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Bhealach Cheann an Droichid 
go Teorainn an Chontae
Tionscadal Feabhsúcháin

An ngá atá ann don Tionscadal

Tá sráidbhaile Cheann an Droichid suite ar an cheann ó dheas de Leithinis Inis 
Eoghain i gContae Dhún na nGall, an trasnú teorann is tábhachtaí go straitéiseach 
san Iarthuaisceart.  Déanann bealach trasteorann an N13 / A2 dhá leath den 
sráidbhaile. Tacaítear leis an tábhachtach straitéiseach atá leis an bhealach toisc 
go bhfuil bealach trasteorann  an N13 mar chuid de líonra cuimsitheach an EU 
TEN-T agus gurb é an príomhnasc idir Leitir Ceanainn agus Cathair Dhoire.

Cuireann an tionscadail seo straitéisí agus cuspóirí an Phlean Forbartha Náisiúnta 2021-2030 (NDP) 
agus an Chreata Náisiúnta Pleanála 2040 (NPF) i gcrích. Féachtar leis an nasc idir ionaid réigiúnacha 
Leitir Ceanainn agus Chathair Dhoire a fheabhsú, agus dá bhrí sin ag cur feabhas ar an rochtain atá ag 
daoine ar fhostaíocht, oideachas, siopaí miondíola agus tráchtála agus ar sheirbhísí leighis chomh maith 
le taisteal náisiúnta agus idirnáisiúnta ina dhiaidh sin.
Bíonn brú tráchta faoi láthair ar an N13, agus téann go leor tráchta, breis is 19,000 feithicil in aghaidh an 
lae, tríd an sráidbhaile agus trasna na teorann.  Bíonn tionchar freisin ag an lear mór tráchta, i gcomhar 
leis an líon ard rochtana dírí ar ghnónna agus réadmhaoine, ar shábháilteacht an phíosa seo den N13, 
agus bíonn rangú tuairteanna níos airde ná an meán náisiúnta nó dhá oiread an mheáin náisiúnta don 
chineál seo bóthair i gcónaí aige faoi rangú tuairteanna an TII. 
Timpeallacht brú tráchta carrlárnach den chuid is mó é Ceann an Droichid agus bíonn baint aige sin dá 
réir le lárionad sráidbhailteach ar chaighdeán íseal, le hamanna taistil nach féidir brath orthu nuair atá 
ag baint leas as an trasnú teorann tábhachtach seo, mar gur 24km/u an meánluas don trácht. I dtaobh 
na timpeallachta de, bíonn torann ó thrácht agus leibhéil creatha chomh maith le droch-chaighdeán 
aeir mar thoradh ar bhrú tráchta á mbrath ag gabhdóirí íogair agus ag cónaitheoirí feadh an N13 reatha. 
Féachfar leis an fheabhsúchán seo an tionchar aeráide agus timpeallacha a íoslaghdú nuair is féidir.
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