta ghinearálta 
agus/nó spásanna páirceála tráchta ghinearálta a thiontú 
ina lánaí iompair phoiblí agus/nó ina lánaí rothar – lena 
n-áirítear lánaí atá lonnaithe ar na príomhbhealaí gathacha 
i dtreo lárionaid uirbeacha; sráideanna a áirithiú do 
choisithe; trácht mótarfheithiclí a bhaint de shráideanna; 
acomhail a athdhearadh ar mhaithe le tuilleadh acmhainne 
a sholáthar do rothaithe; scéimeanna um dhearadh 
uirbeach agus comhfhorbairt áite a chur i bhfeidhm, etc.), 
srianta páirceála, táillí criosacha, dolaí breise agus/nó 
tuilleadh leictriúcháin feithiclí agus athruithe i socruithe 
lasta a bheith i gceist leis.

De réir an Achta um Údarás Iompair Bhaile Átha Cliath 
2008, déanfaidh an tÚdarás Scéim Bainistíochta Éilimh 
a ullmhú agus a fhoilsiú laistigh de thréimhse dhá 
bhliain ón Straitéis Iompair a ghlacadh. Beidh sé mar 
phríomhchuspóir leis an scéim sin an sprioclaghdú 
50% in astaíochtaí CO2 a bhaint amach ina iomláine do 
Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath. 

Rachfar i mbun comhairliúcháin tosaigh i ndáil le tograí 
bainistíochta éilimh le linn na bliana 2023.

16.9 Leibhéil Astaíochtaí sa bhliain 
2042 
Tá spriocanna astaíochtaí bunaithe go soiléir don bhliain 2030 
faoi fhorálacha an Achta um Ghníomhú Aeráide agus um 
Fhorbairt Ísealcharbóin (Leasú), 2021.  Leagtar amach san Acht 
sin freisin an cuspóir atá ann “geilleagar atá neodrach ó thaobh 
na haeráide de a bhaint amach tráth nach déanaí ná deireadh 
na bliana 2050”.  Dá réir sin, cé nach bhfuil aon spriocanna 
sonracha leagtha síos don bhliain 2042, arb í bliain deiridh na 
straitéise seo í, tá sé beartaithe go leanfaidh astaíochtaí de 
bheith ag titim idir na blianta 2030 agus 2050. 

Laghdófar astaíochtaí gás ceaptha teasa laistigh de 
Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath arís eile mar thoradh ar 
leictriú leanúnach an fhlít iompair agus ar chur chun feidhme 
na ngnéithe eile den straitéis seo.  Tugtar le fios san obair 
measúnaithe a rinneadh go dtitfidh astaíochtaí gás ceaptha 
teasa ón iompar i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath go níos lú ná 1 
MtCO2eq faoin mbliain 2042. 

BEART CLIMATE3

Trí chur chun feidhme a dhéanamh ar na bearta uile atá 
leagtha amach sa straitéis seo, ag gníomhú dó i gcomhar 
leis na pleananna agus na cláir ón Rialtas, rannchuideoidh 
an tÚdarás le laghdú in astaíochtaí CO2 ón iompar i 
Mórcheantar Bhaile Átha Cliath go níos lú ná 1 MtCO2eq 
faoin mbliain 2042.
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17. Torthaí na Straitéise
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17. Torthaí na Straitéise

17.1 Réamhrá 
Rinneadh an Straitéis Iompair a anailísiú agus a thástáil 
trí úsáid a bhaint as an tSamhail Straitéiseach Iompair ón 
Údarás do Réigiún an Oirthir – mar atá, Samhail Réigiúnach 
an Oirthir. Rinneadh líon mór tástálacha samhla ar bhealach 
atriallach ar fud phróiseas forbartha na straitéise agus ar fud a 
breithmheasa. Maidir leis an tsraith tástálacha a úsáideadh sa 
bhreithmheas tráth dheireadh phróiseas forbartha na straitéise, 
tá sí comhdhéanta de léiriú iomchuí ar an Straitéis Iompair ó 
thaobh an tsamhaltaithe de, sa chaoi is go bhfuil na bearta a 
tástáladh ag teacht leo sin atá leagtha amach i dtuarascáil na 
straitéise. Is leagtha amach i dtuarascáil Samhaltaithe ar leith 
atá mionsonraí iomlána faoin bpróiseas samhaltaithe, lena 
n-áirítear na tástálacha eile a rinneadh. 

Cuireadh an Straitéis Iompair faoi Mheasúnacht Straitéiseach 
Timpeallachta agus faoi Mheasúnacht Chuí í freisin. 

Rinneadh na hanailísí agus na measúnachtaí sin i gcomhréir 
le cuspóirí na straitéise, atá leagtha amach i gCaibidil 5, agus 
leis na cuspóirí straitéiseacha timpeallachta. Sa rannán seo, is 
tuairiscithe de réir gach cuspóra atá an comhcheangal de na 
measúnachtaí sin. 

Tomhaistear tionchar na straitéise i gcomparáid leis an mbliain 
2016 go príomha. Is í sin an bhliain dheireanach dá bhfuil sonraí 
cuimsitheacha taistil Daonáirimh ar fáil. Is ann do roinnt táscairí 

ar ina leith a bhfuil sé níos oiriúnaí comparáid a dhéanamh le 
cás sa bhliain 2042 nach mbeadh an straitéis i bhfeidhm ann, 
agus leagadh amach iad dá réir. 

Ba cheart a thabhairt faoi deara nach n-áirítear leis na torthaí 
éagsúla atá curtha i láthair sa rannán seo na bearta bainistíochta 
éilimh deiridh a fhorbrófar agus a chuirfear chun feidhme faoin 
Scéim Bainistíochta Éilimh dá dtagraítear i mBeart CLIMATE2.  Is 
é an toradh a bheidh ar na bearta bainistíochta éilimh sin a chur 
ar áireamh ina dhiaidh sin ná go méadófar arís eile an sciar den 
taisteal a dhéantar ar mhodhanna inbhuanaithe.

17.2 An Dóigh a Rannchuidíonn an 
Straitéis le Timpeallacht Nádúrtha 
agus Thógtha Níos Fearr
17.2.1 Forbairt Chomhdhlúite
Tá breac-chuntas ann sa Straitéis Iompair ar roinnt beartas 
agus cuspóirí a théann chun tairbhe go díreach don phróiseas 
um chomhdhlúthú na forbartha. I gCaibidil 8, is ann do roinnt 
prionsabal pleanála a ndéanfaidh an tÚdarás a dhícheall a 
chinntiú go gcuirfear ar áireamh iad i bPleananna Forbartha 
agus i ndoiciméid eile bheartais pleanála agus go gcuirfear i 
bhfeidhm iad maidir le tograí forbartha, tríd an ról atá againn 
mar chomhlacht forordaithe le haghaidh ábhair phleanála.

Maidir leis an ngréasán iompair atá beartaithe, tá sé dírithe 
ar fhorbairt na talún athfhorbraíochta a éascú go príomha, le 
linn freastal ar roinnt mórfhorbairtí straitéiseacha talún úrnua 
meándlúis, ar forbairtí iad atá comhtheagmhálach leis an 
limistéar faoi fhoirgnimh de chuid Bhaile Átha Cliath.  
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Dá bhrí sin, éascaíonn an Straitéis Iompair fás agus forbairt 
Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath ar shlí ina laghdófar sraoilleáil 
uirbeach, tógáil talún agus an damáiste do ghnáthóga, 
ina gcosnófar an bhithéagsúlacht agus ina seachnófar 
drochéifeachtaí féideartha ar láithreáin faoi chosaint.

17.2.2 An Ríocht Phoiblí agus Comhfhorbairt Áite
Maidir le rannchuidiú le timpeallacht thógtha níos fearr, leagtar 
an-bhéim sna bearta atá leagtha amach i gCaibidlí 8, 10 agus 
14 go háirithe ar limistéir uirbeacha atá dírithe ar an duine a 
chruthú. Is é atá i gceist leis sin sráideanna a bhunathrú óna 
gcosbhealaí ina n-áiteanna inar mian le daoine teacht le chéile 
agus ina mbeidh sé níos sábháilte agus níos áisiúla gluaiseacht 
de shiúl na gcos agus de rothar.

Is é an toradh a bheadh ar an ngréasán siúil agus rothaíochta 
a fhorbairt agus ar iompar poiblí ar ardchaighdeán a 
fhorbairt, lena n-áirítear ath-leithdháileadh spáis bóthair ó 
charranna príobháideacha go modhanna inbhuanaithe, ar 
fud Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath ná go gcothófaí forbairt 
shráidbhailte uirbeacha Bhaile Átha Cliath agus bailte eile agus 
go ndéanfaí ról Lár Cathrach Bhaile Átha Cliath a chothabháil 
agus a bhreisiú. Rannchuideodh an cur chuige comhfhorbartha 
áite sin le timpeallacht uirbeach níos fearr.

17.2.3 Tionchair Laghdaithe an Tráchta
Cosúil leis an bpointe roimhe, d’fhéadfadh, dá n-aistreofaí 
an phleanáil iompair agus an phleanáil úsáide talún amach 
ón gcarr príobháideach a éascú, go rannchuideofaí leis an 
gcuspóir comhshaoil sin trí richtanais an mhodha sin a ath-

chothromú le riachtanais na modhanna eile fud fad lonnaíochtaí 
Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath. Is é an toradh a bheadh air sin 
go mbeadh caighdeán aeir níos fearr ann, go ndéanfaí níos mó 
spáis bóthair a ath-leithdháileadh ar mhodhanna inbhuanaithe 
agus go gcuirfí feabhas ar an timpeallacht fhísiúil trí éifeachtaí 
na gcarranna a pháirceálfar, ar an tsráid agus i gcarrchlóis 
eas-sráide araon, a laghdú toisc gur ní é sin ar féidir leis bheith 
ceannasach i dtimpeallachtaí uirbeacha.

Fíor 17.1: Astaíochtaí Iompair Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath, 
2018 agus 2042
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17.2.5 Aercháiliocht
Ag obair di i gcomhar le beartais agus cláir eile ón Rialtas, tá sé 
tuartha go dtiocfaidh as an Straitéis Iompair laghdú suntasach 
in astaíochtaí truaillithe aeir i gcomparáid leis an mbliain 2016. 
(Tábla 17.1).
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Table 17.1: Air-polluting Emissions 2016 and 2042 (Kg)

NOX NO2 PM10 PM2.5

2016 7,182,430 2,234,190 537,350 357,300

An cás dá gcuirfí 
an Straitéis chun 
feidhme, 2042

1,217,850 259,640 445,270 247,590

Laghdú -83% -88% -17% -31%

17.2.6 Torann
Is é an toradh a bheidh ar an Straitéis Iompair go mbeidh 
laghdú suntasach ann in úsáid an chairr phríobháidigh le 
haghaidh gach cuspóra turais (féach an chéad rannán eile). 
Tá sé tuartha go laghdóidh sé sin an líon daoine a bheidh 
neamhchosanta ar leibhéil dho-ghlactha torainn ón trácht, go 
háirithe laistigh de limistéir uirbeacha. 

Mar thoradh ar fhás thar thréimhse feidhme na straitéise, 
meastar go dtiocfaidh méadú ar an líon feithiclí earraí a bheidh 
ag taisteal i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath. Cé go bhfuil seans 
ann go gcruthóidh sé sin roinnt tionchar áitiúil ó thaobh torainn 
mhéadaithe de, tá sé tuartha – ar aon dul le beartais agus 
cuspóirí a bhaineann le Feithiclí Earraí Troma a bhainistiú – go 
dtiocfadh na drochéifeachtaí sin chun cinn ar an ngréasán 
náisiúnta agus straitéiseach bóithre go príomha, in ionad 
bóithre áitiúla, agus, dá bhrí sin, nach gcruthódh siad méadú 
suntasach i neamhchosaint an daonra ar leibhéil arda torainn.

Mar thoradh ar leictriú an fhlít iompair phoiblí, anuas ar leictriú 
an fhlít carranna príobháideacha agus an fhlít feithiclí earraí, 

is dóigh go mbeidh laghduithe torainn ann toisc gur gnách go 
mbíonn feithiclí leictreacha níos ciúine ná feithiclí a úsáideann 
innill dócháin inmheánaigh. Cosúil leis an díospóireacht maidir 
le hastaíochtaí, áfach, níor cheart tiontú an fhlít a mheas a 
bheith ina réiteach uileghabhálach ar gach saincheist torainn, 
toisc go mbíonn an fhrithchuimilt idir boinn agus an dromchla 
bóthair freagrach as sciar suntasach den torann tráchta agus 
toisc gur féidir le feithiclí leictreacha an torann sin a mhéadú 
mar gheall ar iad a bheith níos troime ná gnáthfheithiclí eile. 
Mar sin, is é an tslí is éifeachtaí chun an líon daoine a nochtar 
do thorann tráchta ná trácht a laghdú i limistéir uirbeacha. 

Ag obair di i gcomhar le beartais agus cláir eile ón Rialtas 
agus le teicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn, tá sé tuartha 
go dtiocfaidh as an Straitéis Iompair laghdú foriomlán 
sa líon daoine i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath a bheidh 
neamhchosanta ar leibhéil arda torainn ón iompar. 

17.2.7 Sciar Modha 
Léirítear sna sonraí sciar modha a chuirtear i láthair thíos na 
cleachtaí samhaltaithe iompair straitéisigh a rinneadh le linn an 
Straitéis Iompair a bhreithmheas. Maidir le hath-leithdháileadh 
leanúnach an spáis bóthair ar mhodhanna inbhuanaithe – ar 
bhonn áitiúil cáis ag láithreacha éagsúla ar fud an réigiúin agus 
mar chuid de scéimeanna iompair inbhuanaithe amach anseo a 
bhfuil a ndearaí le cinneadh fós araon – ní ghabhtar go hiomlán 
é sna sonraí sin ach is dóigh dó an méid a úsáidtear an siúl, an 
rothaíocht agus an t-iompar poiblí mar mhodhanna iompair 
a mhéadú tuilleadh trí na modhanna sin a dhéanamh níos 
tarraingtí ná an carr príobháideach.
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De bhreis air sin, agus mar a luadh i dtús na caibidle seo, ní 
áirítear leis na torthaí sciar modha atá curtha i láthair anseo 
na bearta bainistíochta éilimh deiridh a fhorbrófar agus a 
chuirfear chun feidhme faoin Scéim Bainistíochta Éilimh dá 
dtagraítear i mBeart CLIMATE2.  Is é an toradh a bheidh ar na 
bearta bainistíochta éilimh sin a chur ar áireamh ina dhiaidh 
sin ná go méadófar arís eile an sciar den taisteal a dhéantar ar 
mhodhanna inbhuanaithe

Tréimhse 24 hUaire an Chloig
Tá sé tuartha go dtiocfaidh as an Straitéis Iompair laghdú 
suntasach, ó 57.7% sa bhliain 2016 go 48.6% sa bhliain 2042, ar 
sciar an chairr de na turais uile a thógtar i Mórcheantar Bhaile 
Átha Cliath le haghaidh gach cuspóra turais ar fud an lae. Tá sé 
tuartha go dtiocfaidh méadú, ó 3.7% sa bhliain 2016 go 11.5% sa 

bhliain 2042, ar sciar mhodh na rothaíochta de na turais uile a 
thógtar thar thréimhse 24 huaire an chloig. (Fíor 17.2)

I Limistéar Ceannchathartha Bhaile Átha Cliath, tá sé tuartha go 
dtiocfaidh laghdú ar sciar mhodh an chairr ó 52.4% go 41.9%, go 
dtiocfaidh méadú ar sciar mhodh an iompair phoiblí go 19.7% 
agus go dtiocfaidh méadú ar sciar mhodh na rothaíochta go 14.1% 
do thréimhse 24 huaire an chloig. (Fíor 17.3)

Tiocfaidh méadú 39% ar an líon daoine a bheidh ag baint úsáid as 
an iompar poiblí i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath thar thréimhse 
24 huaire an chloig, ar dá bharr a thiocfaidh méadú ó 14.6% go 
17.5% ar sciar an mhodha sin. Sa Limistéar Ceannchathartha, is iad 
17.0% agus 19.7% faoi seach na figiúirí sin.

Mar a luadh i dtús na caibidle seo, ní áirítear leis na torthaí sciar 
modha atá curtha i láthair anseo na bearta bainistíochta éilimh 

Fíor 17.2: Sciar Modha 24 hUaire an Chloig i Mórcheantar Bhaile 
Átha Cliath, 2016 agus 2042
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Fíor 17.3: Sciar Modha 24 hUaire an Chloig i Limistéar 
Ceannchathartha Bhaile Átha Cliath, 2016 agus 2042
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deiridh a fhorbrófar agus a chuirfear chun feidhme faoin Scéim 
Bainistíochta Éilimh dá dtagraítear i mBeart CLIMATE2.  Is é an 
toradh a bheidh ar na bearta bainistíochta éilimh sin a chur ar 
áireamh ina dhiaidh sin ná go méadófar arís eile an sciar den 
taisteal a dhéantar ar mhodhanna inbhuanaithe.

Buaic-amanna na Maidine
Ag Buaic-amanna na Maidine (7-10 am), tá sé tuartha go 
dtiocfaidh laghdú ar sciar mhodh an chairr ó 54.8% go 43.8% i 
Mórcheantar Bhaile Átha Cliath agus go mbeidh méaduithe ann 
don iompar poiblí agus don rothaíocht. (Fíor 17.4). 

Ag Buaic-amanna na Maidine i Limistéar Ceannchathartha Bhaile 
Átha Cliath, tá sé tuartha go dtiocfaidh laghdú ar sciar mhodh an 
chairr ó 47.9% go 36% agus go dtiocfaidh méadú ar sciar mhodh 
na rothaíochta ó 4.4% sa bhliain 2016 go 15.0% sa bhliain 2042. 
(Fíor 17.5)

Fíor 17.4: Sciar Modha Bhuaic-amanna na Maidine i Mórcheantar 
Bhaile Átha Cliath, 2016 agus 2042
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Fíor 17.5: Sciar Modha Bhuaic-amanna na Maidine i Limistéar 
Ceannchathartha Bhaile Átha Cliath, 2016 agus 2042
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17.2.8 Ciliméadair Feithicle
I gcomparáid leis an mbliain 2016, tá sé tuartha go dtiocfaidh 
as an Straitéis Iompair laghdú 18% ar an líon ciliméadar feithicle 
a thaistealófar chun na hoibre agus laghdú 8% ar an líon 
ciliméadar feithicle a thaistealófar le haghaidh turais ghnó. Tá 
siad sin léirithe i dTábla 17.1. I gcomparáid le cás nach mbeadh 
an straitéis i bhfeidhm ann, tá sé tuartha go dtiocfaidh laghdú 
10% ar an líon ciliméadar feithicle a thaistealófar le haghaidh 
gach turais, lena n-áireofar turais feithiclí tráchtála, turais 
Feithiclí Earraí Troma agus turais Tacsaithe, sa bhliain 2042.

Tábla: An Líon Tuartha Ciliméadar Feithicle a Thaistealófar de réir 
Cuspóirí Roghnaithe Turais, 2042 – Tréimhse 24 hUaire an Chloig

Cineál Turais 2016 An cás dá gcuirfí an Straitéis 
chun feidhme, 2042

Athrú mar 
%

Gnó 4,764,000 4,368,000 -8%

Comaitéireacht 8,533,000 6,958,000 -18%

17.3 An Dóigh a gCruthaíonn an 
Straitéis Pobail Nasctha agus 
Cáilíocht Beatha Níos Fearr
17.3.1 Idirghníomhaíocht Pobail a Fheabhsú
Leagtar amach sa Straitéis Iompair an dóigh ar féidir gach cuid de 
Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath a thabhairt níos gaire dá chéile 
trí infheistíocht a dhéanamh san iompar inbhuanaithe. Cuirfear 
leis an gcumas atá ag daoine taisteal go háitiúil chuig lár ceantar 
agus comharsanachtaí agus chuig lár bailte agus sráidbhailte tríd 
an siúl, tríd an rothaíocht agus tríd an iompar poiblí. Méadófar an 
acmhainneacht atá ann taisteal ar chúiseanna sóisialta ar fud na 
cathrach agus na mbruachbhailte agus laistigh de lonnaíochtaí, 
agus idir lonnaíochtaí, ar fud Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath 
freisin de réir mar a fhorbraítear an gréasán comhtháite iompair 
phoiblí ar fad. Laghdófar éifeachtaí an leithlisithe tuaithe trí Nasc 
Áitiúil a chothabháil agus a fhás.

Mar gheall ar a gcineál, is cuideachtúla i bhfad an rothaíocht 
agus an siúl mar mhodh taistil ná an carr príobháideach toisc 
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go n-éascaíonn siad líon níos mó idirghníomhaíochtaí pearsanta 
agus idirghníomhaíochtaí spontáineacha. Is é an toradh a 
bheidh ar athoiriúnú an ghréasáin iompair do na modhanna 
sin, mar atá leagtha amach i gcaibidlí 8, 10, 11 agus 14, go 
gcinnteofar go dtabharfar do dhaoine i Mórcheantar Bhaile 
Átha Cliath timpeallacht siúil agus rothaíochta lena mbreiseofar 
go mór an rochtain a bhíonn acu ar sheirbhísí amhail 
scoileanna, saoráidí sláinte agus siopaí, i measc nithe eile, ar 
leibhéal na comharsanachta agus na dúiche, agus tuilleadh 
úsáide na modhanna sin á chur chun cinn ag an am céanna.

Bíonn idirghníomhaíochtaí sóisialta níos coitianta ar bhóithre 
agus sráideanna cónaithe ar a mbíonn leibhéil ísle charrthráchta 
freisin. Tríd an infheistíocht a dhéanfar faoin straitéis i ngach 
modh agus beart inbhuanaithe ar mhaithe le húsáid an chairr 
a laghdú sa timpeallacht uirbeach, beidh acmhainneacht 
mhéadaithe ann le haghaidh ardleibhéil siúil agus rothaíochta a 
choinneáil ar bun agus le haghaidh pobail níos dlúithe a chothú. 
Ina theannta sin, is é an toradh a bheidh ar an spás bóthair a 
ath-leithdháileadh ar an siúl, ar an rothaíocht agus ar an ríocht 
phoiblí go háirithe ná go laghdófar an tionchar a bheidh ag an 
scoilteadh a thiocfaidh as bóithre leathana a bheith ann lena 
n-úsáid ag an trácht feithiclí amháin.

17.3.2 Clúdach Iompair Phoiblí ar Ardchaighdeán
Mórthoisc i gcáilíocht beatha an duine aonair is ea leibhéal na 
seirbhíse iompair phoiblí atá ar tairiscint dó nó di agus cáilíocht 
na seirbhíse sin. Is leagtha amach sa Straitéis Iompair atá raon 
leathan beart iompair phoiblí arbh é an toradh a bheadh orthu 
ná go soláthrófaí cáilíocht beatha i bhfad níos fearr chuige sin 
do mhuintir Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath ar na dóigheanna 
seo a leanas:

	y Laghdú in agaí feithimh le haghaidh iompar poiblí de bharr 
clúdach méadaithe seirbhísí ardmhinicíochta;

	y Turais chomaitéireachta níos gasta d’iarnród agus de bhus 
de bharr feabhsuithe bonneagair;

	y Iontaofacht níos fearr agus laghdú gaolmhar ar strus taistil; agus
	y Laghdú i leithlisiú tuaithe de bharr clúdach méadaithe 

seirbhísí agus minicíocht mhéadaithe seirbhísí.

17.3.3 An tAga Taistil chuig Mórchinn Scríbe
De bharr an Straitéis Iompair a bheith i bhfeidhm sa bhliain 
2042, tiocfaidh méadú as cuimse ar an líon daoine a bheidh ina 
gcónaí laistigh d’aga turais 30 nóiméad ó mhórchinn scríbe ag 
Buaic-amanna na Maidine. I gcomparáid le cás sa bhliain 2042 
nach mbeadh an straitéis iompair i bhfeidhm ann, tiocfaidh 
méadú 31% ar an líon cónaitheoirí i Mórcheantar Bhaile Átha 
Cliath a bheidh in ann Lár na Cathrach a shroicheadh laistigh 
den aga sin d’iompar poiblí agus tiocfaidh méadú 45% ar an líon 
cónaitheoirí a bheidh in ann mór-ospidéal a shroicheadh laistigh 
de 30 nóiméad d’iompar poiblí. (Tábla 17.3 agus Fíor 17.6)

Tábla 17.3: An Líon Daoine a bheidh laistigh d’Aga Taistil 30 
Nóiméad d’Iompar Poiblí ó Mhórchinn Scríbe

Cinn 
Scríbe

2016 An cás 
mura 
gcuirfí an 
Straitéis 
chun 
feidhme, 
2042

An cás dá 
gcuirfí an 
Straitéis 
chun 
feidhme, 
2042

Athrú 
mar % i 
gcomparáid 
le 2016

Athrú mar % 
i gcomparáid 
leis an gCás 
in éagmais 
na Straitéise

Lár na 
Cathrach

214,891 274,899 316,035 47% 15%

Mórbhaile 504,422 676,742 895,880 77% 32%

Ollscoil 468,349 677,554 792,486 69% 17%

Ospidéal 408,610 572,253 737,066 80% 29%
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Fíor 17.6: An Líon Daoine a bheidh laistigh d’Aga Taistil 30 
Nóiméad d’Iompar Poiblí ó Mhórchinn Scríbe d’Iompar Poiblí – 
2016, 2042 in éagmais na Straitéise agus 2042 leis an Straitéis
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17.3.4 Breithmheas Sábháilteachta 

Trí úsáid a bhaint as na modhanna samhaltaithe iompair 
agus breithmheasa iompair atá ar fáil, tá sé tuartha go 
sábhálfar beatha 86 dhuine agus go seachnófar 333 thaisme 
thromchúiseacha thar a tréimhse breithmheasa de bharr chur 
chun feidhme na Straitéise Iompair, i gcomparáid le cás nach 
mbeadh an Straitéis Iompair i bhfeidhm ann. I gcás an táscaire 
sin, is é 30 bliain tar éis bhliain deiridh na straitéise, mar atá an 
bhliain 2042, an tréimhse breithmheasa. 

An chúis phríomha leis an laghdú sin sa líon taismí is ea laghdú 
in úsáid an chairr, ach ní chuirtear san áireamh go hiomlán ansin 
na tionchair shábháilteachta breisithe a bheidh ag gabháil le 
bonneagar rothaíochta agus siúil níos fearr a bheith ann ar an 
leibhéal áitiúil ar fud na limistéar uirbeach. Chuige sin, táthar ag 
coinne leis go mbeidh tionchar suntasach ag cur chun feidhme 
na Straitéise Iompair. Ní hé amháin go mbainfidh an tionchar sin 
leis an líon imbhuailtí agus díobhálacha a laghdú, ach bainfidh 
sé freisin leis an mbraistint sábháilteachta i measc úsáideoirí 
soghonta bóithre. 

Maidir leis an rothaíocht agus leis an siúl go sonrach, is é an 
toradh a bheidh ar chur i bhfeidhm a dhéanamh ar bhealaí 
leithscartha rothaíochta ar gach ceann de na príomhchonairí 
agus in áiteanna eile i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath, agus ar 
an ngréasán glasbhealaí, ná go mbeidh modh na rothaíochta i 
bhfad níos sábháilte agus níos inrochtana do gach duine, beag 
beann ar a n-aois agus ar a gcumas rothaíochta. De bhreis 
air sin, is dóigh go laghdófar an líon imbhuailtí mar thoradh 
ar fheabhsuithe ar an timpeallacht coisithe, lena n-áireofar 
saoráidí trasnaithe níos fearr agus cosáin níos fearr.

Is leagtha amach sa Straitéis Iompair atá roinnt beart a mbeidh 
mar aidhm leo a chinntiú gur sábháilte ó thaobh shlándáil an 
duine aonair de a bheidh an córas iompair. Baineann sé sin le 
slándáil ar bhord iompair phoiblí agus lena chinntiú gur sábháilte 
san oíche a bheidh bealaí siúil agus go mbeidh soilsiú agus TCI, 
i measc nithe eile, ag gabháil leo, agus lena chinntiú go mbeidh 
daoine in ann taisteal abhaile go sábháilte ar fud na hoíche trí 
chur leis an méid seirbhísí a bheidh ar fáil go mall san oíche, lena 
n-áireofar iad sin a bheidh ag oibriú 24 huaire an chloig sa lá.
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17.3.5 Rochtain ar Oideachas
Tríd an bpróiseas pleanála, beidh an Straitéis Iompair ar cheann 
amháin de na tosca lena gcinnteofar go leagfar an-díriú ar 
chúrsaí iompair nuair a bheidh cinntí á ndéanamh ar láthair 
agus dearadh aon scoileanna nua agus breisithe i Mórcheantar 
Bhaile Átha Cliath. 

I gcás scoileanna atá ann cheana, soláthraítear leis an 
Straitéis Iompair raon feabhsuithe iompair phoiblí, siúil agus 
rothaíochta a chuirfidh le hinrochtaineacht bunscoileanna agus 
meánscoileanna, lena n-áirítear sráideanna scoile. Gealltar inti 
freisin go rachfar i mbun idirchaidreamh leanúnach leo trí chlár 
na Scoileanna Glasa.  

17.3.6 An Cultúr agus an Geilleagar Oíche a Chur 
Chun Cinn
Is é an toradh a bheidh ar chur chun feidhme na Straitéise Iompair 
ná go rannchuideofar go mór le geilleagar cultúir, fáilteachais 
agus oíche Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath a chur chun cinn. 

Trí sheirbhísí iompair phoiblí ar ardchaighdeán a sholáthar 
24 huaire an chloig i Limistéar Ceannchathartha Bhaile Átha 
Cliath, trí fheabhas a chur ar an leibhéal seirbhíse a thairgeann 
an earnáil beagfheithiclí seirbhíse poiblí agus trí fheabhas a 
chur ar an nascacht chuig na lárionaid uirbeacha agus limistéir 
thuaithe d’iompar poiblí, rachfar chun tairbhe go mór do na 
codanna sin den gheilleagar – a oibríonn lasmuigh de bhuaic-
amanna traidisiúnta iompair den chuid is mó.

17.4 An Dóigh a Rannchuidíonn 
an Straitéis le Geilleagar Láidir 
Inbhuanaithe
17.4.1 Gníomhaíocht Eacnamaíoch a Chothú
Toisc ríthábhachtach i sláinte eacnamaíoch na réigiún cathrach 
is ea an córas iompair. Is bunriachtanas é go n-éascófar gach 
cuspóir turais i gcónaí ar shlí éifeachtúil toisc go ngabhann 
luach eacnamaíoch le gach turas, beagnach. Cé gur minic a 
leagtar an díriú ar an gcomaitéireacht chun na hoibre ag buaic-
amanna, cinntíonn an Straitéis Iompair go bhfreastalófar ar 
thaisteal gnó ar fud an lae, ar ghluaiseacht earraí, ar thurais 
seachbhuaice agus deireadh seachtaine agus ar thurais le 
haghaidh áineasa agus fóillíochta, i measc nithe eile.

Trí ghréasán cuimsitheach comhtháite iompair ina 
bhfreastalóidh gach modh ar gach cuspóir turais ag amanna 
fud fad an lae a chur ar aghaidh, cinntíonn an Straitéis Iompair 
go mbainfear leas as luach an uasraoin gníomhaíochtaí agus go 
laghdófar costais eacnamaíocha an phlódaithe agus an éilimh 
neamhléirithe de dheasca míchaoithiúlachta. 

Ina theannta sin, trí sholáthar a dhéanamh do bhunathrú chun 
feabhais in acmhainn an chórais iompair, éascaíonn an Straitéis 
Iompair an comhchruinniú níos éifeachtúla fáis isteach i Lár na 
Cathrach agus i mór-lárionaid ghníomhaíochta eacnamaíche i 
Mórcheantar Bhaile Átha Cliath. Tá an tairbhe ceirtleánaithe sin 
comhdhéanta d’fháinne óir ina méadaíonn rochtain mhéadaithe 
do mhodhanna inbhuanaithe an acmhainneacht le haghaidh 
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infheistíocht inár lárionaid. Cruthaíonn an infheistíocht sin éileamh 
méadaithe ar ghluaiseacht agus feabhsuithe ar an gcóras iompair, 
rud a mhéadaíonn an infheistíocht nuair a sholáthraítear é.

17.4.2 Turais Ghnó
Tá sé tuartha go n-éascóidh an Straitéis Iompair leibhéal 
méadaithe taisteal gnó, agus tá sé tuartha gur d’iompar 
inbhuanaithe a thabharfar faoi mhéid i bhfad níos mó den 
taisteal sin. Beidh na modhanna sin freagrach as 38% de na 
turais ghnó sa bhliain 2042 i gcás go mbeidh an straitéis i 
bhfeidhm, i gcomparáid le 26% sa bhliain 2016. Mar sin féin, 
beidh méadú beag ann san aga turais, a dhéanfaidh difear do 
ghnóthais a bheidh spleách ar an gcarr fós.

17.4.3 Turais chun na hOibre
Éascaíonn an córas iompair atá beartaithe sa Straitéis Iompair 
patrún comaitéireachta atá i bhfad níos inbhuanaithe agus is 
dóigh go n-aistreoidh sé líon mór daoine amach as gréasáin 
phlódaithe agus isteach i ngréasáin iompair phoiblí agus 
rothaíochta a shreabhann go saor, go háirithe i Limistéar 
Ceannchathartha Bhaile Átha Cliath agus i mór-lárionaid 
uirbeacha Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath. 

Do na daoine sin atá lasmuigh de na príomh-lárionaid, 
méadófar go mór clúdach iompair phoiblí ar ardchaighdeán 
isteach i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath agus i Laighin faoin 
Straitéis Iompair, lena n-áirítear trí shaoráidí Páirceála agus 
Taistil, rud a chabhróidh le níos mó comaitéirí úsáid an chairr 
phríobháidigh a laghdú má tá siad ag taisteal isteach i mBaile 
Átha Cliath nó i mór-lárionaid eile. 

Laistigh den limistéar faoi fhoirgnimh de chuid Bhaile Átha 
Cliath, ní hé amháin go mbreiseofar na príomhchonairí 
gathacha ach is é an toradh a bheidh ar ghréasán cuí, 
comhleanúnach agus comhtháite seirbhísí ardchaighdeáin a 
fhorbairt go mbeidh rogha eile ar an gcarr príobháideach ag 
daoine le haghaidh raon leathan turas comaitéireachta chuig 
gach limistéar agus go mbeidh an turas sin níos tarraingtí. 
Is léirithe i bhFíor 17.7 atá an t-aistriú tuartha ón gcarr chuig 
modhanna inbhuanaithe ón mbliain 2016 go dtí an bhliain 2042.

Fíor 17.7: Turais chun na hOibre, 2016 agus 2042, leis an Straitéis 
ag Buaic-amanna na Maidine

An líon Comaitéirí a thaistealaíonn de Charr

An líon Comaitéirí a thaistealaíonn 
de Mhodhanna Inbhuanaithe

2016

175,500

293,000
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tréimhse sin. Ba cheart an táscaire sin a léamh i gcomhar leis 
na feabhsuithe suntasacha i dtáscairí le haghaidh cuspóirí eile 
turais, agus go háirithe i gcomhthéacs na mbeart bainistíochta 
tráchta a theastaíonn chun spriocanna Athrú Aeráide a 
chomhlíonadh. 

Is leagtha amach sa Straitéis Iompair atá clár uaillmhianach 
idirchaidrimh idir na príomh-gheallsealbhóirí lasta uile agus 
déantar soláthar léi do straitéis lasta a fhorbairt a mbeidh mar 
aidhm léi feabhsuithe suntasacha a chur ar an earnáil seo, 
agus aird iomlán á tabhairt ar dhúshláin éiritheacha amhail an 
Breatimeacht agus an téarnamh ó Covid-19. 

17.4.5 Taisteal chuig Port Bhaile Átha Cliath
Cabhraíonn an Straitéis Iompair le níos mó ná dhá oiread an lín 
feithiclí Port Bhaile Átha Cliath a rochtain ag Buaic-amanna na 
Maidine i gcomparáid leis an mbliain 2016. Cé go méadaíonn an 
t-aga taistil, léiríonn sé sin go soiléir go gcosnaíonn an straitéis 
feidhm straitéiseach Phort Bhaile Átha Cliath trína chinntiú 
nach é an toradh a bheidh ar na hidirghabhálacha móra a 
theastaíonn ar fud Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath chun 
spriocanna athrú aeráide a chomhlíonadh go ndéanfar difear 
diúltach do ghluaiseacht an tráchta earraí bunriachtanacha 
chuig Port Bhaile Átha Cliath agus amach as. 

17.4.6 Taisteal chuig Aerfort Bhaile Átha Cliath
I gcomparáid leis an mbliain 2016, tiocfaidh méadú 66% ar an 
líon foriomlán daoine a gheobhaidh rochtain ar Aerfort Bhaile 

An líon Comaitéirí a thaistealaíonn de Charr

An líon Comaitéirí a thaistealaíonn
de Mhodhanna Inbhuanaithe

2042

252,500 248,500

17.4.4 Feithiclí Earraí
Cé go bhfuil an samhaltú dírithe ar ghluaiseacht daoine, is 
ann do roinnt aschur a bhaineann le feithiclí earraí agus le 
gluaiseacht lasta go ginearálta. 

Tá sé tuartha go n-éascóidh an Straitéis Iompair níos mó ná dhá 
oiread an lín turas feithiclí earraí sa bhliain 2042 i gcomparáid 
leis an mbliain 2016. Tá méadú atá cothrom le thart ar 7 
nóiméad ann sa mheán-aga turais d’fheithiclí earraí thar an 
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Átha Cliath sa bhliain 2042 dá mbeadh an straitéis i bhfeidhm. 
Tá sé tuartha go dtiocfaidh méadú faoi thrí, beagnach, ar an 
líon daoine a bheidh ag taisteal d’iompar poiblí sa tréimhse 
chéanna, go níos mó ná 16,000 duine. Ba cheart a thabhairt 
faoi deara freisin go dtiocfadh méadú mór ar an líon turas 
carr sa bhliain 2042 dá mbeadh an straitéis i bhfeidhm, i 
gcomparáid le cás nach mbeadh an straitéis i bhfeidhm ann, 
agus go mbeadh méadú gaolmhar ann san iompar poiblí. 
Léiríonn sé sin go soiléir an tslí a ndéanfaidh na bearta atá 
beartaithe sa straitéis, amhail MetroLink agus na Croíchonairí 
Bus, fás na sócmhainne náisiúnta straitéisí sin a chosaint agus a 
chothú. Tiocfaidh torthaí cosúla chun cinn le haghaidh Bhuaic-
amanna na Maidine. Féach Fíor 17.8.

Fíor 17.8: An Líon Iomlán Turas chuig Aerfort Bhaile Átha Cliath, 
2016 agus 2042, de réir Modha – 24 hUaire an Chloig

Turais de Charr Turais d’Iompar Poiblí Iomlán na dTuras

26,000

19,500

13,00

6,500

0

2016 2042 Gan an Straitéis 2042 Leis an Straitéis

De bharr na Straitéise Iompair, is amhlaidh ag Buaic-amanna 
na Maidine go dtiocfaidh laghdú 13% ar an aga taistil chuig 
Aerfort Bhaile Átha Cliath de charr agus go dtiocfaidh laghdú 
21% ar an aga taistil chuige d’Iompar Poiblí i gcomparáid le cás 
mura mbeadh an straitéis i bhfeidhm sa bhliain 2042. Tá sé sin 
ag teacht go príomha leis an tionchar a bheidh ag MetroLink 
agus ag na Croíchonairí Bus. De réir mar a mhéadaíonn ar an 
líon daoine a bhaineann úsáid as an mbus agus as an iarnród 
éadrom, bainfidh an líon laghdaithe daoine a bheidh ag 
taisteal de charr tairbhe as an bplódú laghdaithe freisin. Cé 
go méadóidh an méid ama a thaistealóidh daoine de charr 
i gcoibhneas leis an mbliain 2016, ní mór é sin a bhreithniú i 
gcomhthéacs an aistrithe shuntasaigh a éascaíonn an straitéis 
chuig modhanna inbhuanaithe.

Fíor 17.9: An Meán-Aga Taistil chuig Aerfort Bhaile Átha Cliath 
ag Buaic-amanna na Maidine, 2042

Journey Time Car Journey Time Public Transport

70

52.5

35

17.5

0

2016 Without Strategy With Strategy

26.1

37.1
32.4

55.6
61.2

48.1
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17.5 An Dóigh a gCothaíonn an 
Straitéis Córas Ionchuimsitheach 
Iompair

17.5.1 Comhionannas
Cuirtear an-bhéim ar an ionchuimsiú agus ar an gcomhionannas 
sa Straitéis Iompair agus cuirfear faoi Mheasúnacht Tionchair 
Comhionannais iomlán í sula dtabharfar chun críche í.  

Is leagtha amach i gCaibidil 9 atá creat reachtúil lena gcuirtear 
de cheangal ar an Údarás agus ar na gníomhaireachtaí uile eile 
i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath na bearta a chur chun feidhme 
chun a chinntiú go bhfreastalóidh an córas iompair ar riachtanais 
gach duine sa tsochaí agus tabhairt faoi fheachtais fógraíochta 
agus oideachais a mbeidh mar aidhm leo eolas a thabhairt do 
dhaoine faoi na riachtanais shonracha atá ag daoine eile. 

Ó thaobh an chórais iompair é féin de, cuireann an Straitéis 
Iompair de cheangal ar an Údarás agus ar oibritheoirí iompair 
stáisiúin, stadanna, feithiclí agus comharthaí fógraíochta 
faisnéise do phaisinéirí a sholáthar lena gcomhlíonfar na 
caighdeáin is airde a theastaíonn chuige sin.

I ndáil leis na naoi bhforas idirdhealaithe dá dtagraítear i rannán 
9.11, cé go meastar an Straitéis Iompair a bheith neodrach 
ó thaobh fhormhór na bhforas sin de, meastar go dtugtar 
aghaidh léi ar na nithe seo a leanas ar an tslí is dearfaí;

	y Inscne – tá sé mar aidhm leis an Straitéis Iompair córas 
iompair níos tarraingtí a sholáthar do mhná agus do chailíní 
trí na nithe seo a leanas a dhéanamh:

 y bealaí agus bonneagar siúil agus rothaíochta níos 
sábháilte a sholáthar, lena n-áirítear soilsiú poiblí ar 
ardchaighdeán agus leibhéil mhéadaithe mhaoirseachta 
éighníomhaí trí dhearadh comharsanachta a fheabhsú;

 y sábháilteacht fheabhsaithe a sholáthar ar bhord feithiclí 
iompair phoiblí;

 y seirbhísí breise iompair phoiblí a sholáthar go mall san 
oíche, lena n-áirítear dóthain tacsaithe a sholáthar; agus 

 y an timpeallacht siúil agus an ríocht phoiblí a fheabhsú.

	y Aois – tá sé tuartha go gcruthófar leis an Straitéis Iompair 
timpeallacht iompair atá níos fáiltí do dhaoine scothaosta 
trí na nithe seo a leanas a dhéanamh:

 y gréasáin siúil níos fearr agus ríocht phoiblí fheabhsaithe 
a fhorbairt, áit a laghdaítear an méid tráchta 
mótarfheithiclí; 

 y flít iompair phoiblí atá lán-inrochtana a sholáthar; 
 y minicíocht agus acmhainn an iompair phoiblí a mhéadú; 

agus
 y gréasán rothaíochta níos sábháilte a fhorbairt. 

	y Míchumas – leis an Straitéis Iompair, rannchuideofar le 
córas iompair cumasúcháin a chruthú, áit a gcumasófar do 
dhaoine de gach cumas taisteal i Mórcheantar Bhaile Átha 
Cliath trí shocrú a dhéanamh do na nithe seo a leanas: 
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 y flít iompair phoiblí atá lán-inrochtana a sholáthar; 
 y laghdú a dhéanamh ar a mhéid atá an ríocht phoiblí 

faoi cheannas ag mótarfheithiclí; 
 y rochtain ar spásanna páirceála carranna a chosaint do 

shealbhóirí suaitheantais ghoirm, de réir mar is cuí; 
 y feabhas leanúnach a chur ar an dóigh a scaiptear 

faisnéis iompair ar ghrúpaí éagsúla a bhfuil riachtanais 
dhifriúla acu; 

 y minicíocht agus acmhainn na seirbhísí iompair phoiblí a 
mhéadú; agus 

 y an Scéim Cúnaimh Taistil a leathnú. 

Beidh tionchar suntasach dearfach ag na bearta atá leagtha 
amach thuas ar aghaidh a thabhairt ar nithe éagothroime 
socheacnamaíche freisin, go háirithe trí roghanna inacmhainne 
eile ar an gcarr príobháideach a sholáthar, lena n-áirítear freastal 
ar limistéir thuaithe trí Éire a Nascadh agus trí Nasc Áitiúil.  

Dá bhrí sin, cuireann an Straitéis Iompair de cheangal ar 
na gníomhaithe uile sa réimse seo, ag gníomhú di de réir a 
sainchúraim reachtúil agus i gcomhar leis na hoibleagáidí 
iomadúla atá leagtha amach faoin reachtaíocht, faoin treoir agus 
faoi chaighdeáin, córas ionchuimsitheach iompair a fhorbairt, 
agus forbairt á déanamh ar an obair atá déanta go dtí seo.  

17.5.2 Breithmheas Sláinte
Déanfaidh cur chun feidhme na straitéise iompair cultúr iompair 
níos sábháilte a chothú ar na slite seo a leanas:

	y Pleanáil iompair agus pleanáil úsáide talún a chomhtháthú 
lena chéile ar shlí níos fearr, rud a laghdóidh an gá atá 
ann le fad-achair a thaisteal ar ghnáthchúiseanna laethúla 
agus, ar an tslí sin, a shábhálfaidh am agus airgead agus a 
mhaolóidh strus;

	y Feithiclí iompair phoiblí a leictriú agus aistriú modha ar 
shiúl ó úsáid an chairr phríobháidigh a bhaint amach, rud a 
rannchuideoidh le haercháiliocht a fheabhsú agus le tinneas 
a bhaineann leis an truailliú a laghdú ansin; agus

	y Leibhéil siúil agus rothaíochta a mhéadú, rud as a dtiocfaidh 
méadú i ngníomhaíocht agus laghdú i leitheadúlacht 
riochtaí amhail murtall, go háirithe i measc leanaí scoile, a 
bhainfidh tairbhe as turas gníomhach chun na scoile..
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17.5.3 An Rochtain ar Phoist
Tá sé tuartha go dtiocfaidh méadú 5% as an Straitéis Iompair 
ar an líon post a bheidh inrochtana laistigh d’aga turais 30 
nóiméad d’iompar poiblí do dhaoine a chónaíonn i Mórcheantar 
Bhaile Átha Cliath.

I dteannta na bhfeabhsuithe ar an timpeallacht siúil agus 
rothaíochta, is léiriú é sin ar an tslí ina gcabhróidh an Straitéis 
Iompair le daoine an áit oibre a rochtain de mhodhanna 
inbhuanaithe, gan aon ghá a bheith ann le carr a bheith acu.

17.5.4 An Rochtain ar Phoist do Dhaoine a 
Chónaíonn i Limistéir faoi Mhíbhuntáiste 
Tá sé tuartha go dtiocfaidh méadú 57% as an Straitéis Iompair 
ar an líon post a bheidh inrochtana laistigh d’aga turais 30 
nóiméad d’iompar poiblí do dhaoine a chónaíonn i Limistéir faoi 
Mhíbhuntáiste i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath.

Tá rátaí úinéireachta cairr i bhfad níos ísle i limistéir faoi 
mhíbhuntáiste. Dá bhrí sin, is méadrach tábhachtach é sin lena 
léireofar tionchar na straitéise maidir le rochtain ar an margadh 
saothair a éascú do dhaoine a bhfuil beagán roghanna taistil acu. 

17.5.5 An Rochtain ar an Iompar Poiblí 
Ardmhinicíochta
Tríd an straitéis a bheith i bhfeidhm, tiocfaidh méadú 182% idir 
na blianta 2016 agus 2042 ar an líon tuartha daoine a bheidh ina 
gcónaí laistigh de dhobharcheantar 800 m ó sheirbhís iarnróid, ó 
sheirbhís iarnróid éadroim nó ó sheirbhís bus ardmhinicíochta. 
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18. Measúnacht  
 Timpeallachta
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18. Measúnacht 
Timpeallachta
18.1 Réamhrá
Rinneadh Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta agus 
Measúnacht Chuí araon i gcomhthráth le hullmhú na Straitéise. 
Comhtháthaíodh isteach sa Straitéis na moltaí uile a d’eascair 
as próisis na Measúnachta Straitéisí Timpeallachta agus na 
Measúnachta Cuí. Cé go bhfuil cuid mhór de na moltaí sin 
leagtha amach sa Tuarascáil Timpeallachta maidir leis an 
Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta, tá roinnt de na 
moltaí is straitéisí mionsonraithe thíos. Éascófar cosaint agus 
bainistíocht an chomhshaoil má chomhlíontar na bearta sin.

18.2 An Creat Rialála le haghaidh 
Chosaint agus Bhainistíocht an 
Chomhshaoil
Agus an Straitéis seo á cur chun feidhme aige, déanfaidh an 
tÚdarás rannchuidiú carnach – i gcomhar le húsáideoirí agus 
comhlachtaí eile – le cuspóirí an chreata rialála le haghaidh 
chosaint agus bhainistíocht an chomhshaoil a bhaint amach 
agus cinnteoidh sé go gcomhlíonfaidh pleananna, cláir agus 
tionscadail na Treoracha ón Aontas Eorpach – lena n-áirítear 
an Treoir maidir le Gnáthóga (92/43/CEE), an Treoir maidir le 

hÉin (2009/147/CE), an Treoir maidir le Measúnacht Tionchair 
Timpeallachta (2011/92/AE, arna leasú le 2014/52/CE) agus 
an Treoir maidir le Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta 
(2001/42/CE) – agus na Rialacháin ábhartha lena dtrasuitear na 
Treoracha sin.

18.3 Cinnteoireacht Íseal-leibhéil
Le linn íseal-leibhéil chinnteoireachta agus mheasúnachta 
timpeallachta, ba cheart breithniú a dhéanamh ar na 
híogaireachtaí timpeallachta atá sainaitheanta i Rannán 4 den 
Tuarascáil Timpeallachta maidir leis an Measúnacht Straitéiseach 
Timpeallachta, lena n-áirítear na nithe seo a leanas:

	y Limistéir Chaomhantais Speisialta agus Limistéir faoi 
Chosaint Speisialta;

	y Gnéithe den tírdhreach a sholáthraíonn naisc/nascacht 
le láithreáin ainmnithe (e.g. sruthchúrsaí agus limistéir 
ghnáthóige leathnádúrtha, amhail coillearnacha líneacha);

	y Uiscí Salmainide;
	y Uiscí Sliogéisc;
	y Dobharcheantair Dhiúilicín Péarla Fhionnuisce;
	y Anaclanna Dúlra;
	y Limistéir Oidhreachta Nádúrtha agus Limistéir bheartaithe 

Oidhreachta Nádúrtha;
	y Limistéir ar dóigh gnáthóg atá liostaithe in Iarscríbhinn 1 a 

ghabhann leis an Treoir maidir le Gnáthóga a bheith suite 
iontu;

	y Iontrálacha sa Taifead ar Shéadchomharthaí agus Áiteanna 
agus Criosanna a bhfuil Acmhainneacht Seandálaíochta acu;
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	y Iontrálacha sa Taifead ar Dhéanmhais Chosanta;
	y Láithreáin neamhainmnithe lena mbaineann tábhacht 

do speicis éin gheimhridh agus éin ghoir ar údar imní 
caomhantais iad;

	y An Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Bithéagsúlacht;
	y Limistéir Chaomhantais Ailtireachta; agus
	y Ainmniúcháin tírdhreacha ábhartha.

I gcás nach gá Measúnacht Tionchair Timpeallachta a 
dhéanamh i leith aon fhorbairtí a eascróidh as an straitéis 
seo, déanfar measúnú ar na tionchair a imreofar ar an 
mbithéagsúlacht trí Mheasúnacht neamhreachtúil Tionchair 
Éiceolaíoch a ullmhú.

18.4 An Próiseas um Roghnú 
Conairí agus Bealaí
Tabharfar faoin bPróiseas seo a leanas um Roghnú Conairí agus 
Bealaí le haghaidh bonneagar ábhartha:

Céim 1 – Conairí Bealaigh a Shainaithint, a Mheas agus a 
Roghnú

	y Scrúdófar srianta timpeallachta (lena n-áirítear iad sin atá 
sainaitheanta i Rannán 4 den Tuarascáil Timpeallachta 
maidir leis an Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta) 
agus deiseanna timpeallachta (amhail an bonneagar líneach 
láithreach) chun cabhrú le roghanna a shainaithint le 
haghaidh conairí bealaigh féideartha;

	y Sainaithneofar conairí a d’fhéadfadh bheith indéanta agus 
a bhféadfaí freastal ar bhonneagar laistigh díobh agus 

measúnófar na conairí sin. Maidir leis an gconair bealaigh 
roghnaithe, seachnóidh sí srianta agus comhlíonfaidh 
sí na deiseanna atá ann ar an tslí is fearr is féidir, dar le 
speisialtóirí ábhartha; agus 

	y I dteannta na srianta atá sainaitheanta thuas, is féidir go 
mbeidh sonraí allamuigh atá sonrach don láithreán ag 
teastáil chun na conairí is cuí a shainaithint.

Céim 2 – Bealaí a Shainaithint, a Mheas agus a Roghnú

	y Sainaithneofar bealaí a d’fhéadfadh bheith indéanta laistigh 
den chonair roghnaithe agus measúnófar iad. Maidir 
leis na bealaí roghnaithe, seachnóidh siad srianta agus 
comhlíonfaidh siad na deiseanna atá ann ar an tslí is fearr 
is féidir, dar le speisialtóirí ábhartha, agus aird á tabhairt ar 
fhaisnéis ar leibhéal tionscadail agus ar bhearta maolaithe 
féideartha atá indéanta láithreach;
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	y I dteannta na srianta atá sainaitheanta thuas, is féidir go 
mbeidh sonraí allamuigh atá sonrach don láithreán ag 
teastáil chun na bealaí is cuí a shainaithint; agus

	y I dteannta tosca timpeallachta, is dóigh go gcuirfear 
tosca eile san áireamh freisin le linn na conairí bealaigh a 
shainaithint agus le linn na línte bealaigh a bheachtú.

Is féidir go mbeidh láithreáin Eorpacha leochaileach i leith 
forbairtí glasbhealaigh/rotharbhealaigh mar gheall ar a 
láthair. Mar atá leagtha amach in Aguisín I a ghabhann leis 
an Ráiteas Tionchair Natura ar Mheasúnacht Chuí, tá roinnt 
láithreán Eorpach laistigh de Mhórcheantar Bhaile Átha 
Cliath faoi bhagairt agus faoi bhrú cheana féin de dheasca 
gníomhaíochtaí taitneamhachta agus fóillíochta. Tá roinnt de na 
láithreáin sin suite i ndlúthghaireacht do roinnt glasbhealaí atá 
beartaithe cheana féin, mar atá sainaitheanta i bPlean Gréasáin 
Rothaíochta Mhórlimistéar Bhaile Átha Cliath, rud a ghabhann 
leis an Straitéis seo. 

Beidh sé riachtanach scagadh a dhéanamh le haghaidh 
Measúnacht Chuí, agus le haghaidh céimeanna Measúnachta 
Cuí ina dhiaidh sin, i gcás gach forbartha glasbhealaigh/
rotharbhealaigh le linn an Straitéis a chur chun feidhme.

I gcás gach bealaigh, beidh an indéantacht agus an cinneadh 
faoi réir gan aon éifeachtaí dochracha suntasacha a bheith 
ann ar shláine aon láithreán Eorpach, cibé acu ar bhonn aonair 
nó i gcomhcheangal le pleananna nó tionscadail eile, i gcás 
nach gcomhlíonfaidh tionscadail na dianchritéir le haghaidh 
cúiseanna dianriachtanacha leasa phoiblí sháraithigh agus/nó i 
gcás go sainaithneofar bealaí malartacha.

18.5 Measúnacht Chuí
Maidir leis na tionscadail agus na pleananna uile a eascróidh as 
an Straitéis seo, scagfar iad chun a shuí cé acu is gá nó nach gá 
Measúnacht Chuí a dhéanamh orthu faoi Airteagal 6 den Treoir 
maidir le Gnáthóga. Ní dhéanfar plean nó tionscadal a údarú 
ach amháin tar éis don údarás inniúil na nithe seo a leanas 
a fháil amach, bunaithe ar fhianaise eolaíoch, ar an Scagadh 
le haghaidh Measúnacht Chuí agus ar an Measúnacht Chuí a 
dhéanfar ina dhiaidh sin, i gcás gur gá ceann a dhéanamh:

	y Ní thiocfaidh as an bPlean nó as an tionscadal aon 
éifeachtaí dochracha díreacha, indíreacha nó tánaisteacha 
ar shláine aon láithreáin Eorpaigh (cibé acu ar bhonn aonair 
nó i gcomhcheangal le pleananna nó tionscadail eile); nó

	y Beidh éifeachtaí dochracha suntasacha ag an bPlean nó 
ag an tionscadal ar shláine aon láithreáin Eorpaigh (nach 
ósta do chineál gnáthóige nádúrtha tosaíochta agus/nó 
do speiceas tosaíochta), ach níl aon réitigh mhalartacha 
ann agus ní mór an plean nó an tionscadal a chur i gcrích 
go fóill ar chúiseanna dianriachtanacha leasa phoiblí 
sháraithigh, lena n-áirítear iad sin de chineál sóisialach nó 
eacnamaíochta. Sa chás sin, beidh sé riachtanach cloí leis 
na nósanna imeachta atá leagtha amach sa reachtaíocht 
agus comhaontú tabhairt faoi na bearta cúitimh uile atá 
riachtanach chun cosaint chomhtháthú foriomlán Natura 
2000 a chinntiú; nó

	y Beidh éifeacht dhochrach shuntasach ag an bPlean nó 
ag an tionscadal ar shláine aon láithreáin Eorpaigh (is 
ósta do chineál gnáthóige nádúrtha agus/nó do speiceas 
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tosaíochta), ach níl aon réitigh mhalartacha ann agus ní 
mór an plean nó an tionscadal a chur i gcrích go fóill ar 
chúiseanna dianriachtanacha leasa phoiblí sháraithigh, atá 
teoranta do chúiseanna a bhaineann le sláinte an duine, 
le sábháilteacht an phobail agus le hiarmhairtí tairbhiúla a 
bhfuil tábhacht phríomhúil leo don chomhshaol agus, tar 
éis tuairim a fháil ón gCoimisiún Eorpach, do chúiseanna 
dianriachtanacha leasa phoiblí sháraithigh eile. Sa chás 
sin, beidh sé riachtanach cloí leis na nósanna imeachta atá 
leagtha amach sa reachtaíocht agus comhaontú tabhairt 
faoi na bearta cúitimh uile atá riachtanach chun cosaint 
chomhtháthú foriomlán Natura 2000 a chinntiú.

18.5.1 Láithreáin Natura 2000 a Chosaint
Maidir le haon tionscadail as a dtiocfaidh éifeachtaí dochracha 
ar shláine láithreán Eorpach (go carnach, go díreach nó go 
hindíreach) mar gheall ar a méid nó a scála, ar a dtógáil talún, 
ar a ngaireacht, ar a riachtanais acmhainní, ar a n-astaíochtaí 
(diúscairtí isteach sa talamh, san uisce nó san aer), ar a 
riachtanais iompair, ar fhad a dtógála, ar a n-oibriú nó ar 
a ndíchoimisiúnú nó mar gheall ar aon éifeachtaí eile, ní 
cheadófar iad ar bhonn na Straitéise seo (cibé acu ar bhonn 
aonair nó i gcomhcheangal le pleananna nó tionscadail eile)1 2.

18.6 An tAthrú Aeráide, 
Astaíochtaí agus Fuinneamh
Mar atá sainaitheanta sa Tuarascáil Timpeallachta maidir leis 
an Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta a ghabhann leis 
an Straitéis seo, éascaítear leis an Straitéis soghluaisteacht 
inbhuanaithe agus éifeachtaí dearfacha gaolmhara, lena 
n-áirítear iad sin a bhaineann leis na nithe seo a leanas:

	y Laghduithe in astaíochtaí gás ceaptha teasa agus gnóthú 
gaolmhar spriocanna atá ina gceangal dlí;

	y Laghduithe in astaíochtaí isteach san aer agus gnóthú 
gaolmhar cuspóirí aercháiliochta, agus rannchuidiú á 
dhéanamh le haercháiliocht a fheabhsú agus le sláinte an 
duine a chosaint;

	y Laghdú in úsáid foinsí fuinnimh neamh-inathnuaite agus 
gnóthú spriocanna fuinnimh in-athnuaite atá ina gceangal 
dlí; agus

	y Slándáil fuinnimh.

Agus an Straitéis á cur chun feidhme aige, tacóidh an tÚdarás 
leis na forálacha ábhartha atá sa Phlean Náisiúnta Fuinnimh agus 
Aeráide, sna Straitéisí um Oiriúnú Aeráide ó údaráis phleanála 
laistigh de Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath, sa Phlean Gnímh 
don Aeráid, sa Chreat Náisiúnta um Oiriúnú don Athrú Aeráide 
(2018), sa Phlean Náisiúnta um Maolú (2017) agus sa Phlean 
Oiriúnaithe Earnála do Bhonneagar Iompair ón Roinn Iompair, 
rud lena gcuirtear leis an doiciméad “Pleanáil Oiriúnaithe – 
Athléimneacht i leith an Athraithe Aeráide a Fhorbairt in Earnáil 

1 Except as provided for in Article 6(4) of the Habitats Directive, viz. There must 
be: a) no alternative solution available; b) imperative reasons of overriding 
public interest for the project to proceed; and c) Adequate compensatory 
measures in place.
2Various other measures within Section 18, including the requirements at 
Section 18.4 “Corridor and Route Selection Process”, will contribute towards the 
protection of European sites. Mitigation measures relevant to the protection of 
European sites are identified in the AA Natura Impact Statement.
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Iompair na hÉireann”, a foilsíodh sa bhliain 2017, agus sna 
pleananna um oiriúnú don athrú aeráide ó údaráis áitiúla.

Agus tuiscint aige ar an dianriachtanas atá ann le hastaíochtaí 
a laghdú, féachfaidh an tÚdarás lena chinntiú go dtabharfar tús 
áite do roghanna iompair lena n-éascófar laghduithe aonaid 
in astaíochtaí carbóin. Is féidir é sin a dhéanamh ar an tslí is 
éifeachtaí tríd an iompar poiblí, an siúl agus an rothaíocht a chur 
chun cinn agus trí iarracht ghníomhach a dhéanamh úsáid an 
chairr a laghdú in imthosca ina bhfuil roghanna malartacha ar fáil. 

Le linn dó ullmhú agus/nó athbhreithniú a dhéanamh ar 
bheartais agus pleananna a bhaineann leis an athrú aeráide, 
le hastaíochtaí carbóin agus le húsáid fuinnimh, féachfaidh an 
tÚdarás le cuspóirí na Straitéise a chomhtháthú iontu, de réir 
mar is cuí.

18.7 Moltaí eile ón Measúnacht 
Straitéiseach Timpeallachta
Agus an Straitéis á cur chun feidhme aige, cinnteoidh an 
tÚdarás go gcomhlíonfar na bearta atá ar áireamh i dTábla 
9.2 den Tuarascáil Timpeallachta maidir leis an Measúnacht 
Straitéiseach Timpeallachta – tagraítear i dTábla 5.2 den Ráiteas 
Tionchair Natura a ghabhann leis an Measúnacht Chuí do 
bhearta a bhaineann le láithreáin Eorpacha a chosaint.
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19. Na Chéad  
 Chéimeanna Eile
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19.1 Céimniú
Is ag brath ar an gcistiú ar fáil a bheidh an luas ar a gcuirfear 
an Straitéis Iompair chun feidhme. Cé gur próiseas fada casta 
in amanna é an próiseas pleanála le haghaidh scéimeanna, is í 
an timpeallacht bhuiséadach an phríomhthoisc taobh thiar den 
luas ar ar féidir tionscadail bhonneagair straitéisigh a sholáthar. 
Dá bhrí sin, ailíníodh céimniú na straitéise seo go hiomlán leis 
an bPlean Forbartha Náisiúnta 2021-30.  

Tugtar aird freisin i gcéimniú na Straitéise Iompair ar cheanglais 
Phlean Straitéiseach Limistéir Cheannchathartha Bhaile 
Átha Cliath, mar atá leagtha amach sa Straitéis Spáis agus 
Eacnamaíochta Réigiúnach.

Ina theannta sin, ceanglófar ar gach scéim a léiriú go bhfuil 
siad ailínithe le Tosaíochtaí Infheistíochta an Chreata Náisiúnta 
Infheistíochta um Iompar in Éirinn chun go bhféadfar iad a 
bhreithniú le haghaidh cistiúcháin. Ní mór an próiseas forbartha 
roghanna do scéimeanna a bhreithniú ar aon dul le hOrdlathas 
Módúil agus Ordlathas Idirghabhála an Chreata freisin. Ní 
mór do thionscadail na próisis ábhartha cheadaithe atá 
leagtha amach sa Chreat Breithmheasa Iompair agus sa Chód 
Caiteachais Phoiblí a chomhlíonadh freisin.

I bpraghsanna reatha, is ionann agus thart ar €25 billiún 
costas caipitil foriomlán na dtograí atá leagtha amach sa 
Straitéis Iompair.  Thar thréimhse fiche bliain na straitéise, is 
é an toradh a bheidh ar an infheistíocht sin go soláthrófar an 
bonneagar iompair phoiblí, an gréasán rothaíochta, na bóithre, 
an soláthar páirceála agus taistil agus na gnéithe éagsúla eile 
a theastaíonn chun córas iompair atá éifeachtach, éifeachtúil 

agus inbhuanaithe a sholáthar don réigiún.  

Tá sé mar rún ag an Údarás an Straitéis Iompair a sholáthar 
i gcomhréir leis an gcéimniú ardleibhéil atá léirithe i bhFíor 
19.1. Tógann sé roinnt blianta chun na céimeanna pleanála 
agus deartha de mhórthionscadail a chur i gcrích agus is fiú 
a thabhairt faoi deara go ndearnadh dul chun cinn suntasach 
ar an dearadh agus an phleanáil le haghaidh MetroLink, an 
Chláir DART+, na gCroíchonairí Bus BusConnects agus Luas 
Fhionnghlaise. Tá tús curtha le Gréasán Bus Nua Limistéar 
Bhaile Átha Cliath BusConnects a chur chun feidhme agus tá 
acmhainní suntasacha leithdháilte anois ar Phlean Ghréasán 
Rothaíochta Mhórlimistéar Bhaile Átha Cliath a sholáthar ar fud 
na n-údarás áitiúil.

I bhFíor 19.1, roinntear 
tréimhse feidhme na 
Straitéise Iompair ina 
trí bhanda ama – beidh 
an chéad tréimhse ar 
siúl go dtí an bhliain 
2030, agus í ag ailíniú 
leis an bPlean Forbartha 
Náisiúnta reatha; beidh 
an dara tréimhse ar siúl 
ón mbliain 2031 go dtí an 
bhliain 2036; agus beidh 
an tríú tréimhse ar siúl go 
dtí deireadh thréimhse 
feidhme na straitéise sa 
bhliain 2042.  Is leagtha 
amach ann atá na dátaí le 
haghaidh mórthionscadail 
éagsúla a chur i gcrích 
nó a chur chun feidhme, 
agus iad roinnte sna trí 
bhanda ama seo.

19. Na Chéad  
Chéimeanna Eile
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Figure 19.1: Céimniú Straitéise

An Gearrthéarma 2022-2030

Gréasán Bus Nua Limistéar Bhaile  
Átha Cliath BusConnects

Croíchonairí Bus BusConnects

Ticéadú na Chéad Ghlúine Eile

DART+ 

Líne Ghlas Luas a Uasghrádú

Bearta le haghaidh Bainistíocht  
a Dhéanamh ar Lár na Cathrach

Tús a chur le Páirceáil agus Taisteal

Gréasán Rothaíochta Mhórcheantar  
Bhaile Átha Cliath

Bearta le haghaidh Bainistíocht a Dhéanamh 
ar Ghníomhaíocht ar son na hAeráide

An Meántéarma 2031-2036

MetroLink

Luas Fhionnghlaise

Líne Iarnróid na hUaimhe

Luas Leamhcáin

Luas Bhré

Complete Park & Ride

An Fadtéarma 2037-42

Luas an Phoil Bhig

Síntí DART+

Croíchonairí Breise Bus

Pleanáil agus Dearadh le haghaidh  
Línte Breise Luas

Pleanáil agus Dearadh le haghaidh  
an Tolláin DART+

Seirbhísí Bus a bhfuil Acmhainn Níos  
Airde acu a thabhairt isteach

Pleanáil, Dearadh, Forbairt Scéime, Comhairliúchán agus Tógáil ar Bhonn Leanúnach

236 Údarás Náisiúnta Iompair 
An Straitéis Iompair do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath 2022-2042



19.2 Faireachán  
19.2.1 Réamhrá 
Chun a chinntiú go mbeidh beartais agus tograí na Straitéise 
á gcur chun feidhme ar shlí chomhordaithe, éifeachtach agus 
thráthúil, is bunriachtanas é go gcuirfear clár láidir faireacháin 
i bhfeidhm.  Tá mionsonraí ann sa rannán seo faoi na slata 
tomhais agus na táscairí a mbainfear úsáid astu chun tabhairt 
faoin gcúram sin. 

Is féidir le faireachán taispeáint a dhéanamh ar na dea-
éifeachtaí a n-éascaíonn an Straitéis Iompair iad, lena n-áirítear 
iad sin a bhaineann le feabhas a chur ar iompar inbhuanaithe 
agus leis na hoibleagáidí atá orainn ó thaobh an athraithe 
aeráide de a chomhlíonadh, chomh fada is a bhaineann siad 
leis an iompar. Mar an gcéanna, is féidir le faireachán cabhrú 
ag céim luath le drochéifeachtaí nach rabhthas ag coinne 
leo a shainaithint, rud lena gcuirfear ar chumas an Údaráis 
gníomhaíocht feabhsúcháin chuí a dhéanamh, más gá.

19.2.2 Cuspóirí agus Táscairí
Tá faireachán bunaithe ar na táscairí atá ar fáil a chóimheas, ar 
táscairí iad lena n-éascófar slata tomhais cainníochtúla agus 
cáilíochtúla ar threochtaí agus dul chun cinn le himeacht ama 
a bhaineann le baint amach Chuspóirí na Straitéise atá leagtha 
amach i gCaibidil 5. Is próiseas leanúnach é faireachán agus is é 
an toradh a bheidh ar an gclár go n-éascófar solúbthacht agus 
tuilleadh beachtaithe na dtáscairí. 

19.2.3 Foinsí  
Tríd is tríd, is as foinsí atá ann cheana do na slata tomhais le 
haghaidh táscairí. Áirítear leis na foinsí atá ann cheana na foinsí 
sin a choinníonn an tÚdarás, Bonneagar Iompair Éireann, an 
Phríomh-Oifig Staidrimh agus údaráis ábhartha eile, amhail 
Tionól Réigiúnach an Oirthir agus Lár Tíre agus údaráis áitiúla. 
Is féidir go mbeidh sé riachtanach roinnt de na foinsí sonraí 
sin a leathnú chun a chinntiú go mbeidh siad oiriúnach do na 
táscairí sainaitheanta a mheasúnú go hiomlán agus chun a 
chinntiú go mbeifear in ann iad a sholáthar ar shlí thráthúil ar 
mhaithe le tuairisciú eatramhach a éascú. 

Áirítear na nithe seo le samplaí de na foinsí a mbainfear úsáid 
astu chun faireachán a dhéanamh ar an straitéis:

	y An Daonáireamh ón bPríomh-Oifig Staidrimh;

	y An Suirbhé Náisiúnta Taistil Teaghlaigh ón bPríomh-Oifig 
Staidrimh;

	y Na Staitisticí Bliantúla Bus agus Iarnróid ón Údarás 
Náisiúnta Iompair;

	y Suirbhéanna Feidhmíochta Iompair Phoiblí ón Údarás 
Náisiúnta Iompair;

	y Staitisticí Forbartha Gréasáin ón Údarás Náisiúnta Iompair 
agus ó Údaráis Áitiúla;

	y Comhaireamh Bliantúil Tródaim Canála an Údaráis/
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath; 

	y Comhairimh Bhliantúla Thráchta ó na hÚdaráis Áitiúla;

	y Staitisticí an Údaráis um Shábháilteacht ar Bhóithre
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lena gcomhlíonfar na hoibleagáidí atá orainn ó thaobh an 
athraithe aeráide de. Is leagtha amach sa Straitéis Spáis agus 
Eacnamaíochta Réigiúnach atá na beartais úsáide talún agus na 
toimhdí ar baineadh úsáid astu. Is ceanglas é an Straitéis Spáis 
agus Eacnamaíochta Réigiúnach a athbhreithniú ar bhonn 
tréimhsiúil, agus beidh sé riachtanach aghaidh a thabhairt 
sa chéad leagan eile ar na hathruithe a rinneadh le déanaí ar 
an mbeartas náisiúnta um an athrú aeráide. Anuas air sin, is 
amhlaidh, mar atá leagtha amach sa reachtaíocht, nach mór 
an Straitéis Spáis agus Eacnamaíochta Réigiúnach a bheith 
comhsheasmhach leis an Straitéis Iompair, agus deis á tairiscint 
leis an treo beartais a ailíniú tuilleadh agus leis an úsáid talún 
agus an phleanáil iompair a chomhtháthú.

Tá sé mar aidhm leis an rannán seo breac-chuntas a thabhairt 
ar bhreithniúcháin fhéideartha le haghaidh athbhreithniú den 
sórt sin, agus tá sé bunaithe ar na nithe seo a leanas:

	y Laghdú a dhéanamh ar an ngá atá ann leis an taisteal;

	y A chinntiú go mbarrfheabhsófar an infheistíocht i 
mbonneagar iompair agus i seirbhísí iompair chun freastal 
ar fhorbairt inbhuanaithe; agus

	y Tosaíocht a thabhairt do mhodhanna ísealcharbóin. 

Cé go bhfuil dul chun cinn suntasach á dhéanamh le blianta 
beaga anuas ar an ngaol idir pleanáil úsáide talún agus pleanáil 
iompair a fheabhsú, is ann do lear cásanna fós nach raibh an 
t-iompar ina bhreithniúchán lárnach iontu, mar shampla an 
cinneadh chun tailte a chriosú le haghaidh úsáidí cónaithe nó 
fostaíochta. I láthair na huaire, tá tithe á dtógáil i láithreacha 
i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath a bhfuil sé rídhoiligh freastal 

	y Táscairí an Ghréasáin Bóithre Náisiúnta ó Bhonneagar 
Iompair Éireann; agus

	y Tuarascálacha Táscairí Comhshaoil ón nGníomhaireacht um 
Chaomhnú Comhshaoil.

Leanfaidh an tÚdarás lena chuid idirchaidrimh agus comhair 
leis an bPríomh-Oifig Staidrimh maidir leis na modhanna a 
mbainfear úsáid astu chun sonraí a bhailiú agus le cé chomh 
minic is a bhaileofar sonraí chun a chinntiú go bhfaighfear 
faisnéis ar shlí thráthúil fhiúntach.

19.2.4 Tuairisciú  
Faoin mbliain 2025 agus roimh an athbhreithniú ar an Straitéis, 
ullmhófar Tuarascáil Faireacháin ina measúnófar cur chun 
feidhme na Straitéise i gcomparáid le cuspóirí na straitéise. 
Ullmhófar an doiciméad sin i gcomhthráth leis an Tuarascáil 
Faireacháin a ullmhófar le haghaidh na Measúnachta Straitéisí 
Timpeallachta.

19.3 Breithniúcháin ar an 
Athbhreithniú ar an Straitéis Spáis 
agus Eacnamaíochta Réigiúnach
19.3.1 Réamhrá 
Tá sé mar aidhm leis an Straitéis Iompair seo córas iompair a 
sholáthar lena gcuirfear feabhas mór ar cháilíocht na beatha do 
chónaitheoirí agus oibrithe Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath, 
agus do chuairteoirí ar Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath, agus 
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orthu leis an iompar poiblí; atá lasmuigh d’achair réasúnacha 
de shiúl na gcos agus de rothar ó mhórán seirbhísí; agus, mar 
sin de, a fhágann gurb é is dóichí go mbainfidh a gcónaitheoirí 
úsáid as an gcarr príobháideach, i gcomparáid le daoine a 
chónaíonn i dteaghaisí in áiteanna eile.

Sa rannán seo, tá conair fhéideartha amháin leagtha amach i 
dtreo patrúin úsáide talún lena seachnófar forbairt den sórt 
sin agus i dtreo todhchaí níos comhdhlúite agus níos uirbithe 
do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath. Is é an toradh a bheidh 
air sin go rannchuideofar lena spriocanna athrú aeráide a 
bheith á gcomhlíonadh ag Éirinn, chomh fada is a bhaineann 
siad le hastaíochtaí iompair, agus go gcaithfear níos lú ama 
agus acmhainní ar an taisteal idir tithe agus áiteanna oibre, an 
miondíol agus úsáidí eile.

Is faoi Thionól Réigiúnach an Oirthir agus Lár Tíre, faoi na húdaráis 
áitiúla agus faoi Oifig an Rialálaí Pleanála a bheidh sé na moltaí atá 
leagtha amach sa chaibidil seo a chur ar aghaidh, agus ionchuir 
á bhfáil ón Údarás le linn an Straitéis Spáis agus Eacnamaíochta 
Réigiúnach agus Pleananna Forbartha a chur le chéile.

19.3.2 Dúshláin ó thaobh an Chomhdhlúthaithe de
Sa Straitéis Spáis agus Eacnamaíochta Réigiúnach reatha, 
socraítear sprioc go lonnófaí laistigh de Chathair Bhaile 
Átha Cliath agus a Bruachbhailte 50% den fhás daonra sa 
todhchaí. Taobh amuigh de na láithreacha sin, soláthraítear 
d’fhás suntasach i lárionaid fáis réigiúnaigh, i bpríomhbhailte 
móra, i lonnaíochtaí beaga agus i limistéir thuaithe. Tá beartais 
chomhchosúla i bhfeidhm maidir le húsáidí eile talún, amhail an 
fhostaíocht agus an miondíol. 

Dá bhrí sin, is ann do thailte neamhfhorbartha criosaithe ar fud 
Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath atá lonnaithe in áiteanna nach 
bhfreastalaíonn iompar poiblí ar ardchaighdeán orthu; agus in 
áiteanna ina bhfuil sé níos dúshlánaí taisteal de shiúl na gcos 
agus de rothar chun críoch amhail taisteal chun na hoibre, chun 
an choláiste nó chun an mhiondíola ná mar atá sé i lárionaid 
mhóra nó i gCathair Bhaile Átha Cliath agus a Bruachbhailte. 
Ina theannta sin, is amhlaidh i gCathair Bhaile Átha Cliath agus 
a Bruachbhailte fiú gurb ann do roinnt limistéar criosaithe nach 
bhfuil barrmhaith ó thaobh an iompair de. 

19.3.3 Inrochtaineacht a Soláthraíonn Conairí 
Iompair Phoiblí í 
Le linn dó scrúdú a dhéanamh ar an acmhainneacht a ghabhann 
leis an Straitéis seo maidir leis an mbeartas úsáide talún i 
Mórcheantar Bhaile Átha Cliath, rinne an tÚdarás measúnú ar 
Limistéar Ceannchathartha Bhaile Átha Cliath maidir leis an 
inrochtaineacht a sholáthróidh an gréasán iompair phoiblí don 
bhliain 2042, mar atá beartaithe sa Straitéis Iompair. 

Bhí an measúnú sin bunaithe ar na Limistéir agus Conairí 
Forbartha Straitéisí atá leagtha amach i dTábla 5.1 de 
Straitéis Spáis agus Eacnamaíochta Réigiúnach Thionól 
Réigiúnach an Oirthir agus Lár Tíre. Bhí sé mar aidhm leis 
sainaithint a dhéanamh ar mhórlimistéir thábhachtacha 
a bhfuil acmhainneacht fáis acu agus atá suite laistigh de 
dhobharcheantar an ghréasáin straitéisigh iompair phoiblí 
atá beartaithe don bhliain 2042. Cé go dtugtar faoi deara 
gurb ann do limistéir fhéideartha fáis lasmuigh den Limistéar 
Ceannchathartha, níor cuireadh iad sin ar áireamh sa mheasúnú. 
Tá aschur na hanailíse sin léirithe i bhFíor 19.2.
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Fíor 19.2: Limistéir Fhéideartha Forbartha a Ghabhann leis na Conairí Iompair Phoiblí sa Limistéar Ceannchathartha  
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19.3.4 Láithreacha Cuí le haghaidh Forbartha 
Bunaithe ar an léarscáil thuas, is léir go mbeidh sé riachtanach 
forbairt fhorimeallach a bhainistiú tuilleadh chun a chinntiú go 
gcomhlánóidh forbairt úsáide talún an infheistíocht san iompar 
agus go gcumasóidh forbairt úsáide talún na gníomhartha 
a theastaíonn chun aghaidh a thabhairt ar an athrú aeráide. 
Dá bhrí sin, agus i gcomhréir leis an Acht um Pleanáil agus 
Forbairt, eadhon Alt 28: Treoirlínte ón Aire agus Ciorcláin ón 
Roinn, molfaidh an tÚdarás go bhféachfadh Tionól Réigiúnach 
an Oirthir agus Lár Tíre, le linn dó an chéad Straitéis Spáis agus 
Eacnamaíochta Réigiúnach eile a ullmhú, agus na húdaráis 
áitiúla, a méid is indéanta, le linn dóibh na pleananna reachtúla 
iartheachtacha uathu a ullmhú, le comhdhlúthú forbartha níos 
mó a sholáthar ar na slite seo a leanas:

	y Béim níos mó ar fhorbairt i Lár Cathrach Bhaile Átha Cliath 
ag dlús i bhfad níos airde;

	y Béim níos mó ar fhorbairt a chomhdhlúthú isteach i 
Lárionaid Fáis Réigiúnaigh agus i mBailte Tábhachtacha;

	y Soláthar don athbhreithniú ar na criosuithe láithreacha 
le haghaidh forbairt cónaithe agus fostaíochta d’fhonn a 
chinntiú go soláthrófar forbairt laistigh den dobharcheantar 
1 km de shiúl na gcos ó sheirbhís iompair phoiblí láithreach 
nó ó sheirbhís iompair phoiblí a ghealltar a bheidh ann sa 
todhchaí;  

	y - Beartais lena gcinnteofar go soláthrófar forbairtí naithe, 
seachas teaghaisí tuaithe aonair, laistigh d’achar intaistil de 
shiúl na gcos nó de rothar ó bhunscoileanna (2 km) agus 
meánscoileanna (3 km) atá láithreach nó atá beartaithe le 
bheith ann sa todhchaí;   

	y Beartais lena gcinnteofar go soláthrófaí forbairtí scoile 
laistigh d’achar intaistil de shiúl na gcos nó de rothar óna 
ndobharcheantar daonra;

	y Athbhreithniú ar an bhféidearthacht a bhaineann le 
forbairtí ard-dlúis cónaithe, fostaíochta agus úsáide 
measctha i láithreacha tábhachtacha laistigh de Limistéar 
Ceannchathartha Bhaile Átha Cliath, áit ar sainaithníodh 
gurb ionann agus tearcúsáid na húsáidí láithreacha talún; 
agus

	y Srianta ar láithreáin fhorimeallacha atá criosaithe le 
haghaidh fostaíochta a fhorbairt ina n-úsáidí ísealdlúis 
amháin, rud a thaispeánann íseal-spleáchas ar úsáid an 
chairr phríobháidigh.

19.3.5 Sásraí Féideartha le haghaidh Soláthair
Chun cabhrú le pleanáil chomhtháite úsáide talún agus iompair 
a sholáthar ar shlí a rannchuideoidh leis an aistriú i dtreo réigiún 
ísealcharbóin, molann an tÚdarás go gcuirfear forálacha na 
Straitéise Iompair san áireamh san athbhreithniú leanúnach ar an 
reachtaíocht, an treoir, na beartais agus na pleananna a dhéanann 
difear d’fhorbairt talún i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath.

Leagtar mórchlár infheistíochta iompair amach sa Straitéis 
Iompair seo. Ní bheifear in ann tairbhí an chláir sin a bhaint 
amach, áfach, ach amháin más rud é go mbeidh patrúin 
chomhlántacha úsáide talún ag gabháil leis suas go dtí an 
bhliain 2042 agus ina diaidh. Rannchuideoidh an tÚdarás leis an 
athchóiriú sin chun a chinntiú gur cuí a bheidh an timpeallacht 
reachtúil ina dtabharfar cistiú Státchiste don Straitéis Iompair 
ar aghaidh agus gur lán-chomhtháite a bheidh pleanáil iompair 
agus pleanáil úsáide talún.
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19.3.6 Conclúid
Is leagtha amach sa rannán seo atá cur chuige a d’fhéadfaí a 
ghlacadh chun comhtháthú na pleanála úsáide talún agus na 
pleanála iompair i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath a chur ar 
aghaidh, anuas ar a chinntiú go gcomhlíonfar na hoibleagáidí 
atá orainn ó thaobh an athraithe aeráide de, chomh fada is 
a bhaineann siad leis an iompar. Beidh sé sin ar an mbonn le 
hidirchaidreamh an Údaráis le Tionól Réigiúnach an Oirthir agus 
Lár Tíre le linn an chéad Straitéis Spáis agus Eacnamaíochta 
Réigiúnach eile a ullmhú agus le hidirchaidreamh an Údaráis 
leis an Rialtas maidir leis an athbhreithniú ar an gCreat 
Náisiúnta Pleanála. Beidh sé ar an mbonn freisin leis an tslí a 
n-idirghníomhóidh an tÚdarás le hÚdaráis Áitiúla i dtaca le 
Pleananna Forbartha nua agus le Pleananna Limistéir Áitiúil nua.

Teastóidh athruithe ar an gcóras pleanála agus ar an gcreat 
reachtach chun an méid sin a dhéanamh, agus oibreoidh an 
tÚdarás i gcomhar leis na gníomhaireachtaí ábhartha uile 
chuige sin. 
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GLUAIS
Téarma Sainmhíniú

AA Measúnacht Chuí

ABTA Measúnacht Iompair Limistéarbhunaithe

ACA Limistéar Caomhantais Ailtireachta

Forbairt Láithreán 
Athfhorbraíochta

Athghiniúint tailte iarthionsclaíocha i limistéir 
uirbeacha agus fho-uirbeacha le haghaidh úsáidí eile

Geata Bus Pointe ar an ngréasán bóithre nach bhféadfaidh ach 
busanna agus rothar dul thairis

CLC Ionaid Tógála agus Lóistíochta

Dlúthfhás Forbairt forbairtí tithíochta agus tráchtála a dhíriú 
ar limistéir uirbeacha atá ann cheana 

DMURS An Lámhleabhar Deartha do Bhóithre agus 
Sráideanna Uirbeacha - treoir ón Rialtas atá dírithe 
ar shráideanna níos cothromaithe a chruthú

EIA Measúnacht Tionchair Timpeallachta

EMRA Tionól Réigiúnach an Oirthir agus Lár Tíre

GDA Mórcheantar Bhaile Átha Cliath – atá sainithe san Acht 
um Údarás Iompair Bhaile Átha Cliath mar cheantar 
a chuimsíonn Baile Átha Cliath, Cill Dara, an Mhí agus 
Cill Mhantáin

Glasbhealach Bealach rothaíochta agus siúil easbhóthair

HGV Feithicil Earraí Troma

ITS Córais Chliste Iompair – bainistíocht tráchta a 
oiriúnaíonn do dhálaí tráchta i bhfíor-am

LAP Plean Limistéir Áitiúil

LTP Plean Áitiúil Iompair

MaaS Soghluaisteacht ar Éileamh - an teicneolaíocht a 
úsáid chun tacú le comhtháthú agus leis an taisteal 
ilmhódach

MASP An Plean Straitéiseach Limistéir Cheannchathartha 

NDP An Plean Forbartha Náisiúnta

NIFIT An Creat Náisiúnta Infheistíochta um Iompar in 
Éirinn

NPF An Creat Náisiúnta Pleanála

NTA An tÚdarás Náisiúnta Iompair

NTP An Pháirc Náisiúnta Teicneolaíochta

Maoirseacht 
Éighníomhach

Slándáil Neamhfhoirmiúil a sholáthraítear trí 
ghníomhaíocht agus trí fhormhaoirseacht

Tréscaoilteacht A chaoithiúla atá sé chun taisteal de Shiúl na gCos 
agus de Rothar trí Limistéar ar leith

PSO Oibleagáid Seirbhíse Poiblí. Seirbhísí a chistítear trí 
dheontas rialtais.

An tOrdlathas 
Úsáideoirí Bóithre

Córas um modhanna iompair a chur in ord 
tosaíochta, áit a dtugtar an tosaíocht is mó do 
choisithe agus a dtugtar an tosaíocht is lú do 
charranna príobháideacha

RSES Straitéis Spáis agus Eacnamaíochta Réigiúnach - an 
beartas réigiúnach uileghabhálach maidir le forbairt 
úsáide talún

RTPI Faisnéis Fíor-Ama do Phaisinéirí

SAC Limistéar Caomhantais Speisialta

SDZ  Crios Forbartha Straitéisí - Limistéar le haghaidh 
Pleanáil Mhear

SEA Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta

SPA Limistéar Cosanta Speisialta

TEN-T An Gréasán Tras-Eorpach Iompair 

An Gréasán 
Cuimsitheach Tras-
Eorpach Iompair

Gréasán lena gcumhdaítear gach réigiún san Eoraip

An Croíghréasán 
Tras-Eorpach 
Iompair

Áirítear leis na naisc is tábhachtaí, agus na nóid is 
tábhachtaí á nascadh

TfI Transport for Ireland - an branda náisiúnta iompair

TII Bonneagar Iompair Éireann - an ghníomhaireacht 
atá freagrach as Bóithre Náisiúnta

TOD Forbairt atá Dírithe ar an Iompar - forbairt atá 
bunaithe ar ardleibhéil inrochtaineachta iompair
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