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Cúlra
Is príomhnasc iompair straitéiseach é an Calafort Eorpach Ros Láir idir oileán Éirinn agus mórthír na 
hEorpa chomh maith leis an Ríocht Aontaithe.  Is calafort fíor thabhachtach é maidir le trácht phaisinéir 
agus lastais ‘RO-RO’ a cheangailt le bhealaí na Ríochta Aontaithe agus an mhór-roinn.  Tá slí isteach don 
Chalafort Eorpach Ros Láir ar fáil ón phríomh bóthar náisiúnta N25 a théann tri shráidbhaile Calafort Ros 
Láir.

Chun sábháilteacht bóthar agus cúrsaí gnó sa chalafort a fheabhsú, chomh maith le feabhsú ar sráidbhaile 
Calafort Ros Láir a chur chun cinn, teastaíonn ó Comhairle Contae Loch Garman feabhsú freisin a 
dhéanamh ar slí isteach na Calaforta Eorpach Ros Láir ón príomh bóthar náisiúnta N25 atá ann faoi láthair. 

Ag an am seo, tá trí roghanna a chur san áireamh, agus tá achoimriú orthu seo ar fáil duit taobh thíos.  
Leanann dha cinn acu ag úsáid an príomh bóthar náisiúnta N25 atá ann faoi láthair go dtí an Calafort, agus 
tá feabhsúchán boithre meastaithe ar ceann amháin acu siúd.  Ag féachaint ar an triú rogha, s’é atá igceist 
ná bóthar rochtana nua a thógáil chun a mhalairt de slí isteach sa Chalafort a chur ar fáil.

Tá Comhairle Contae Loch Garman ag comhoibriú le Bonneagar Iompair Éireann chun an scéim a fhorbairt.  
Ibpáirtíocht leo siúd, tá innealtóiri comhairleacha Mott MacDonald Ireland ceapaithe mar comhairleoir 
teicniúil chun cabhrú le forbairt dearadh na scéime, chomh maith le Oifig Dearadh Réigiúnach Theach na 
Trá Móire atá ibhfeighil seirbhisí bainistíochta an tionscadal thar ceann Chomhairle Contae Loch Garman. 

Faoi láthair, táimid ideangmháil le muintir an phobal, agus go h-áirithe lucht cónaithe sa dúiche Calafort 
Ros Láir maidir leis na roghanna uilig atá léirithe chun cuspóirí an scéim a bhaint amach, agus as sin, chun 
an rogha is fear a chinneadh.

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

S’iad seo a leanas na príomhshrianta fisiciúla, innealtóireachta agus comhshaoil a shainaithnítear laistigh 
den limistéar staidéir:

 ●  Comhéadan le Calafort Ros Láir agus Calafort Eorpach Ros Láir agus na h-acomhail bóithre atá ann  
  cheana, chomh maith le roinnt mhaith slite isteach agus rochtainí priobháideach. 
 ●  An bóthar iarainn ó Bhaile Átha Cliath go Ros Láir.
 ●  Ceantair topagrafacha agus geolaíochta – Cnoc Delap – An Ceantar Cósta.
 ●  Oidhreacht Seandálaíochta agus Ailtireachta.
 ●  Fóntaisí atá ann faoi láthair.

Tá tuilleadh macnamh déanta ag an foireann tionscadal maidir leis na srianta seo, agus cabhraigh an 
próiséis seo go mór le aithniú a dhéanamh ar roghanna na réamhscéime.  Is cuid bunúsach é sa staidéar 
agus roghnú na réamhscéime an comhairliúchán poiblí seo.  Cabhraíonn sé linn eolas áitiúil a bhailiú, 
chomh maith le eolas a fháil ar deacreachtaí agus cúiseanna imníocha, agus leis an eolas seo, deanfar an 
macnú agus forbairt ar na roghanna chomh maith le pleanáil todhchaíoch an tionscadal. 
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Fógra Séanta
Tabhair aire gur réamh-roghanna táscacha atá léirithe anseo, le h-aghaidh aiseolas agus tuairimí a bhailiú ón gcomhairliúchan poiblí seo.  Má déanfar forbairt ar leith ar aon 
cinn de na roghanna seo sa todhchaí, cuirfear iad tri meastóireacht agus scrudú breise sula n-aithneófar an rogha ab fhearr, agus taréis seo, déanfar forbairt níos mó trid na 
stáidsí mion-dearadh agus pleanáil. 

Glacann Rogha B (Rogha Bainistíochta ‘Déin Rud Éigin’) go ndéanfar infheistíocht sa todhchaí chun feabhsú a dhéanamh ar conair
bóthar náisiunta an N25, chun go mbeidh seo mar slí isteach sa Chalafort Eorpach Ros Láir.  Deineann Rogha B a dhícheall chun
an acmhainn atá ann faoi láthair a usáid, ibpáirtíocht le céimeanna feabhsú ‘ar-líne’ a chur ar fáil, cosúil le seo a leanas:  feabhsú
ciallmhara a dheanamh ar slite isteach direach ón phríomh bóthar N25, bóithre freastalúchan comhthreomhara, acomhála ‘clé-
isteach/clé amach’, trasriain coisithe léirithe, acomhála comhartha agus feabhsú a dhéanamh ag Cnoc Delap.  Déanfar forbairt ar an
rogha seo don ‘caighdean is fearr’ agus an mbonneagar atá ann faoi láthair a usáid.  Chomh maith le sin, tógann an rogha seo an
tímpeallán nua N25 Baile Ghiolláin san áireamh, a ndéanfaidh feabhsú ar an acomhal atá ann faoi láthair leis an N25 Bóthar Naomh
Pádraig agus an L7021 Nascbhóthar Bhaile Déire.  Tosnaíonn Rogha B ag an timpeallán nua seo, leanann sé an príomh bóthar
náisiúnta N25 atá ann faoi láthair agus críochnaíonn sé ag timpeallán Calafort Eorpach Ros Láir atá ann faoi láthair.
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Limstéar Staidéir

Rogha A

Rogha B

Rogha C

S'é atá igceist le Rogha C (Rogha Forbartha ‘Déin Rud Éigin’) ná comhcheangal a dhéanamh idir bonneagar na bóithre atá ann faoi
láthair agus conair nua bóithre chun slí isteach nua a chur ar fáil do Chalafort Eorpach Ros Láir.  Baineann an rogha seo úsáid as
Nascbhóthar Bhaile Déire atá ann faoi láthair agus tosnaíonn se ag an timpeallán nua N25 Baile Ghiolláin atá beartaithe.  Leanfaidh
bóthar nua ón acomhal seo idir Nascbhóthar Bhaile Déire / Bóthar Bhaile an Teampaill ó thuaidh, ag trasnú an bóthar iarainn atá
ann faoi láthair, sula leanaíonn se o thoir chun ceangailt isteach le Chalafort Eorpach Ros Láir ag timpeallán nua eile atá beartaithe
le forbairt an chalafort sa todhchaí.  Táimíd idteanghmháil le Calafort Eorpach Ros Láir chun go bheith cinnte go mbeidh forbairt
comhoiriúnach idir an rogha bóithre seo agus forbairt an chalafort sa todhchaí.
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Timpeallán Atá Ann Faoi Láthair

Úsáideann Rogha A (Dean an Íosmhéid) an príomh bóthar náisiúnta N25 atá ann faoi láthair le h-aghaidh slí isteach sa Chalafort
Eorpach Ros Láir.  Tógann an rogha seo an tímpeallán nua N25 Baile Ghiolláin san áireamh, a ndéanfaidh feabhsú ar an acomhal
atá ann faoi láthair leis an N25 Bóthar Naomh Pádraig agus an L7021 Nascbhóthar Bhaile Déire.  Glacadh cead pleanáil ar an
tionscadal timpeallán i mí Eanair 2020, agus teastaíonn ó Comhairle Contae Loch Garman tosnú ar an togáil sin sa bhliain 2021.
Tosnaíonn Rogha A ag an timpeallán nua seo, leanann sé an príomh bóthar náisiúnta N25 atá ann faoi láthair agus críochnaíonn sé
ag timpeallán Calafort Eorpach Ros Láir atá ann faoi láthair.  Is ‘bonnlíne’ é an rogha íosmheid seo igcomhair na roghanna uilig.

Rogha B

Ta scéim ar leith – an timpeallán nua N25 Baile Ghiolláin á 
fhorbairt ag Comhairle Contae Loch Garman, chun timpeallán 
a chur ar fail ag an acomhal atá ann faoi láthair leis an N25 
Bóthar Naomh Pádraig agus an L7021 Nascbhóthar Bhaile 
Déire.  Glacadh cead pleanáil ar an scéim sin ó baill na rialtas 
aitiúil i mí Eanair 2020 i gcomhréir le Cuid 8 as na Ríalacháin 
Pleanáil & Forbairt 2001.  Tá na roghanna don Bóthar 
Rochtana Calafort Eorpach Ros Láir tugtha amach anois, agus 
déanfar macnamh níos mó orthu siúd de réir forbairt an scéim 
timpeallán nua N25 Baile Ghiolláin.  Chomh maith le seo, tá 
mór-thionscadal bóthar á fhorbairt ag Comhairle Contae Loch 
Garman – an sceim ‘N11/N25 Maolán na nGabhar go Calafort 
Ros Láir’ chun feabhsú a dhéanamh ar conairí bóithre N11 & 
N25 ó thaobh dheas den Seachbhóthar M11 Inis Córthaidh 
go Calafort Ros Láir.  Tá staidéir á dhéanamh faoi lathair ar 
roghanna na scéime seo chun socrú a dhéanamh ar an rogha 
ab fhearr.  Tá cuspóirí shainiúil ag na tionscadail agus tá 
forbairt ar leith á dhéanamh orthu siúd.
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Cad a tharlóidh ina dhiaidh seo?

Cén fáth go bhfuil an tionscadal seo de dhíth orainn? 
Is é Calafort Eorpach Ros Láir an dara calafort paisinéirí is mó 
sa Stát, agus an ceathrú calafort is mó i dtéarmaí tonnáiste go 
foriomlán.  Deireann an réamhaisnéis go mbeidh mór-mhéadú 
sa réigiún sna blianta atá romhainn, agus dá réir sin go mbeidh 
cáil níos tabhachtach ar an Calafort maidir le cúrsaí trádala, 
gnó agus turasóireacht, agus tabhairfidh sé seo tairbhe mór 
eacnamaíochta go Loch Garman fein, chomh maith le réigiún 
mór an Oir-Dheisceart agus go náisiúnta.
Cabhróidh an caomhnú agus feabhsú ar na riachtanais chun 
slí direach a choiméad le calafoirt an Aontas Eorpach agus an 
Ríocht Aontaithe taréis imeacht ‘BREXIT’ nasc láidir a thógáil 
le comhpháirtithe an Aontas Eorpach agus Éireann, cé is cuma 
le toradh na h-idirbheartaíochta trádála idir an Aontas Eorpach 
agus an Ríocht Aontaithe.  
Chomh maith le seo, tá an forbairt atá beartaithe oiriúnach le 
polaisí agus pleanáil ar dhearcadh náisiúnta, réigiúnach agus 
áitiúil.  Léiríonn an Plean Forbartha Náisiúnta / Tionscadal 2040 
an béim ar imeacht ‘BREXIT’ ar ‘cé chomh tabhachtach agus 
atá leanúint ar infheistíocht chun feabhas níos mó a chur ar 
áiseanna an chalafort, go mórmhór san Oir-Dheisceart cosúil 
le Calafort Ros Láir agus Calafort Phort Láirge, ag tabhairt faoi 
deara na nascanna iompair atá acu le margaí tabhachtacha 
san Aontas Eorpach.’
Aithníonn na Treoirlínte Pleanála Reigiúnach an Oir-Dheisceart 
2010-2022 go bhfuil Bóthar Rochtana an Chalafort Eorpach Ros 
Láir mar tosaíocht fíor-riachtanach don réigiúin, agus chomh 
maith leis sin, aithníonn sé an páirt a ghlacann an Chalafort 
Eorpach Ros Láir imbonneagar eacnamaíochta an reigiúin.
Ta cuspóirí sonracha léirithe i bPlean Forbartha Contae Loch 
Garman 2013-2019 ’chun feabhsú a dhéanamh ar slí isteach go 
Calafort Eorpach Ros Láir’ agus chun ‘cabhair agus tacaíocht a 
thabhairt le forbairt bonneagar iompar igCalafort Eorpach Ros 
Láir’.  Tugann an Plean tacaíocht do forbairt Bóthar Rochtana 
an Chalafort Eorpach Ros Láir mar cuspóir stráitéiseach iompar.
Cinntigh an feabhsú rochtana atá beartaithe go dtí an Calafort 
Eorpach Ros Láir go mbeidh an Calafort ábalta méadú ar threo 
pleanáilte, agus go mbeidh tairbhe mór eacnamaíochta ar 
fail do reigiúin an Oir-Dheisceart, chomh maith le feabhsú ar 
sábhailteacht bóithre agus tairbhe do sráidbhaile Calafort Ros 
Láir.

Cuspóir na Scéime
●   Chun feabhas a thabhairt ar rochtain agus ceangailt   
  go Calafort Eorpach Ros Láir, chun rochtain inbhuanaithe  
  a choimeád don Chalafort agus na baol a mhaolú ó na  
  shrianta agus na lochtanna atá léirithe faoi láthair.
●   Chun feabhas a thabhairt ar sábhailteacht bóithre agus an  
  tímpeallacht áitiúil I sráidbhaile Calafort Ros Láir.
●   Chun forbairt réigiúnach cothrom a chur chun cinn  
  maidir le feabhas a thabhairt do slite isteach do réigiúin an  
  Oir-Dheisceart agus Calafort Eorpach Ros Láir.

Cur i láthair do thuairimí
Táimid ag plé anois le muintir an phobal maidir le príomhthorthaí 
an staidéir srianta agus na roghanna réamhscéime atá 
deimhnithe. Ag an bpointe seo den tionscadal, is ghnách 
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go mbeadh comhairliúcháin poiblí curtha ar fail chun deis a 
thabhairt do muintir an phobal páirt a ghlacadh i dtús-staid 
forbairt an tionscadal. Faoi threoir reatha Covid-19 áfach, 
agus chun cosaint a thabhairt do mhuintir an phobal agus 
do foireann an tionscadal ó scaipeadh an víreas coronach, 
ní feidir le comhairliúcháin poiblí a chur ar fail go pearsanta 
ag an am seo.  In ionad sin, táimid ag cur comhairliúcháin 
poiblí ar fail thar line ar suiomh gréasán an thionscadal – 
rosslareeuroportaccessroad.ie
Tosnóidh an comharliúchán seo ar line ar an Luan, 15ú 
Meitheamh go dtí an Luan, 29ú Meitheamh, 2020. Cuirfidh an 
suíomh gréasáin an faisnéis is déanaí maidir leis an tionscadal 
ar fail mar seo a leanas:
●   An Bhileog Comhairliúcháin Phoiblí seo.
●   Sraith léarscáileanna a thaispeánann limistéar an staidéar  
  agus na srianta dár aithneodh laistigh den limistéar staidéar.
●   Léarscáil a thaispeánann roghanna na réamhscéime (sa  
  formáid céanna leis an léarscail atá laistigh sa bhileog seo).
●   Foirm aiseolais ar líne (sa formáid céanna leis an bhfoirm  
  atá laistigh sa bhileog seo).
Is mian le Comhairle Contae Loch Garman gach tuairim a 
mheas i rith an próiséis roghnuchán seo.  Is féidir leat bhur 
ráitis agus bhur gceisteanna a sheoladh ar line trid an foirm 
aiseolas atá ar an suiomh gréasán no trí theachtaireacht 
ríomhphost chuig customerservice@wexfordcoco.ie 
Chun bheith cinnte go bhfuil an méid teangmháil is mó againn 
le muintir an phobal, tá cuireadh a thabhairt againn do mhuintir 
nach bhfuil acmhainní ar líne acu an foirm atá laistigh anseo 
a líonadh agus a sheoladh thar n-ais chughainn ar módh 
‘Saorphost’ (ní gá stampa nó clúdach litreach, ach cur filleadh 
agus séala ar an bhileog páipéar).
Is féidir foirmeacha aiseolais a chur isteach ar líne nó trí 
modh ‘Saorphost’ do dtí an Luan, 29ú Meitheamh 2020.  
Deanfar measunú ag an foireann tionscadal ar an aiseolas 
go léir a gheofar, agus taréis sin, foilsíodh Tuarascáil Iar-
Chomhairliúcháin ar suiomh greasán an tionscadal.  Sa 
tuarascáil seo, beidh achoimre ar an bpróiseis comhairliúcháin, 
chomh maith le cúrsaí ar pléadh le linn an chomhairliúcháin.
Chomh maith le seo, is féidir leat glaoch guthán a chur orainn 
le do cheisteanna agus do thúairimí ar (053) 919 6000.  
Chun seans a thabhairt do fhoireann an tionscadal breathnú 
agus meastú a dhéanamh ar do chuid cheisteanna roimh ré, 
iarrfaimid go seolfar bhur ceisteanna riomhphost agus guthán 
chughainn roimh 4:00 iarnóin ar an 16ú Meitheamh 2020.  
Beidh foireann seirbhís custaiméirí ar fail againn chun glaonna 
guthán a fhreagairt, agus beidh ort d’ainm, uimhir guthán agus 
achoimire beag ar do cheist a fhágaint.  Taréis seo, cuirfidh 
ball de foireann an tionscadal glaoch thar n-ais chughat roimh 
48 uair a chloig chun do cheist a phlé.

Breis Eolas
Is féidir gach ceist, ceistneoir nó ráitis maidir leis an 
tionscadal a sheoladh chuig: 
Scéim Bóithre Rochtana N25 Calafort Eorpach Ros Láir
Comhairle Contae Loch Garman, 
An Charraig Leathan, Loch Garman, Y35 WY93, Éire

http://rosslareeuroportaccessroad.ie
http://customerservice@wexfordcoco.ie 

