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SRIANTA AGUS ROGHANNA IOMPAR

COIMHAIRLIÚCHÁN POIBLÍ

// CUR SÍOS AR AN TIONSCADAL
Tá Comhairle Contae Chiarraí (KCC) ag obair
igcomhpháirtíocht le Bonneagar Iompair Éireann
(TII) agus leis an Roinn Iompair chun Tionscadal
N22 An Fearann Fuar go Cill Airne a fhorbairt.
Déanfar scrúdú ar réitigh iompair indéanta lena
n-áirítear iompar poiblí agus réitigh ar bhóthar
chun an ceangal idir An Fearann Fuar go Cill Airne
a fheabhsú.
Beidh comhairliúcháin phoiblí a reáchtáil ar líne
ar feadh sé seachtaine ón 14 Bealtaine go dtí an
25 Meitheamh 2021 agus tá Comhairle Contae
Chiarraí ag lorg aiseolais maidir leis an rogha is
fearr a shainaithint laistigh den Limistéar Staidéir.
Is féidir aighneachtaí a dhéanamh trí úsáid a
bhaint as an bhfoirm aiseolais san eispéireas
comhairliúcháin phoiblí ar líne nó is féidir é a
sheoladh isteach trí shaorphost nó ríomhphost.
Mar chuid de na roghanna bóthair-bhunaithe, tá
nascbhóthar ón deiscirt a fhorbairt chun ceangal a
dhéanamh idir an N22 agus N71 (Bóthar Mhucrois).
Má chinntear gurb é réiteach bóthair-bhunaithe
an rogha is fearr a fheidhmíonn, roghnaítear
chonair an bhealach tosaíochta. Chomh luath is
atá chonair an bealach tosaíochta roghnaithe,
cuirfear nasc le Baile Chill Airne agus nasc N23 san
Fhearann Fuar ar aghaidh.
Is tionscadal tábhachtach é seo do Chontae
Chiarraí. Is iad príomh chuspóirí na scéime
nó iontaofacht a fheabhsú, amanna turais a
laghdú, sábháilteacht a fheabhsú, nascacht a

fheabhsú agus acmhainn tráchta a fheabhsú,
go háirithe I gCill Airne agus an Fearann Fuar.Tá
Jacobs Teoranta ceaptha ag Comhairle Contae
Chiarraí mar Chomhairleoirí Teicniúla chun dul ar
aghaidh chuig céimeanna pleanála agus dearaidh
na scéime.

// CÚLRA AN TIONSCADAIL
Sa bhliain 2003, sainaithníodh conair bhealaigh
tosaíochta mar chuid de feabhsúachán
phríomhbhóthar Náisiúnta an N22 idir An Fearr fuar
agus Cill Airne.
Tar éis piarmheasúnú i 2008, aimsíodh
roinnt réimsí le haghaidh athmheasúnú agus
tugadhconair bhealaigh roghnaithe beachtaithe
chun críche in 2012.
Cuireadh an tionscadal seo ar fionraí níos déanaí,
áfach, mar gheall ar na cúinsí eacnamaíocha a bhí
i réim ag an am. Ó sainaithníodh agus breithníodh
anConair Bealaigh Roghnaithe beachtaithei
2012, tharla roinnt athruithe ar an bheartas
Eorpach agus Náisiúnta lena n-áirítear i réimsí um
Chaomhnú Comhshaoil, Oiriúnú Aeráide agus
Inbhuanaitheacht Iompair.
In 2019, rinne Comhairle Contae Chiarraí
i gcomhairle Bonneagar Iompair Éireann,
athbhreithniú ar an scéim de réir na dTreoirlínte
Náisiúnta reatha chun gach modh agus rogha
malartach a mheas a d’fhéadfadh feabhas a chur
ar an nascacht iompair idir an Fearann Fuar agus
Cill Airne agus ar aghaidh go Trá Lí agus Corcaigh.
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// CONAS A BHFUAIRMUID ANSEO?
Tá forbairt na scéime ag an chéim roghnúchán
faoi láthair. Ba é an obair tosaigh a rinneadh ná
an Limistéar Staidéir a fhorbairt, áit a ndéanfar na
huasghrádaithe beartaithe ar chonair an N22 agus
na srianta uilig a aithint. Socraíodh iad seo faoi thrí
phríomhchatagóir:
• Srianta Nádúrtha (tírdhreach agustimpeallacht);
• Srianta Saorga (an timpeallacht thógtha);
• Paraiméadair Sheachtracha (caighdeáin
dearaidh, polasaí).
Forbraíodh roghanna bóthair-bhunaithe indéanta
chun tionchair na srianta seo a sheachaint
nó a íoslaghdú. Rinneadh machnamh ar na
féidearthachtaí chun an N22 atá ann cheana a
fheabhsú chomh maith le modhanna eile iompair
(iarnród agus bus). Rinneadh na roghanna tosaigh
seo a mheas faoi thrí chritéar: Innealtóireacht,
Timpeallacht agus Geilleagar. Déantar na
roghanna is fearr feidhmíochta a chur ar an
ngearrliosta lena mbreithniú tuilleadh.
Tá na roghanna feidhmíochta bóthar-bunaithe is
fearr a chur i láthair san eispéireas comhairliúcháin
phoiblí ar líne mar roghanna na conaire bealaigh.

Le linn an chomhairliúcháin phoiblí seo táimid
ag tabhairt cuireadh chun aiseolas a thabhairt
ar na roghanna atá a moladh chun scrúdú
breise a dhéanamh, lena n-áirítear bóithre agus
modhanna iompair poiblí. Ba chóir a thabhairt
faoi deara go bhfuil breithmheas á dhéanamh
ar na roghanna bóthair bunaithe ar chonairí atá
400m ar leithead de ghnáth agus a d’fhéadfadh
ailínithe bealaigh a fhorbairt. Ní hionann conair
agus an leithead iarbhír den scéim bóthair nó na
tailte atá le fáil - léiríonn an conair na tailte ina
bhféadfaí scéim bóthair a fhorbairt. Tabharfar
faoi fhorbairt dearaidh den sórt sin don rogha
is fearr agus saineofar méid foriomlán na
n-oibreacha beartaithe.

// ROGHANNA
Roghanna Iompair Phoiblí:
Tabharfar roghanna chun an acmhainn a fheabhsú ar
an líne iarnróid atá ann cheana idir Cill Airne agus An
Fearann Fuar ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile
den mheasúnú. Tabharfar roghanna chun seirbhísí bus a
fheabhsú laistigh den limistéar staidéir ar aghaidh freisin.

An Fearann Fuar go Cill Airne:
Cuireadh ceithre Rogha do Chonair Bealaigh N22 ar
an ngearrliosta chun dul ar aghaidh chuig an gcéim
Roghnúchán. Tosaíonn na bealaí uilig ar an N22 ,
timpeall 2km thuaidh ó shráidbhaile an Fearann fuar
agus leanann siad ar aghaidh ó dheas, ag seachaint
sráidbhaile Fearann fuar agus baile Chill Airne sula
gcríochnóidh sé ar an N22, soir ó dheas ó bhaile Chill
Airne ag Lissivigeen. Is gnách go mbíonn na Roghanna
Conaire Bealaigh 400m ar leithead. Ní hionann conair
leithead iarbhír na scéime bóithre nó na tailte atá le fáil léiríonn an conair na tailte ina bhféadfaí scéim bóthair a
fhorbairt. Ba chóir a thabhairt faoi deara go bhféadfadh
teorainn chonair bealaigh a bheith faoi réir athraithe de
réir mar a fhorbraíonn an tionscadal, chun aghaidh a
thabhairt ar aon srianta nua nó nár aithníodh roimhe seo
ag teacht chun cinn le linn an phróisis mheasúnaithe.

Roghanna Conaire Nascbhóithre:
Nascbhóthar an Deiscirt N71-N22:
Aithníodh trí Chonair Bealaigh don chuid seo den
scéim. Tosaíonn na bealaí ar Bhóthar Mhucrois an N71
atá ann agus leanann siad soir ó thuaidh, ag trasnú
Abhainn an Fhleisc agus líne iarnróid Thrá Lí-Mhala sula
gcríochnaíonn sí ar an N22 atá soir ó dheas ó bhaile
Chill Airne gar do Lissivigeen.
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Nascbhóhtar an N23:
Forbrófar roghanna do nascbhóthar N23 i gcomharsanacht Aerfort Chiarraí freisin. Caithfidh forbairt an
bhealaigh seo a bheith ar an eolas faoi na srianta atá ann cheana sa cheantar lena n-áirítear; maoin, an
t-aerfort, an t-iarnród, an tuilemhá agus srianta comhshaoil gaolmhara eileach gan a bheith teoranta dóibh.
Léiríonn na comharthaí atá aibhsithe i ngorm ar an léarscáil an dóigh a bhforbrófar an bealach.
Nascbhóthar Chill Airne:
Forbrófar nascbhóthar a nascfaidh Conairí Bealaigh an N22 leis an ngréasán bóithre atá ann cheana
i gcomharsanacht bhaile Chill Airne. Caithfidh forbairt an bhealaigh seo a bheith ar an eolas faoi na
srianta atá ann cheana sa cheantar lena n-áirítear srianta maoine, iarnróid agus comhshaoil, ach gan
a bheith teoranta dóibh. Léiríonn na comharthaí atá aibhsithe I ndath liath ar an léarscáil an dóigh a
bhforbrófar an bealach.
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// COMHAIRLIÚCHÁN POIBLÍ
Tá foireann an tionscadail anois ag dul i dteagmháil leis an bpobal ar an Limistéar Staidéir, na forálacha
maidir le Roghanna Conaire Bealaigh, Iompar Poiblí agus Taisteal Gníomhach a sainaithníodh le
haghaidh tuilleadh measúnaithe.
Mar fhreagairt ar na srianta COVID-19 maidir le himeachtaí poiblí a reáchtáil agus chun inrochtaineacht
na faisnéise a fheabhsú, forbraíodh eispéireas comhairliúcháin phoiblí ar líne ar shuíomh Gréasáin an
tionscadail: https://n22.kerrycoco.ie/
Ligeann an taithí comhairliúcháin phoiblí ar líne seo cead do pháirtithe leasmhara agus do bhaill
an phobail breathnú ar fhaisnéis an tionscadail agus a dtuairimí a chur in iúl i dtimpeallacht
shábháilte inrochtana.
Mairfidh an tréimhse comhairliúcháin phoiblí ar feadh sé seachtaine ón 14 Bealtaine go dtí an
25 Meitheamh 2021 agus táimid ag lorg faisnéise faoi na príomh shrianta laistigh den Limistéar Staidéir,
na Roghanna Conaire Bealaigh, lena n-áirítear forálacha Iompair Phoiblí agus Taistil Ghníomhaigh atá
á moladh.
Is féidir aighneachtaí a dhéanamh trí úsáid a bhaint as an bhfoirm aiseolais san eispéireas comhairliúcháin
phoiblí ar líne nó is féidir aighneacht a sheoladh isteach trí saorphost nó ríomhphost.
Le linn an chomhairliúcháin is féidir le daoine coinne a chur in áirithe laistigh den seomra fíorúil agus
glaoch ar ais a iarraidh chun labhairt le ball d’fhoireann an tionscadail ar ghlao gutháin nó físe.
Beidh an tseirbhís seo ar fáil le linn na chéad 4 seachtaine den tréimhse comhairliúcháin phoiblí,
14 Bealtaine go dtí an 11 Meitheamh 2021.
Tuigeann Comhairle Contae Chiarraí nach bhfuil rochtain ag gach duine ar fhaisnéis ar líne. Dóibh siúd ar
mian leo labhairt go díreach le ball d’fhoireann an tionscadail, cóip den fhoirm aiseolais nó den bhróisiúr
a iarraidh, is féidir leo é sin a dhéanamh trí ghlaoch a chur ar 066 7183583.
Is féidir cóip pháipéir den fhoirm aiseolais a iarraidh trí ríomhphost nó a íoslódáil ón suíomh gréasáin.
Déan aighneachtaí le do thoil maidir leis na Roghanna Conaire Bealaigh faoin Aoine 25 Meitheamh, 2021.
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// NA CHÉAD CHÉIMEANNA EILE
Beidh an t-aiseolas agus aighneachtaí a fhaightear tríd an gcomhairliúcán poiblí a mheas ag an Fhoireann
Tionscadail mar chuid den phróiseas Roghnúchán. Beidh measúnú mionsonraithe ar na roghanna i gceist
leis seo faoi na critéir seo a leanas:
• Geilleagar;
• Sábháilteacht;

• Timpeallacht;
• Inrochtaineacht & Cuimsiú Sóisialta;

• Comhtháthú; agus
• Gníomhaíocht fhisiciúil.

Sainaithneofar an rogha feidhmíochta cuí mar thoradh ar an mheasúnú seo.
Más é bóthair-bhunaithe an rogha is fearr a fheidhmíonn, tabharfar ar aghaidh é mar an rogha conaire
bealach tosaíochta agus léirítear é ag coimhairliúchán poiblí sa todhchaí. Ar dhaingniú an conaire bealaigh
roghnaithe, déanfar é seo a fhorbairt tuilleadh, agus cruthófar dearadh ailínithe ar an mbóthar príomhlíne
beartaithe laistigh den conair seo agus tabharfar ar aghaidh é trí na próisis phleanála agus reachtúla. Bheifí
ag súil go mbeadh taispeántas phoiblí ar dul chun cinn an conaire bealaigh roghnaithe ar siúl i R2 2022.
Foilseofar nuashonruithe agus sonraí faoi na chomhairliúcháin phoiblí amach anseo ar
https://n22.kerrycoco.ie/
Seo iad na garspriocanna táscacha atá leagtha amach thíos má chinntear gurb é rogha bóthair-bhunaithe an
rogha is fearr a fheidhmíonn:

GARSPRIOCANNA
Breithmheas ar
roghanna bealaigh chun
tacú le bhealaigh
tosaíochta atá ag teacht
chun cinn a shainaithint

Mapáil Srianta &
Roghnú Roghanna

2021

Dearbhú bealaigh
tosaíochta agus
tuarascáil
roghanna

2022

Roghanna bealaigh &
Limistéar Staidéir
Comhairliúchán Poiblí
Neamhreachtúil

Breithmheas
dearaidh iomlán
agus Iarratas
Pleanála

2023

Bealach tosaíochta atá
ag Teacht Chun
Comhairliúchán poiblí
neamhreachtúil

Rannpháirtíocht
geallsealbhóirí

Rannpháirtíocht
geallsealbhóirí

Faoi réir Faomhadh
an Rialtais Déan
aighneacht
phleanála

2024

Comhairliúchán
Reachtúil ón
mBord Pleanála

RANNPHÁIRTÍOCHT AN PHOBAIL

// CONAS AIGHNEACHT A DHÉANAMH
Is féidir aighneachtaí a dhéanamh trí úsáid a bhaint as an bhfoirm aiseolais san eispéireas comhairliúcháin
phoiblí ar líne ar shuíomh Gréasáin an tionscadail: https://n22.kerrycoco.ie
Déan aighneacht le do thoil maidir leis na roghanna bealaí conaire roimh An Aoine 25 Meitheamh 2021.
Is féidir aighneachtaí a dhéanamh freisin ag:
Phost: N22 Tionscadal An Fearann Fuar go Cill Airne, Oifig Bóithre Náisiúnta Chiarraí, Comhairle Contae
Chiarraí, Ionad an oileáin, Oileán an Chaisleán, Saorphost FKY 7494, Co. Chiarraí, V92 T0CP
Ríomhphost: info@n22kerrycountycouncil.com
Glaoigh ar: 066 7183583

GLAOIGH ORAINN
066 7183583
info@n22kerrycountycouncil.com
N22 Tionscadal An Fearann Fuar go Cill Airne,
Oifig Bóithre Náisiúnta Chiarraí, Comhairle Contae
Chiarraí, Ionad an oileáin, Oileán an Chaisleán,
Saorphost FKY 7494, Co. Chiarraí, V92 T0CP

