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Bhealach Cheann an Droichid 
go Teorainn an Chontae
Tionscadal Feabhsúcháin

An Gá atá leis an Tionscadal

Tá sráidbhaile Cheann an Droichid suite ag bun Leithinis Inis Eoghain i gCo. Dhún 
na nGall ar an trasnú teorann is tábhachtaí ó thaobh straitéise san Iarthuaisceart.  
Déantar dhá leath den sráidbhaile le bealach trasteorann an N13 / A2. Tá bonn 
agus taca faoi thábhacht straitéiseach an bhealaigh sa chaoi go bhfuil bealach 
trasteorann an N13 / A2 mar chuid de líonra cuimsitheach TEN-T an AE agus is é 
an príomh-nasc idir Leitir Ceanainn agus Cathair Dhoire. 

Baintear amach leis an tionscadal seo cuspóirí straitéiseacha Phlean Forbartha Náisiúnta 2021-2030 agus 
Chreat Pleanála Náisiúnta 2040. Is é is aidhm leis an tionscadal ná feabhas a chur ar nascacht idir na hionaid 
réigiúnacha i Leitir Ceanainn agus i gCathair Dhoire, agus dá bhrí sin rochtain níos fearr a chur ar fáil ar 
sheirbhísí fostaíochta, oideachais, miondíola, tráchtála agus sláinte agus ar thaisteal ar aghaidh náisiúnta 
agus idirnáisiúnta. 

Bíonn brú tráchta ar an N13 faoi láthair, agus bíonn an líon tráchta ard le níos mó ná 16,700 feithicil sa lá 
ag dul tríd an sráidbhaile agus trasna na teorann. Tá tionchar freisin ag an líon ard tráchta i gcomhar leis 
an líon ard bealaí díreacha isteach chuig gnólachtaí agus maoine ar shábháilteacht an phíosa seo den N13, 
agus faoi rangú imbhuailte an TII, déantar é a rangú i gcónaí mar ráta imbhuailte atá os cionn nó dhá oiread 
os cionn an meán náisiúnta don chineál seo bóthair. 

Timpeallacht atá plúchta le carranna den chuid is mó atá i gCeann an Droichid agus cuireann sé sin le 
lár sráidbhaile atá ar dhroch-chaighdeán, agus ní féidir brath ar am an turais nuair atá an trasnú teorann 
tábhachtach seo in úsáid. Ó thaobh an chomhshaoil de, tá torann tráchta agus leibhéil chreathaidh chomh 
maith le droch-chaighdeán aeir ag cur isteach ar ghabhdóirí goilliúnacha agus daoine atá ina gcónaí ar an 
N13 atá ann cheana mar thoradh ar bhrú tráchta. Is é a bheidh mar aidhm leis an bhfeabhsúchán seo ná 
an tionchar aeráide agus comhshaoil a íoslaghdú nuair is féidir.


