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Bhealach Cheann an Droichid 
go Teorainn an Chontae
Tionscadal Feabhsúcháin

Réamhrá

Treochlár Tionscadail Threoirlínte Bainistithe Tionscadail an TII

Aithnítear i bPlean Ceantair Áitiúil Cheann an Droichid 2018-2024 mar ghníomh 
ríthábhachtach an gá atá le mionstaidéar a dhéanamh ar chonair an N13 tríd an 
sráidbhaile chun réitigh chuí a scrúdú agus a mholadh chun timpeallacht láir 
sráidbhaile atá níos tarraingtí agus níos éasca le húsáid do choisithe a chur ar fáil 
agus ag an am céanna tionchar ar bith ar éifeachtacht oibríochta an bhealaigh agus 
chomh maith céanna, ar éifeachtacht oibríochta na ngnólachtaí seanbhunaithe a 
fhreastalaíonn ar an mbóthar a íoslaghdú. 
Ina dhiaidh sin, cheap Comhairle Chontae Dhún na nGall, i gcomhar le Bonneagar Iompair Éireann (TII) 
Innealtóirí Comhairliúcháin ROD-AECOM ina gcomhairleoirí teicniúla chun an tionscadal seo a thabhairt 
chun cinn ó Roghanna a bhreithniú (lena n-áireofaí amharc ar roghanna ar líne agus as líne araon), An Rogha 
Feabhsúcháin is Fearr a roghnú, agus an tionscadal a thabhairt tríd na Próisis Reachtúla sula bhforbrófar 
Dearadh Mionsonraithe.
Reáchtáladh Comhairliúchán Poiblí 1 in Óstán an Ghrianáin ag deireadh mhí an Mhárta 2022, i ndiaidh srianta 
éagsúla a shainaithint laistigh den chéad limistéar staidéir a chumhdaíonn purláin Cheann an Droichid. An 
aidhm a bhí leis ná eolas a thabhairt do dhaoine sa phobal agus do pháirtithe leasmhara eile maidir leis na 
srianta a sainaithníodh a d’fhéadfadh cur isteach ar fhorbairt na roghanna amach anseo (lena n-áirítear 
saincheisteanna comhshaoil, sábháilteachta, riachtanais forbartha áitiúla, riachtanais coisithe agus rothaithe 
agus comhordú le tionscadal A2 Bhóthar Bhun Cranncha atá á fhorbairt faoi láthair ag an Roinn Bonneagair 
i dTuaisceart Éireann, agus ag Líonra Ghlasbhealach an Iarthuaiscirt).  Mhair an tréimhse chomhairliúcháin 
thart ar 4 seachtain.  Nuair a fuarthas aiseolas ó Chomhairliúchán Poiblí 1, forbraíodh an Limistéar Staidéir 
chun freastail ar roghanna a bhfuil féidearthachtaí ag baint leo níos faide siar ó Cheann an Droichid.

Ó bhí Comhairliúchán Poiblí 1 ann, bogadh an tionscadal ar aghaidh chuig Céim na Roghanna a Shainaithint.  
Mar chuid den chéim sin, d’fhorbair ROD-AECOM roghanna feabhsúcháin a bhfuil féidearthachtaí ag baint 
leo maidir le measúnú de réir Threoirlínte Bainistithe Tionscadail an TII.  

Mar chuid den chéim sin, tugann Comhairle Chontae Dhún na nGall cuireadh do chónaitheoirí an cheantair 
áitiúil, do dhaoine sa phobal agus do pháirtithe leasmhara eile ráitis agus tuairimí maidir leis na roghanna 
forbartha a roinnt leo.  Reáchtálfar an dara comhairliúchán poiblí neamhreachtúil seo ón 6 Meán Fómhair 
- 4 Deireadh Fómhair 2022 agus beidh taispeántas ar siúl in Óstán an Ghrianáin an 6 Meán Fómhair 2022.
Ba mhaith linn do thuairimí a fháil maidir leis na roghanna atá á dtabhairt ar aghaidh chuig Céim 2 - Maitrís 
Bhreithmheasa an Tionscadail.  Tá do chuid aiseolais tábhachtach agus cuideoidh sé le heolas a dhéanamh 
don mheasúnú.  
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