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Réamhrá

Tá forbairt Scéim Feabhsúcháin Acomhal 4 go
hAcomhal 14 an N11/M11 á cur chun cinn ag
Comhairle Contae Chill Mhantáin i gcomhar le
Comhairle Contae Dhún Laoghaire–Ráth an Dúin.
Tá an tionscadal á bhainistiú ag Oifig Bóithre
Náisiúnta Chill Dara agus tá Arup ceaptha mar an
príomhchomhairleoir chun na tionscadal a chur chun
cinn tríd an bpróiseas pleanála agus deartha. Tá
sé beartaithe le Scéim an N11/M11 an brú tráchta
a mhaolú agus feabhas a chur ar shábháilteacht,
iontaofacht agaí turais agus ar fheidhm straitéiseach
an N11/M11.
Is é bóthar náisiúnta an N11/M11 an príomhbhealach
lena nasctar Baile Átha Cliath le hoirdheisceart na tíre.
Tá an chuid atá á breithniú don choimisiún seo thart
ar 22 km ar fad agus síneann sé ó acomhal an M11/
M50 (J4) go dtí acomhal an N11/M11 ag Crois Coyne
(J14).

Dul chun Cinn go dtí Seo

I ndiaidh an Lae Eolais don Phobal i mí na Nollag
2018, sainíodh Limistéar Staidéir tosaigh do Scéim an
N11/M11 ar dtús. Teorainn is ea an limistéar staidéir
ina bhfuil na príomhshrianta scéime sainaitheanta agus
ina ndearnadh roghanna cuí a scrúdú agus a fhorbairt.
Tugadh faoi Staidéar Srianta cuimsitheach ó shin
chun cineál agus méid na srianta laistigh den limistéar
staidéir sainithe a shainaithint. Féachtar leis an
Staidéar Srianta na ceisteanna a shainaithint lena
mbaineann tábhacht idirnáisiúnta, náisiúnta, réigiúnach
agus áitiúil nach mór iad a chur san áireamh
agus an scéim á pleanáil agus á dearadh ionas gur
féidir bonn eolais mar is cuí a chur faoi na céimeanna
ina dhiaidh sin (Roghanna agus Meastóireacht
Chomhshaoil). Cuimsíodh sa chleachtadh bailithe
srianta staidéar deisce, agus méid agus cineál na
srianta áirithe fíoraithe trí bhíthin suirbhéanna allamuigh
gaothscáthanna nó réamhshuirbhéanna. Tá na srianta
sin taifeadta agus mapáilte ar na póstaeir atá ar
taispeáin sa Chomhairliúchán Poiblí seo agus baintear
úsáid astu chun bonn eolais a chur faoi fhorbairt na
roghanna féideartha don scéim.

Tugtar cuireadh don Phobal srianta breise ar bith ar
cheart iad a bhreithniú a chur in iúl don bhFoireann
Tionscadail.
I ndiaidh suirbhéanna fairsinge ildisciplíneacha
comhshaoil, bailiú sonraí tráchta agus rannpháirtíocht
geallsealbhóirí le linn 2019, sainaithníodh líon
Roghanna Féideartha Iompair.

Cad é atá ag Tarlú Anois?

Tá Scéim an N11/M11 ag Céim 2 faoi láthair –
Roghanna. Scrúdú atá i gceist le Céim 2 ar roghanna
malartacha, sainaithint príomhshrianta, agus forbairt
roghanna féideartha agus measúnú córasach ar na
roghanna as a dtiocfaidh an rogha a roghnófar. Áirítear
ar na roghanna féideartha iompair a sainaithníodh do
Scéim an N11/M11 raon comhpháirteanna féideartha
iompair phoiblí, bainistíochta ar éileamh agus
uasghrádaithe bóithre. Féadfar na comhpháirteanna
sin a sholáthar ar bhonn neamhspleách nó i
gcomhcheangal lena chéile ag brath ar thoradh
staidéir eile.
Sainaithníodh roinnt bealaí féideartha go dtí seo,
ina bhforbrófar na roghanna iompair go mion. Tá
na roghanna bealaigh curtha i láthair ar an gcéad
leathanach eile den bhróisiúr seo. Tá na 7 mbealach
dathchódaithe, agus tá an bealach dearg i lár an N11/
M11 atá ann.
Forbraíodh líon bealaí i leataobh níos gairide feadh
codanna áirithe den scéime – tá dath buí, gorm,
cian, oráiste agus bándearg orthu sin. Forbraíodh na
bealaí i leataobh mar fhreagairt ar easnaimh nó srianta
sonracha feadh an N11/M11 atá ann ag suíomhanna
faoi leith , a mhéid is go bhféadfaí cuid i leataobh
a roghnú seachas an bóthar atá ann cheana ag an
suíomh sin a athúsáid. Ag an taobh thuaidh den scéim
(Pointí A – B) agus ag an taobh theas den scéim
(Pointí J – k), meastar go bhfuil an bealach dearg ar an
mbóthar roghnaithe.

Roghanna Féideartha Bealaigh
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TUAISCEART

A–B

Nóta Séanta:

Bealach Dearg ar an
mBóthar

Is dréacht iad na srianta
agus na roghanna atá léirithe
agus b’fhéidir go n-athrófaí
iad. D’fhéadfadh athruithe ar
na srianta sin a bheith mar
thoradh ar mheasúnuithe
níos mionsonraithe, ar
staidéar leanúnach agus ar
an bhfaisnéis a gheofar ón
bpobal.

An Rogha is Fearr
Níor sainaithníodh aon rogha
eile i leataobh chun cuspóirí
na scéime a bhaint amach
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Bealaí Féideartha ar
an mBóthar agus i
Leataobh Soir agus
Siar ón N11/M11
Forbraíodh bealaí i leataobh
mar fhreagairt ar easnaimh
shonracha nó ar shrianta
sonracha feadh an N11/M11
atá ann ag suíomhanna faoi
leith, a mhéid is go bhféadfaí
cuid i leataobh a roghnú
seachas an bóthar atá ann
cheana ag an suíomh sin a
athúsáid. D’fhéadfadh sé
go roghnófaí rogha ar an
mbóthar nó rogha i leataobh
nó comhcheangal den dá
rud.

Bealach Buí (I leataobh):
Bealach gairid i leataobh is ea an Bealach Buí
de thart ar 2.7 km ar fad, ag tosú ag pointe B
díreach ó dheas ó Acomhal 6 (Bré / an Fásach
Rua) agus ag bogadh i leataobh siar ón N11 atá
ann sula dtagann sé le chéile arís leis an N11 ag
pointe E, gar do Choirnéal Jameson ó thuaidh ó
Chill Mocheanóg.

Ailíniú atá ann
Fo-chaighdeánach

B–J

Cén
fáth a
mbreithneofá
Rogha i
Leataobh?

F

E

Scaradh Pobail
Reatha

Bealach Gorm (I leataobh):
Bealach i leataobh is ea an Bealach Gorm de
thart ar 5.3 km ar fad, ag tosú ag pointe B
díreach ó theas ó Acomhal 6 (Bré
/ an Fásach Rua). Ó sin, bogann an bealach i
leataobh siar ón N11 atá ann cheana chomh
fada le pointe C, roimh dhul ó dheas agus trasna an N11 atá ann cheana ó dheas ó Acomhal
7 (Bré Thuaidh). Leanann an bealach ansin
feadh líne soir ón N11 atá ann agus comhthreomhar leis, ag gabháil thar Chill Mocheanóg
sula dtagann sé le chéile leis an N11 atá ann
arís ag pointe H ó thuaidh díreach ó Acomhal 9
(Radharc an Ghleanna).
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Mórshrianta
Timpeallachta

Cén
fáth a
mbreithneofá
Rogha i
Leataobh?

I

Bealach Dearg (Ar an mbóthar):
Tosaíonn an Bealach Dearg ag pointe A agus
Acomhal 4 an M11/ Acomhal 17 an M50. Téann
an bealach sin feadh líne Mhótarbhealach an
M11 agus Dhébhealach an N11 atá ann cheana
ansin rith an bhealaigh go pointe K ag Acomhal
14 (Crois Coyne).

Bealach Glas (I leataobh):
Bealach gairid i leataobh is ea an Bealach Glas
de thart ar 1.6 km ar fad, ag tosú ag pointe D ó
thuaidh ó Acomhal 7 atá ann (Bré Thuaidh) agus
sula mbogann sé i leataobh ar ailíniú díreach
soir ón N11 atá ann sula dtiontaíonn sé siar ag
nascadh leis an mBealach Gorm ag pointe F.
Bealach Bándearg (I leataobh):
Bealach i leataobh is ea an Bealach Bándearg
de thart ar 5.8 km ar fad, ag tosú ag pointe G
ó thuaidh ó Acomhal 9 (Radharc an Ghleanna)
sula mbogann sé i leataobh soir ón N11 atá ann.
Ag bogadh ó dheas, gabhann an bealach soir ó
Ghleann Dá Ghrua agus trasnaíonn sé an R762
atá ann siar ó Dheilgne. Tiontaíonn an bealach
siar ansin agus tagann sé le chéile leis an N11
arís ag pointe I díreach ó dheas ó Acomhal 11
(Cill Pheadair).

J

Bealach Oráiste (I leataobh):
Bealach i leataobh is ea an Bealach Oráiste de
thart ar 5.8 km ar fad, ag tosú ag pointe G ó
thuaidh ó Acomhal 9 (Radharc an Ghleanna),
sula mbogann sé i leataobh soir ón N11 atá
ann. Is rogha eile é an bealach ar an mbealach
bándearg, ag bogadh níos faide soir ag taobh
thuaidh Ghleann Dá Ghrua, sula dtrasnaíonn sé
an R762 atá ann siar ó Dheilgne agus ag teacht
le chéile arís leis an N11 chomh maith ag pointe
I díreach ó dheas ó Acomhal 11 (Cill Pheadair).

J-K
Bealach Dearg ar an
mBóthar
An Rogha is Fearr
Níor sainaithníodh aon rogha
eile i leataobh chun cuspóirí
na scéime a bhaint amach

K

Bealach Cian (I leataobh):
Bealach i leataobh is ea an Bealach Cian de
thart ar 7.9 km ar fad, ag tosú ag pointe G ó
thuaidh ó Acomhal 9 (Radharc an Ghleanna)
sula mbogann sé i leataobh siar ón N11 atá ann.
Ag bogadh ó dheas, gabhann an bealach
siar ó Ghleann Dá Ghrua agus siar ó shráidbhaile Dheilgne, sula dtagann sé le chéile arís leis
an N11 ag pointe J ag Acomhal 12 (Baile an
Chinnéidigh).

Cén fáth a mbreithneofá Iompar Poiblí /
Bainistíocht ar Éileamh
An féidir bainistíocht ar éileamh
a úsáid chun feabhas a chur
ar éifeachtúlacht bhealach an
N11/M11?

Cad é a
chuimsítear i
roghanna maidir le
hIompar Poiblí
agus Bainistíocht
ar Éileamh?

Iompair
Poiblí amach
ón N11/M11
(Le seachadadh ar
leithligh ag an Údarás
Náisiúnta Iompair)

An mbainfidh iompar poiblí
an gá atá le hacmhainn
mhéadaithe
bóithre?

Iompar Poiblí
ar an N11/M11

Bearta
maidir le
Bainistíocht ar
Éileamh

(Acmhainneacht lena
sheachadadh mar chuid
de Scéim an N11/M11)

(Acmhainneacht lena
sheachadadh mar
chuid de Scéim an
N11/M11)

Cad é an chéad rud eile
•

•
•

I ndiaidh an Chomhairliúcháin Phoiblí sin, déanfar
na ceisteanna agus na haighneachtaí a gheofar ón
bpobal a phróiseáil agus a chorprú sa staidéar ar
na roghanna.
Déanfar na roghanna a athbhreithniú agus a leasú
más gá
Sainaithneofar Bealach is Dealraithí a Roghnófar
agus taispeánfar é ag comhairliúchán poiblí
amach anseo

Conas Aighneacht a Dhéanamh
Tá Bileog Tuairimí ag gabháil leis an mbróisiúr eolais
seo. Is féidir an bhileog tuairimí a íoslódáil chomh
maith ó shuíomh gréasáin an tionscadail:
www.n11m11.com
Is féidir Bileoga Tuairimí a chur ar ais tríd an
ríomhphost chuig
n11m11@arup.com
nó sa phost ag an seoladh seo a leanas:

Comhairle Contae Chill
Mhantáin Foirgnimh an Chontae Na Geataí Bána
Baile Chill
Mhantáin Town
A67 FW96

Treochlár Scéim an N11/M11
Breithmheas Tionscadail ar na Roghanna
Féideartha
Comhairliúchán Poiblí Uimh. 2

An Rogha is Fearr
Taispeántas Poiblí

Dearadh

MTT & Na
Próisis Reachtúla (CPO)

Iarratas chuig an mBord Pleanála
Éisteacht ó Bhéal
Cinneadh
Dearadh Mionsonraithe agus Ceannach Talún
Tógáil

Suíomh gréasáin: www.N11M11.ie

