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1. Réamhrá 
Iarradh ar AECOM, mar chuid d’Oifig Dearaidh Rothaíochta an Údaráis Náisiúnta Iompair 
(NTA), pleananna cuimsitheacha rothaíochta a fhorbairt do chontaetha lasmuigh de 
Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath (MBÁC), agus Contae Chorcaí san áireamh. Tá sé beartaithe 
go mbeidh CycleConnects ina líonra cuimsitheach rothaíochta do gach cineál úsáideora 
rothair ar fud gach contae in Éirinn.  

Áireofar leis sin na líonraí rothaíochta atá ann cheana féin amhail rotharbhealaí uirbeacha, 
glasbhealaí agus bealaí idiruirbeacha. Déanfar é sin a fhorlíonadh le rotharbhealaí/naisc 
rothaíochta atá achoimrithe sna pleananna forbartha agus iompair is déanaí, agus le líonraí 
eile a theastaíonn chun an nasc idir an líonra agus pobail a uasmhéadú. Ba cheart a thabhairt 
faoi deara nach bhfuil cineál bonneagair ar bith sonraithe sa líonra seo ar bhealach ar bith 
agus go bhfuil an plean dírithe ar na príomhnaisc a thabhairt chun suntais d’fhonn líonra 
cuimsitheach rothaíochta a chruthú lena nascfar gach mórphobal agus gach ceann scríbe.  

Sa nóta seo déanfar achoimre ghairid ar an líonra rothaíochta atá molta do Chorcaigh. Le 
haghaidh sonraí a fháil faoin modheolaíocht, faoi bheartas náisiúnta agus faoi uaillmhianta 
foriomlána do líonraí CycleConnects, féach an phríomhthuarascáil a bhfuil an nóta teicniúil 
seo ina chuid di.  

2. Daonra agus Lonnaíochtaí Chorcaí  
Tá Contae Chorcaí suite i ndeisceart na tíre, i gcúige Mumhan agus tá contaetha Chiarraí, 
Luimnigh, Thiobraid Árann agus Phort Láirge ar an dá thaobh de. 

De réir na Príomh-Oifige Staidrimh (POS) 2016, tá daonra 374,725 áitritheoir sa chontae. 
Léirítear i dTábla 2.1 thíos an daonra sna bailte i gCorcaigh ina bhfuil 1,000 duine ar a laghad. 
Is iad Cathair Chorcaí, Carraig Uí Leighin, An Cóbh, Mainistir na Corann, Mala, Eochaill, 
Droichead na Bandan, Mainistir Fhear Maí, An Pasáiste, Cionn tSáile, agus Carraig Thuathail 
na haon lonnaíochtaí ina bhfuil 5,000 duine ar a laghad agus daonra níos lú ná 5,000 i ngach 
baile eile.  

Tábla 2.1: Lonnaíochtaí Daonra i gCorcaigh   

Cathair/Baile  Daonra (2016) 

Cathair Chorcaí  208,669 

Baile an Chollaigh 18,621 

Carraig Uí Leighin 15,770 

An Cóbh 12,800 

Mainistir na Corann 12,496 

Mala 12,459 

Eochaill 7,963 

Bandon 6,957 

Mainistir Fhear Maí 6,585 

An Pasáiste 5,843 
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Cathair/Baile  Daonra (2016) 

Cionn tSáile 5,281 

Carraig Tuathail 5,080 

Cloich na Coillte 4,592 

An Ráth 3,919 

Maigh Chromtha 3,765 

Baile an Mhistéalaigh 3,740 

An Sciobairín 2,778 

Beanntraí 2,722 

Bun an Tábhairne - Churchbay 2,577 

Ceann Tuirc 2,350 

Cluain 1,803 

Ráth Chormaic 1,762 

Dún Mánmhaí 1,655 

Baile na Martra 1,600 

Sráid an Mhuilinn 1,555 

Cnocán na Biolraí 1,346 

An Geata Bán 1,154 

Cill na hOmnaí 1,132 

Cill Uird 1,055 

Átha Fhada - An Fhearsáid - Cill Rois 
Tiolláin 1,030 
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3. Beartais agus Pleananna Chorcaí atá 
ann cheana féin 

Plean Forbartha Chontae Chorcaí 2022- 2028 
Tháinig Plean Forbartha Contae Chorcaí (PFCC) i bhfeidhm an 6 Meitheamh 2022 agus 
leagtar amach ann an straitéis agus an fhís fhoriomlán maidir le pleanáil chuí agus forbairt 
inbhuanaithe an chontae thar thréimhse 6 bliana an phlean. Ullmhaíodh é de réir Chuid 2, 
Caibidil 1 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú), Chreat Pleanála Náisiúnta 
2018 agus Straitéis Réigiúnach Spásúil agus Gheilleagrach Réigiún an Deiscirt agus Plean 
Straitéiseach Cheantar Cathrach Chorcaí (MASP) 2020. Is breithniú ábhartha é PFCC sa 
chinnteoireacht ar iarratais phleanála amach anseo le Contae Chorcaí. 
 
Toisc gurb é Corcaigh an contae is mó in Éirinn, tá cur chuige straitéise níos spriocdhírithe ag 
teastáil ina leith. Dá bhrí sin, leagtar amach sa phlean seo straitéis an Chontae maidir le 
ceithre ‘Fho-limistéar Straitéiseacha’ is fearr a léirítear iontu an meascán éagsúil de 
cheisteanna socheacnamaíocha, cultúrtha agus comhshaoil lena sainítear na príomhlimistéir 
laistigh den Chontae. 

 

Iompar agus Soghluaisteacht  

Leagtar amach i gCaibidil 12 de PFCC na cuspóirí agus na beartais straitéiseacha maidir le 
hiompar agus soghluaisteacht laistigh de Chontae Chorcaí. 

Ceann de bhunchuspóirí an PFCC is ea éascaíocht gluaiseachta a bhaint amach le 
hinrochtaineacht agus tréscaoilteacht laistigh de lonnaíochtaí agus idir lonnaíochtaí. Bainfear 
é sin amach trí thosaíocht straitéiseach amhail “daoine a chur roimh an trácht” chomh maith 
le Creat “Seachain-Bog-Feabhsaigh” a ghlacadh, mar a thacaítear leis i dTionscadal Éireann 
2040 agus i Straitéis Iompair Mhórcheantar Chorcaí (CMATS). Is é an sprioc toradh na 
sráideanna agus na mbealaí díreacha a spreagann siúl agus rothaíocht mar a shamhlaítear 
in DMURS, a bhaint amach. Is iad seo a leanas na cuspóirí straitéiseacha sonracha iompair 
agus soghluaisteachta a bhaineann le rothaíocht agus bonneagar rothaíochta: 

Tábla 3.1: Cuspóirí Iompair agus Soghluaisteachta in PFCC 

Cuspóir leis an bPlean Forbartha Contae 

TM 

12-1 

Úsáid Talún agus Iompar a Chomhtháthú  

Tacú le comhtháthú na húsáide talún le bonneagar iompair agus é a éascú, trí dhlúth-lonnaíochtaí 

éagsúla, inbhuanaithe a fhorbairt, chun torthaí iompair inbhuanaithe a bhaint amach, le patrún, suíomh 

agus dearadh na forbartha nua sa Chontae chun tacú le dea-fheidhmiú reatha agus pleanáilte, iompar 

poiblí comhtháite, modhanna iompair siúil agus rothaíochta.  

a) Tacóidh an Chomhairle leis na cláir agus na beartais iompair a sholáthar a gealladh i 

dTionscadal 2040 agus i bPlean Straitéiseach Mhórcheantar Chorcaí mar a bhaineann siad 

le Contae Chorcaí .   

b) Cuirfear forbairt chónaithe, nuair is féidir, i gcrích ar bonn seicheamhach, trína dtabharfar tús 

áite do thailte atá laistigh de nó tadhlach leis na limistéir uirbeacha atá ann cheana, agus atá, 

nó a bheidh, inrochtana den chuid is mó trí shiúl, rothaíocht nó iompar poiblí – lena n-áirítear 

láithreáin inlíonta agus athfhorbraíochta.  

c) Déanfar forbairtí amach anseo a phleanáil agus a dhearadh lena n-inrochtaineacht trí iompar 

poiblí, siúl agus rothaíocht a uasmhéadú agus go háirithe, díreofar go ginearálta ar fhorbairtí 
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ar scála níos mó, atá dian ar thurais, amhail oifigí agus miondíol, ar láithreacha lárnacha a 

bhfuil rochtain mhór orthu trí mhodhanna iompair inbhuanaithe;  

d) Déanfar forbairt fostaíochta agus chónaithe nua a chomhdhlúthú agus a threisiú ar bhealach 

a fhágfaidh go mbeidh sé inseirbhíse trí iompar poiblí agus a chinnteoidh go mbeidh rochtain 

mhór uirthi, trí shiúl, rothaíocht agus iompar poiblí. Laistigh de Mhórcheantar Chorcaí, beidh 

forbairtí atá dian ar thurais nó leibhéil shuntasacha forbartha i láithreacha a bhfreastalaítear 

go maith orthu trí iompar poiblí ard-acmhainne reatha nó beartaithe;  

e) Le forbairtí i mbailte tuaithe níos lú barrfheabhsófar iompar poiblí agus comhtháthú taistil 

inbhuanaithe laistigh de na lonnaíochtaí. Tabharfar tacaíocht d’acomhail iompair phoiblí chun 

aistriú córa iompair go hiompar poiblí agus taisteal inbhuanaithe idir lonnaíochtaí agus ar an 

mbealach isteach go lonnaíochtaí a spreagadh.  

f) Cuirfear dlús forbartha cónaithe níos airde chun cinn in ionaid lonnaíochta a bhaineann leas 

as soláthar ardchaighdeáin seirbhísí iompair phoiblí.  

g) Ullmhófar Pleananna Iompair Áitiúil do phríomhbhailte agus do bhailte níos mó ina bhfuil 

daonra 10,000 nó gar do sin chun comhtháthú na húsáide talún agus pleanála iompair a 

uasmhéadú. Áireofar in ullmhú na bPleananna Iompair Áitiúil anailís mhionsonraithe ar 

thréscaoilteacht chun éascaíocht a dhéanamh ar sholáthar an choincheapa 10 nóiméad ón 

mbaile a bharrfheabhsóidh an acmhainn um maolú an athraithe aeráide agus oiriúnú don 

athrú aeráide, rud a sholáthróidh cosaint don bhithéagsúlacht agus a fheabhsóidh an riocht 

phoiblí. Ullmhófar Pleananna Iompair Áitiúil i gcomhairle leis an NTA agus TII agus tabharfar 

aird ar an Nóta Comhairle maidir le Measúnú Iompair Bunaithe ar Cheantar (ABTA) (2018 nó 

athbhreithniú ar bith ina dhiaidh sin) an NTA/TII agus an forlíonadh ‘ABTA How to Guide’, 

Treoirdhoiciméad Treorach, Modheolaíocht Phíolótach (2021).  

h) Cuirfidh an Chomhairle comhordú chun cinn idir na gníomhaireachtaí go léir a bhfuil baint acu 

le soláthar seirbhísí iompair.  

i) Beidh dearadh na mbóithre agus na sráideanna ar fad laistigh de na limistéir uirbeacha, lena 

n-áirítear bruachbhailte, bailte agus sráidbhailte laistigh den chrios 60 kpu de réir an 

Lámhleabhair Deartha le haghaidh Bóithre agus Sráideanna Uirbeacha, arb iad na 

caighdeáin deartha bóithre ainmnithe chuí le haghaidh na suíomhanna sin. Cuirfear DMURS 

i bhfeidhm in ullmhú gach plean reachtúil agus neamhreachtúil agus tríd an bpróiseas 

bainistíochta forbartha.  

j) Déanfar feidhm iompair straitéiseach na mbóithre náisiúnta a chothabháil agus a chosaint de 

réir an bheartais náisiúnta.  

k)  Féach freisin TM 12-7 CMATS 

TM 

12-2 

Taisteal Gníomach 

TM12-

2-1 

 

Ardleibhéal tosaíochta agus tréscaoilteachta maidir le siúl agus rothaíocht chun lonnaíochtaí 

inrochtana, tarraingteacha, inmhaireachtála, bríomhara agus sábháilte a chur chun cinn chun oibriú 

iontu, cónaí iontu, dul ag siopadóireacht iontu agus páirt a ghlacadh i saol an phobail iontu, laistigh de 

shiúlóid deich nóiméad ón teach. Tosaíocht a thabhairt d’fhorbairt inár lonnaíochtaí a bheidh suite 

agus deartha go maith chun siúl, rothaíocht agus turais iompair phoiblí a éascú. Rochtain chothrom do 

chách a chur chun cinn trí chloí leis an dearadh uilíoch sa timpeallacht thógtha sheachtrach chun 

úsáid níos fearr as iompar poiblí, siúl agus rothaíocht a éascú.  

a) Beidh limistéir forbartha nua tréscaoilteach le haghaidh siúil agus rothaíochta, trí bhealaí 

sábháilte, áisiúla agus taitneamhacha, agus tabharfar faoi chur i bhfeidhm chúlghabhálach 

saoráidí siúil agus rothaíochta nuair is praiticiúil sna comharsanachtaí atá ann cheana féin, 

chun buntáiste iomaíoch a thabhairt do na modhanna sin. Féach DMURS (athbhreithniú 2020 

nó níos déanaí) agus an Lámhleabhar Náisiúnta Rothaíochta agus an Treoir Dea-Chleachtais 

maidir le Tréscaoilteacht (NTA) chun treoir a fháil.  

b) Dearfar gach forbairt nua de réir na gcaighdeán DMURS is déanaí, mura gcuirtear bac orthu 

le srianta spáis nó srianta eile, ionas go mbeidh siad inrochtana agus tréscaoilteach do 

choisithe, do rothaithe agus dóibh siúd atá faoi mhíchumas luaineachta. 
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c) Beidh ráiteas ag gabháil le hiarratais ar gach forbairt nua maidir le conas a bhainfear 

tréscaoilteacht fheabhsaithe agus chuimsitheach amach, agus cuimseofar iontu ráiteas um 

chomhlíonadh DMURS (athbhreithniú 2020 nó níos déanaí) agus iniúchadh cáilíochta (dá 

dtagraítear in DMURS).  

d) Ba cheart go gcuimseofaí i bhforbairt na bealaí agus na naisc atá ann cheana féin a chuireann 

le tréscaoilteacht ceantair, go háirithe na cinn a sholáthraíonn rochtain ar phríomhsheirbhísí, 

saoráidí agus bonneagar iompair phoiblí. Ní dhéanfar naisc atá ann cheana a chailleadh má 

tharlaíonn turais níos timpeallaí má chailltear iad.  

e) Beidh insiúltacht agus inrochtaineacht ar mhodh siúil mar chuspóir lárnach i bpleanáil agus i 

ndearadh gach bonneagair nua iompair agus seirbhísí iompair phoiblí.  

f) Cuirfear uasghráduithe ar an riocht phoiblí chun cinn chun feabhas a chur ar sholáthar siúil 

agus rothaíochta i lonnaíochtaí.  

g) Lonnaíochtaí a sholáthar ina soláthrófar réimse leathan seirbhísí chomh maith le forbairt 

chónaithe ilghnéitheach agus ard-dlúis chun tacú le siúl agus rothaíocht.  

h) Tacú le feidhm Straitéis Iompair Mhórcheantar Chorcaí chun rátaí níos airde d’aistriú córa 

iompair go hiompar inbhuanaithe a bhaint amach.  

Forbairtí úsáide measctha ar láithreáin athghiniúna a spreagadh laistigh de lár na mbailte nuair 

is cuí. 

TM 

12-2-2 

Cultúr taistil ghníomhach a chur chun cinn agus a éascú sa Chontae i gcás ina bhfuil taisteal 

gníomhach ina rogha inmharthana. 

a) Oibriú le hionadaithe na gcumann um chearta míchumais agus oibreacha inrochtaineachta á 

bpleanáil lena chinntiú go gcuirfear dearcadh úsáideoirí soghonta bóithre san áireamh.  

b) Tacú le soláthar an líonra rothaíochta atá leagtha amach sa Phlean Líonra Rothaíochta don 

Mhórcheantar faoi réir MST agus MC nuair is gá.  

c) Tacú le soláthar thionscadail chonairí na rotharbhealaí, na nGlasbhealaí agus na 

nGormbhealaí faoi réir roghnú suíomhanna cuí agus próisis mheasúnaithe timpeallacht, ag 

féachaint don Straitéis um Fhorbairt Glasbhealaí Náisiúnta agus Réigiúnacha Amach Anseo, 

Iúil 2018.  

d) Tacú le forbairt bonneagair rothaíochta a bheidh sábháilte, eagraithe agus leanúnach chun 

freastal ar riachtanais gach grúpa rothaithe, go háirithe rothaithe nua, leanaí scoile agus 

daoine scothaosta agus tacú le bealaí sábháilte siúil agus rothaíochta go háirithe sa chur 

chuige maidir le scoileanna.  

e) Dul i dteagmháil le gníomhaireachtaí eile chun féachaint an bhféadfaí conairí rothaíochta a 

ainmniú, amhail lánaí liatha, ar bhealaí áirithe laistigh den líonra bóithre atá ann cheana.  

f) Nuair is cuí, bealaí malartacha a shainaithint, ar a bhfuil comharthaí do rothaíocht agus siúil, 

chun eispéireas an taistil ghníomhaigh agus glacadh leis an taisteal gníomhach a fheabhsú.  

g) Tionscnaimh glasbhealaí inbhuanaithe do choisithe agus do rothaithe a chur chun cinn, rud 

a uasmhéadóidh an acmhainn d'idirnaisc idir glasbhealaí, agus naisc ó limistéir chónaithe 

agus fostaíochta go dtí glasbhealaí, faoi réir próisis láidre roghnúcháin láithreán agus próisis 

measúnaithe timpeallachta.  

Féachaint le feabhas a chur ar nascacht laistigh den Chontae agus den réigiún le haghaidh 

bealaí siúil agus bealaí rothaíochta comaitéireachta agus feidhmeanna taitneamhachta áineasa. 

TM12-

2-4 

Rotharbhealach Idir-Uirbeach IU-1 (CMATS) a sholáthar, nascacht rothaíochta coisithe ar 

ardchaighdeán a sholáthar idir Dún Citeal agus Mainistir na Corann, a nascfaidh le Glasbhealach 

Mhainistir na Corann-Eochaille ar deireadh. 

TM12-

2-5 

Déanfar cosáin agus rotharbhealaí/ glasbhealaí nua agus uasghráduithe ar chosáin agus ar 

rotharbhealaí/ghlasbhealaí a dhearadh go híogair agus aird á tabhairt ar bhreithnithe timpeallachta, 

chaomhnú an dúlra, tírdhreacha agus oidhreachta eile, agus beidh siad tiomanta, go háirithe, do 

shlánachair chuí a sholáthar ó shruthchúrsaí uisce mar a bhfuil cosáin agus rotharbhealaí/glasbhealaí 

nua beartaithe feadh aibhneacha, sruthanna, lochanna nó limistéir íogaire eile. Tá gá le straitéis 
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glasbhealaí a fhorbairt don Chontae chun treoir a chur faoi bhreithniú ar shainaithint agus ar fhorbairt 

glasbhealaí amach anseo i gcur chuige atá bunaithe ar phlean. 

TM12-

2-6 

Glasbhealach Chuan Chorcaí a sholáthar, comhpháirt den Ghlasbhealach ón Laoi go dtí an Fharraige, 

faoi réir measúnú timpeallachta. Féach freisin TM 12-2-5 

TM 

12-7 

CMATS 

Tacú le cur chun feidhme Straitéis Iompair Mhórcheantar Chorcaí  

 

Siúl agus Rothaíocht  

Tugtar faoi deara sa PFCC nach bhfuil aistriú córa iompair ó úsáid carranna á bhaint amach. 
Ag lua sonraí daonáirimh a thaispeántar i measc fostaithe a bhfuil cónaí orthu i gContae 
Chorcaí gur thaisteal níos lú ná 1% de na comaitéirí ar rothar chun na hoibre, gur bhain níos 
lú ná 3% úsáid as iompar poiblí agus gur shiúil níos lú ná 6% chun na hoibre in 2016. Cuirtear 
béim láidir mar sin sa Phlean ar sholáthar agus ar chothabháil an bhonneagair taistil 
ghníomhaigh chun an t-aistriú córa iompair sin a spreagadh. 

Chun coincheap 10 nóiméad ón mbaile a bhaint amach go rathúil, mar a thuairiscítear sa 
PFCC, tá gá le bealaí siúil agus rothaíochta a chosaint agus a fheabhsú, go háirithe bealaí 
lena soláthraítear rochtain ar lárionaid chomharsanachta nó bhailte, iompar poiblí, limistéir 
fostaíochta áitiúla, limistéir áineasa, saoráidí pobail, agus scoileanna. Mar sin, sonraítear sa 
Phlean gur cheart go mbeadh forbairtí nua chomh tréscaoilteach agus is féidir le haghaidh 
siúil agus rothaíochta agus ba cheart deiseanna a ghlacadh chun bealaí siúil agus rothaíochta 
a chur chun feidhme go cúlghabhálach nuair is praiticiúil sna comharsanachtaí atá ann 
cheana. 

Admhaíonn Comhairle Contae Chorcaí chun aistriú córa iompair go rothaíocht a chur chun 
cinn agus a spreagadh go héifeachtach go gcaithfear saoráidí sábháilteachta agus páirceála 
a chur ar fáil d'fhorbairtí nua agus do chinn atá ann cheana chomh maith, agus an gá atá le 
bealaí rothaíochta agus siúil níos tiomnaithe a aithint agus a fhorbairt. 

Tá iniúchadh á dhéanamh go gníomhach ag an gComhairle ar bhealaí nua chun rothaíocht a 
sholáthar ar fud an chontae. Is sprioc fhadtéarmach é freisin Cosán Cósta Shlí an Atlantaigh 
Fhiáin ó Chionn Mhálanna go Cionn tSáile a fhorbairt chun siúl agus rothaíocht ar Shlí an 
Atlantaigh Fhiáin a éascú do chuairteoirí. 

 

Glasbhealaí  

Aithnítear sa phlean an tábhacht a bhaineann le bealaí Glasbhealaigh agus leagtar amach 
ann a sprioc iad a úsáid a oiread agus is féidir mar bhonneagar taistil, eacnamaíoch agus 
áineasa . Oibreoidh an Chomhairle le hIarnród Éireann agus leis an NTA maidir le haon 
chomhtháthú rotharbhealaí agus cosán sna stáisiúin iarnróid feadh chonair iarnród an oirthir.  

Agus an rath á lua maidir leis na glasbhealaí atá laistigh den chontae cheana, tá Comhairle 
Contae Chorcaí ag déanamh measúnú gníomhach ar shuíomhanna le haghaidh forbairt 
bonneagair taistil ghníomhaigh. Áirítear ar na forbairtí reatha tógáil an ghlasbhealaigh 23km 
ó Mainistir na Corann go hEochaill, atá le críochnú faoi 2023, pleanáil don 
Rotharbhealach/Glasbhealach Idir-Uirbeach, agus pleanáil Ghlasbhealach Chuan Chorcaí. 
Tá roinnt staidéar féidearthachta leanúnach ar siúl freisin ar an bhféidearthacht glasbhealaí a 
fhorbairt feadh roinnt de na líonraí iarnróid tréigthe i ndeisceart agus in iarthar an chontae. 

Tá na sainchuspóirí straitéiseacha maidir le glasbhealaí a bhaineann le rothaíocht agus 
bonneagar rothaíochta leagtha amach i dTábla 3.2 thíos: 
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Tábla 3.2: Cuspóirí na gGlasbhealaí Straitéiseacha sa PFCC  

Cuspóir leis an bPlean Forbartha Contae  

TO 10-8 Siúl/Rothaíocht agus Glasbhealaí  

Forbairt glasbhealaí, bealaí siúil agus rothaíochta a chur chun cinn ar fud an Chontae mar 

ghníomhaíocht do chuairteoirí idirnáisiúnta agus do thurasóirí áitiúla ar bhealach a bheidh oirúnach 

do chaomhnú an dúlra agus do bheartais chomhshaoil eile. 

TO 10-9 Glasbhealaí 

Tacú le forbairt straitéise glasbhealaí uile-chontae i gCorcaigh, agus forbairt á déanamh ar na staidéir 

fhéidearthachta atá déanta go dtí seo agus aird á tabhairt ar an gcomhthéacs polasaí náisiúnta agus 

réigiúnach atá ag athrú. Dhéanfaí bealaí glasa oiriúnacha a shainaithint agus a chur in ord tosaíochta 

sa straitéis a chuirfear chun cinn trí na próisis ábhartha measúnaithe tionchair/deartha/toilithe agus 

éiceolaíochta agus chun tacú le maoiniú agus soláthar na dtionscadal sin. 

GI 14-1 Cuspóirí le Bonneagar Glas agus Gorm ar fud an Chontae 

a) Bonneagar glas comhtháite agus eagraithe a chruthú don Chontae trí choinneáil agus 

neartú líonraí substaintiúla de spás glas a spreagadh i limistéir uirbeacha, in imill uirbeacha 

agus faoin tuath i gcoitinne chun freastal ar riachtanais na bpobal anois agus amach anseo 

agus mar phríomhchuiditheoir leis an maolú aeráide. agus oiriúnú aeráide.  

b) Líonra an bonneagair ghlais (lena n-áirítear conairí glasa) a fhorbairt chun caomhnú agus 

feabhsú na bithéagsúlachta a chinntiú, lena n-áirítear cosaint Láithreáin Eorpacha Natura 

2000, soláthar páirceanna inrochtana, spásanna oscailte agus saoráidí áineasa (go háirithe 

laistigh de lonnaíochtaí), bainistiú inbhuanaithe uisce, caomhnú thréith an tírdhreacha agus 

cosaint agus feabhsú na hoidhreachta ailtireachta agus seandálaíochta.  

c) Leas a bhaint as na tairbhí/deiseanna ilfheidhmeacha (seirbhísí éiceachórais) is féidir le 

bonneagar glas agus gorm a chur i láthair agus béim a leagan orthu. Féachaint le húsáid 

réiteach bunaithe ar an dúlra a chur chun cinn mar mhalairt ar bhonneagar traidisiúnta. 

Féachaint le cur chuige seirbhísí éiceachórais agus luacháil seirbhísí éiceachórais a chur 

chun cinn mar uirlis chinnteoireachta i bpleananna agus i dtionscadail.  

d) Aibhneacha agus sruthanna (agus a gcuid conairí bruachánacha i gcoitinne) a aithint mar 

cheann de na bunsraitheanna nádúrtha do chonairí ilfheidhmeacha bonneagar glas agus 

gorm. Iarracht a dhéanamh naisc éiceolaíochta a neartú idir sruthchúrsaí agus gnáthóga 

eile a bhraitheann ar uisce chomh maith le fálta/cranteorainneacha, coillearnach agus 

scrobarnach sa tírdhreach i gcoitinne.  

e) A chinntiú go bhfuil leibhéal imleor bonneagair ghlais agus áineasa ardchaighdeáin 

(gníomhach agus éighníomhach) i ngach lonnaíocht ag cur san áireamh easnaimh atá ann 

cheana féin, fás daonra pleanáilte chomh maith leis an ngá le freastal ar a gcúlchríocha 

máguaird.  

f) Glanghnóthachan a bhaint amach i mbonneagar glas trí shócmhainní reatha a chosaint 

agus a fheabhsú agus trí bhonneagar glas nua a sholáthar mar chuid lárnach den phróiseas 

pleanála. Soláthar gnéithe éagsúla bonneagair ghlais a spreagadh, amhail crainn i limistéir 

uirbeacha agus díonta glasa i lár na mbailte, ionas go mbainfear glanghnóthachan amach 

i mbonneagar glas thar shaolré an Phlean Forbartha seo. 

g) Féachaint le hinfheistíocht a mhéadú i soláthar agus cothabháil bonneagair ghlais trí 

rochtain a fháil ar shásraí maoinithe ábhartha AE agus ar dheiseanna maoinithe náisiúnta 

lena n-áirítear maoiniú a bhaineann le turasóireacht. 

h) Soláthar bonneagair ghlais a chomhtháthú i soláthar agus athsholáthar bonneagair, lena n-

áirítear bealaí siúil agus rothaíochta, de réir mar is cuí, agus an bhithéagsúlacht agus 

acmhainní tírdhreacha eile á gcosaint.  

i) Tacú le tionscnaimh agus cláir lena bhféachtar leis an mbonneagar glas agus gorm a neartú 

agus oibriú le pobail agus le páirtithe leasmhara eile chun coincheap an bhonneagair ghlais 

agus ghoirm a chur chun cinn. 

GI 14-11 

 

Dréacht-Straitéis Tírdhreacha, Pleananna Úsáide Talún agus Treoir Bheartais 

Aird a thabhairt ar Dhréacht-Straitéis Tírdhreacha Chontae Chorcaí (2007) agus pleananna á n-

ullmhú agus treoir bheartais eile atá á hullmhú le linn shaolré an Phlean. Dréacht-Straitéis 

Tírdhreacha Chontae Chorcaí a athbhreithniú agus a nuashonrú chomh luath agus is féidir i 

ndiaidh an Mheasúnacht Náisiúnta ar Nádúr an Tírdhreacha a fhoilsiú chomh maith le haon 

treoirlínte gaolmhara a chur san áireamh. Agus moladh ann acmhainní radharc álainn den sórt sin 

a chosaint, aithnítear sa Phlean freisin go bhfuil gach tírdhreach beo agus ag athrú, agus dá bhrí 

sin, i bprionsabal níl sé beartaithe go gcuirfeadh sé sin cosc ar fhorbairt feadh na mbealaí sin, ach 
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níor cheart go gcuirfeadh forbairt, nuair a cheadaítear í, bac nó cosc ar na radhairc agus na 

hionchais sin agus ba chóir iad a dhearadh agus a shuíomh chun a dtionchar a laghdú. Spreagfar 

leis an bprionsabal sin tírdhreachú cuí agus scáthphlandáil ar fhorbairtí feadh bealaí scéimhe. 

GI 14-14 Bealaí Scéimhe  

a) A iarraidh orthu siúd ar mian leo forbairt a dhéanamh sa chomharsanacht ar bhealach 
scéimhe agus/nó limistéar ina bhfuil radhairc thábhachtacha, a léiriú nach mbeidh aon bhac 
nó díghrádú díobhálach ar na radhairc i dtreo gnéithe íogaire tírdhreacha nó uathu. I 
limistéir dá leithéid, ní mór oiriúnacht dhearadh, leagan amach láithreáin agus thírdhreachtú 
na forbartha a bheartaítear a léiriú mar aon le bearta maolaithe chun athruithe suntasacha 
ar chuma nó ar charachtar an limistéir a chosc. 

b) Tírdhreachú cuí agus scáthphlandáil ar fhorbairtí feadh bealaí scéimhe a spreagadh (Féach 
Caibidil 16 An Oidhreacht Thógtha agus Chultúrtha). 

 

  
 

Straitéis Iompair Mhórcheantar Chorcaí 2020 
I Straitéis Iompair Mhórcheantar Chorcaí (CMATS), atá leagtha amach ag an Údarás 
Náisiúnta Iompair, cuirtear roinnt moltaí chun cinn don líonra iompair i gCorcaigh faoi 2040. Is 
ionann CMATS agus straitéis chomhordaithe um úsáid talún agus iompair chun freastal ar 
éileamh méadaithe taistil a bhaineann le fás eacnamaíoch agus daonra i gCorcaigh. Áirítear 
leis sin líonra rothaíochta eagraithe, sábháilte agus tarraingteach a sholáthar a thacóidh le 
hathrú ón gcarr príobháideach go dtí an rothaíocht.  

Is é an líonra rothaíochta atá beartaithe mar chuid de CMATS an líonra céanna atá molta ag 
Líonra Rothaíochta Mhórcheantar Chorcaí 2017. Sonraítear sa CMATS príomhthosaíochtaí 
maidir le hionphlandú an líonra rothaíochta mar a leanas:  

 Líonra eagraithe de bhealaí rothaíochta soir-siar agus thuaidh-theas trasna an 
cheantair a ainmniú lena soláthrófar rochtain ar gach mórghineadóir turas.  

 Is é an chéad tosaíocht a bheidh ann i gcomhthéacs rochtana limistéir fostaíochta 
agus oideachais tríú leibhéal agus scoileanna ina dhiaidh sin. Bunaíodh na 
tosaíochtaí sin chun tacú le spriocanna aistrithe córa iompair atá beartaithe. Tugtar 
tús áite freisin do naisc rothaíochta le limistéir nua forbartha.  

 An Leibhéal Seirbhíse is airde agus is féidir a sholáthar ar chonairí sainaitheanta ina 
bhfuil éileamh ard. 

 Deiseanna le haghaidh glasbhealaí agus bealaí ciúine ar ardchaighdeán a aithint 
agus a uasmhéadú. 

 Freagairt ar aiseolas ó phríomhpháirtithe leasmhara agus ón bpobal. 

Chomh maith leis sin tá an glasbhealach soir siar molta “Ón Laoi go dtí an Fharraige” ó Bhaile 
an Chollaigh go Bun an Tábhairne. Cuimsítear ann Páirceanna na Laoi, céanna na cathrach, 
an Mhuiríne agus iarnród an tSeanphasáiste. Déantar achoimre i bhFíor 3.1 ar an líonra 
rothaíochta atá beartaithe mar chuid de CMATS. Ba chóir a thabhairt faoi deara go n-áirítear 
sa líonra sin limistéir uirbeacha Chathair Chorcaí, Baile an Chollaigh, an Phasáiste, Charraig 
Thuathail, Mhainistir na Corann, an Chóibh agus Charraig Uí Leighin.  
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Fíor 3.1: Líonra Rothaíochta Mhórcheantar Chorcaí atá beartaithe (CMATS 2020) 

 

Plean Forbartha Chathair Chorcaigh 2022 - 2028 

Tá Plean Forbartha Chathair Chorcaí á dhréachtú faoi láthair ach táthar ag súil go 
dtabharfar chun críche in 2022 é agus go mairfidh sé go dtí 2028. Ceann de na 
prionsabail is ea córas iompair inbhuanaithe bunathraithe a fhorbairt le haistriú 
suntasach i dtreo siúil, rothaíochta agus iompar poiblí agus é sin a chuimsiú i ngach 
forbairt ar fud na cathrach. Tá baint aige sin freisin le prionsabal inbhuanaithe ‘Cathair 
athléimneach’ a dhéanamh de Chorcaigh agus cur le creat don aistriú go Cathair 
ísealcharbóin a bheidh athléimneach ó thaobh na haeráide de. Sa phlean, aithnítear 
rothaíocht mar mhodh iompair ar chostas íseal agus atá ag fás go tapa i gCorcaigh. 
Déantar achoimre i bhFíor 3.2 ar limistéar fáis Chathair Chorcaí. Áirítear leis sin 
Ceantar Chathair Chorcaí i gcoitinne sa lár feadh bhaile Bhaile an Chollaigh san 
iardheisceart.   
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Fíor 3.2: Straitéis Fáis Chathair Chorcaí (Plean Forbartha Chathair Chorcaí 2022) 

 
Pléitear i gCaibidil 4 beartais agus cuspóirí Iompair agus Soghluaisteachta don 
chathair. Áirítear leis sin na cuspóirí straitéiseacha seo a leanas: 
  

 Tacú le cur chun feidhme Straitéis Iompair Mhórcheantar Chorcaí (CMATS) 

 Chun iompar inbhuanaithe a chur chun cinn agus a chur in ord tosaíochta lena n-
áirítear taisteal gníomhach (siúl agus rothaíocht) agus iompar poiblí tabharfar tús áite 
d’fhorbairt tithíochta agus fostaíochta i suíomhanna ar féidir freastal orthu trí shiúl, 
rothaíocht agus iompar poiblí.  Tacóidh Comhairle Cathrach Chorcaí le comhtháthú 
taistil idir córacha iompair, soghluaisteacht chliste agus líonraí iompair agus seirbhísí 
a bhfuil rochtain ag cách orthu a sholáthar.  

 I dtograí maidir le forbairt nua i gCathair Chorcaí éileofar an gá le carr príobháideach 
a íoslaghdú, tús áite a thabhairt do shiúl, rothaíocht agus iompar poiblí, bheith 
tréscaoilteach, sábháilte agus slán le haghaidh siúil agus rothaíochta agus nuair is 
féidir soláthar a dhéanamh do thréscaoilteacht scagtha.  

 

Tá plean cúig bliana don rothaíocht idir 2021 agus 2025 leagtha amach freisin sa phlean 
Forbartha Cathrach is déanaí ina bhfuil breis agus 100km de shaoráidí rothaíochta nua agus 
uasghrádaithe a sholáthrófar le linn a shaolré. Léirítear é sin i bhFíor 3.3 thíos:  

Ceantar 
Chathair 
Chorcaí 

Ceantar Bhaile 
an Chollaigh 
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Fíor 3.3: Léarscáil Tháscach 5 Bliana um Líonra Rothaíochta Chorcaí (Plean Forbartha 
Chathair Chorcaí 2022)  

 

Is é seo a leanas na Cuspóirí soghluaisteachta agus iompair atá leagtha amach sa phlean 
forbartha cathrach ar féidir le forbairt líonra rothaíochta uirbí do Chorcaigh cuidiú leo:  

 Cuspóir 4.1 – CMATS: Oibreoidh Comhairle Cathrach Chorcaí i gcomhar leis an 
NTA, TII agus Comhairle Contae Chorcaí chun Straitéis Iompair Mhórcheantar 
Chorcaí a chur chun feidhme go hiomlán faoi réir miondearadh innealtóireachta agus 
breithnithe timpeallachta, lena n-áirítear na tionscadail agus na cláir maidir le siúl, 
rothaíocht, iompar poiblí, BusConnects, iarnród fo-uirbeach, iarnród éadrom, 
páirceáil agus taisteal agus bonneagar bóithre. 

 Cuspóir 4.2 – Straitéis Gluaiseachta Chathair Chorcaí: Oibreoidh Cathair Chorcaí 
i gcomhar leis an NTA chun feidhmiú céimneach Straitéis Gluaiseachta Lár na 
Cathrach a thabhairt chun críche  

 Cuspóir 4.4 – Taisteal Gníomhach:  

o Siúl agus rothaíocht a chur chun cinn go gníomhach mar mhodhanna iompair 
atá éifeachtach, sláintiúil agus neamhdhíobhálach don chomhshaol trí fhorbairt 
líonraí de bhealaí rothaíochta agus cosán a bheidh díreach, compordach, áisiúil 
agus sábháilte a chinntiú ar fud na cathrach.  

o Tacú le leathnú scéim Rothar Chorcaí. 

o Freastal ar nuálaíochtaí eile amhail rothair leictreonacha, fruiliú carranna poiblí, 
agus réitigh eile a spreagfaidh taisteal gníomhach.  

o Tacú le rolladh amach Phlean Rothaíochta 5 Bliana an NTA. 

o Tacú leis an gclár Bealaí Sábháilte chun na Scoile agus dul i ngleic leis. 
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 Cuspóir 4.5 – Tréscaoilteacht:   

o Áireofar i ngach forbairt nua, go háirithe feadh na mbealaí féideartha a 
aithníodh le haghaidh feabhsuithe iompair phoiblí, tréscaoilteacht do choisithe, 
rothaithe agus iompar poiblí chun a hinrochtaineacht a uasmhéadú. 

o Tréscaoilteacht, sábháilteacht, slándáil agus nascacht a uasmhéadú do 
choisithe agus do rothaithe trí naisc dhíreacha a chruthú le bóithre cóngaracha 
agus le líonraí iompair phoiblí de réir fhorálacha na treorach reachtúla mar atá 
forordaithe. 

o Straitéis tréscaoilteachta a ullmhú do cheantair ar fud na cathrach. 

 

Tugtar breac-chuntas sa Phlean Forbartha Cathrach ar na scéimeanna feabhsúcháin siúil 
agus rothaíochta seo a leanas ar bhealach níos sonraí freisin:  

 

 Glasbhealach ón Laoi go dtí an Fharraige: Tá bealach siúl, reatha agus 
rothaíochta ardchaighdeáin beartaithe sa Glasbhealach ón Laoi go dtí an Fharraige 
trí chathair Chorcaí, trí chontae Chorcaí agus timpeall ar an gcuan. Ag tosú ag Damba 
Inis Cara, leanfaidh an Laoi go dtí an Fharraige an Laoi trí Lár Chathair Chorcaí trí 
chéanna na Cathrach sula dtaistealaíonn sí feadh chladach thiar chuan Chorcaí sula 
gcríochnóidh sí ag béal an Chuain. Ceanglóidh an glasbhealach an chathair agus a 
cúlchríoch leis an dá shainghné den tírdhreach áitiúil, gleann oighreach na Laoi agus 
cuan Chorcaí. I measc na mbuntáistí a charnfar beidh feabhsuithe ar shláinte fhisiciúil 
agus mheabhrach, laghduithe ar thruailliú aeriompartha agus ar astaíochtaí carbóin 
agus gnólachtaí agus an turasóireacht á dtreisiú. Le linn shaolré an phlean seo 
comhoibreoidh Comhairle Cathrach Chorcaí go dlúth le príomhpháirtithe leasmhara 
lena n-áirítear an NTA, TII, Comhairle Contae Chorcaí agus páirtithe leasmhara eile 
chun an tionscadal seo a sholáthar a bheidh ina chatalaíoch suntasach i dtreo an 
taistil inbhuanaithe i Mórcheantar Chorcaí. 

 

 Scéim Feabhsúcháin Bóthair Lehenaghmore: Chomh maith le feabhsuithe bóithre 
sa limistéar sin den chathair cuimsítear sraith beart ann a dhírítear ar nascacht do 
choisithe a fheabhsú lena n-áirítear cosáin nua, trasrianta coisithe agus droichead 
rothaíochta nua do choisithe a nascfaidh leis an nGlasbhealach beartaithe ar shean-
líne iarnróid Chorcaí-Dhroichead na Bandan. Soláthrófar leis scéim seo nascacht idir 
an Tóchar agus Lehanaghmore agus níos faide ar aghaidh i Lár na Cathrach agus 
bruachbhailte an iarthair agus tabharfar aghaidh inti ar an easnamh bonneagair a bhí 
níos géire de réir mar a d’fhorbair an ceantar le blianta beaga anuas. 

 

 Scéim Feabhsúcháin Bóithre Ghleann Maghair: Tá bearta sa scéim seo atá 
deartha chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna nascachta agus éascaítear 
leis naisc níos fusa idir na trí shráidbhaile a chuimsíonn an lonnaíocht, Gleann 
Maghair, Sruthán na Saileach agus Baile Roisín. I measc na mbeart atá beartaithe tá 
bealaí tiomnaithe easbhóthair, bealaí rothaíochta leithscartha agus forbairt ar 
Ghlasbhealach a nascann Coláiste Pobail Ghleann Maghair le Baile Roisín agus 
Coláiste an Phiarsaigh. 

 

 Glasbhealach Iarnróid an Phasáiste: D’aithin Comhairle Cathrach Chorcaí 
Glasbhealach an Phasáiste roimhe seo mar phríomhchonair iompair toisc go bhfuil 
an cumas aige an bealach is fearr cáilíocht agus is dírí a sholáthar do choisithe agus 
do rothaithe idir Lár na Cathrach agus Machain. Mhol sé bearta feabhsúcháin 
éagsúla ar an nglasbhealach lena n-áirítear an bealach atá ann cheana a leathnú, 
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soilsiú a sholáthar agus rochtain ar an ghlasbhealach a fheabhsú. Soláthrófar leis an 
tionscadal saoráidí a mbeidh feabhas mór curtha orthu do rothaithe agus do choisithe 
feadh bhealach an Ghlasbhealaigh ó Pháirc Uí Chaoimh go Machain agus feabhsófar 
a luach taitneamhachta. Cuirfear béim ar oidhreacht Iarnród Chorcaí, na Carraige 
Duibhe agus an Phasáiste tríd an oiread is féidir den bhonneagar iarnróid atá fágtha 
a chorprú sa scéim. Feabhsófar na pointí rochtana atá ann cheana, agus cuirfear 
bealaí isteach nua ar fáil mar aon le leathnú ar a fhad iomlán agus soláthrófar soilsiú 
agus CCTV chun slándáil a fheabhsú. Ina theannta sin, d’fhéadfadh sé go ndéanfaí 
an bealach sin a roinnt leis an gcuid den Iarnród Éadrom atá beartaithe idir Machain 
agus Lár na Cathrach. 

 

 Conair Iompair Bhóthar na Gráinsí & Ghleann na Trá Móire (droichead an N40): 
I láthair na huaire, tá an rochtain do Choisithe agus do rothair go Páirc Ghleann na 
Trá Móire agus lár na Cathrach i gcoitinne ó limistéar na Gráinsí-Frankfield i nDúglas 
scoite ag N40 an Chuarbhóthair Theas agus pointí trasnaithe teoranta d'acomhal 
Bhaile Dhúglais agus Bhóthar Chionn tSáile. Soláthraítear i bPlean Líonra 
Rothaíochta Chorcaí 2017 straitéis shoiléir d’fhorbairt an líonra rothaíochta laistigh 
den Mhórcheantar amach anseo. Is é an aidhm úsáid níos mó a bhaint as rothaíocht 
le haghaidh turas chun na hoibre, chun na scoile, chun áiteanna caitheamh aimsire 
agus fóillíochta a spreagadh. Chuir Comhairle Contae Chorcaí tús le togra chun nasc 
coisithe agus rothar a thógáil ó Bhóthar na Gráinsí, Dúglas go Páirc Ghleann na Trá 
Móire chun droichead coisithe agus rothar thar an N40 a chur san áireamh. Is é atá 
sa togra ná cosán 4m ar leithead, timpeall 995m ar fad agus síneofar ó Bhóthar na 
Gráinsí ó thuaidh go dtí Bóthar N40 an Chuarbhóthair Theas agus áirítear le 
droichead a théann thar an mbóthar N40 chun nasc a chruthú le Páirc Ghleann na 
Trá Móire. Tá conair reatha suite laistigh den limistéar coille a thosaítear siar ó Arda 
Amberley agus a chríochnaítear siar ó Gharrán Alden. Síneoidh an cosán beartaithe 
chun nascadh le Bóthar na Gráinsí ó dheas agus le Páirc Ghleann na Trá Móire ó 
thuaidh trí thardhroichead thar Chuarbhóthar Theas N40, áit a leanfaidh an cosán ar 
aghaidh tríd an bPáirc agus ar aghaidh chuig cathair Chorcaí. Cuirfidh an cosán 
beartaithe bealach easbhóthair sábháilte díreach ar fáil do thurais chomaitéireachta, 
scoile agus fóillíochta ó Bhóthar na Gráinsí agus ó Dhomhnach Broc go dtí Dúglas, 
Crois an Tornóra agus Cathair Chorcaí. 

 

 Raon Coisithe agus Rothar Ghleann an Bhaile Bhric: Is é cuspóir an leathnaithe 
ná Cosán Coisithe agus Rothar an Bhaile Bhric atá ann cheana a nascadh le Cnoc 
Maryborough agus forbairt chónaithe atá beartaithe le déanaí ar Bhóthar Charraig Uí 
Leighin R609. Is é an cuspóir fadtéarmach ná nasc rothar idir Carraig Uí Leighin agus 
an Ceantar Máguaird ó Dheas le Lár na Cathrach. 

 

 

Pleananna um Iompar Áitiúil sa Todhchaí  

Ní mór do Chomhairle Contae Chorcaí Pleananna um Iompar Áitiúil a fhorbairt mar chuid dá 
bpróiseas Plean Forbartha. Cé gur cruthaíodh an gréasán raonta rothar a leagadh amach sa 
phlean seo chun na socruithe iompair reatha a léiriú, d’fhéadfadh sé a bheith faoi réir athraithe 
bunaithe ar anailís níos mionsonraithe agus ar mholtaí a forbraíodh mar chuid de phróiseas 
LTP, 

 

 

 



CycleConnects - Líonra Rothaíochta Chorcaí   National Transport Authority 
                     Uimhir an tionscadail Project 

number: 60615775 
 

 
Prepared for:  National Transport Authority   
 

AECOM 
15 

 

 

 

4. Gréasán Raonta Rothar Chorcaí atá 
beartaithe  

Réamhrá 
Tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar shonraí agus ar bheartais atá ann cheana agus 
ceardlanna a stiúradh le Comhairle Contae Chorcaí agus Comhairle Cathrach Chorcaí chun 
athbhreithniú a dhéanamh ar an dréachtghréasán raonta rothar, tugann an méid seo a leanas 
achoimre ar an bhforbairt líonra CycleConnects atá beartaithe do Chorcaigh. Tá sonraí 
iomlána faoin gcaoi ar forbraíodh na gréasáin CycleConnects go léir ar fáil ar shuíomh 
Gréasáin Comhairliúcháin an Údaráis Náisiúnta Iompair (NTA).   

Sular forbraíodh Gréasán Contae Chorcaí, bunaíodh samhail Chóras Faisnéise Geografaí 
(GIS) don chontae. Mapáil an tsamhail seo an t-eolas ar fad a bhí ar fáil don chontae, arna 
sholáthar ag comhlachtaí éagsúla lena n-áirítear an tÚdarás Náisiúnta Iompair (NTA), an 
Phríomh-Oifig Staidrimh (CSO), an Roinn Iompair, Bonneagar Iompair Éireann, an Roinn 
Oideachais, Comhairle Cathrach Chorcaí, agus Comhairle Contae Chorcaí. Áirítear leis na 
sonraí a bhailítear: 

 Láithreacha móra fostaíochta agus dlús na bpost 

 Bonneagar agus bealaí rothar atá ann cheana féin 

 Stadanna bus, línte iarnróid agus iompar poiblí eile atá ann cheana féin 

 Láithreacha na scoileanna agus na n-ionad oideachais 

 Ionaid siopadóireachta, ospidéil agus cinn scríbe eile a d’fhéadfadh rothaithe a 
mhealladh ann 

  

Chuidigh tiomsú na sonraí seo le roghnú na rotharbhealaí i gCorcaigh atá ar fáil don oiread 
daoine agus is féidir. Cuireadh ar a gcumas seirbhísiú na bpríomhchinn scríbe laistigh de 
Chontae Chorcaí. 

Modheolaíocht  
Tar éis na sonraí reatha a thiomsú, forbraíodh an plean ghréasán raonta rothar do Chorcaigh. 
Bunaítear é seo ar chóras trí chiseal a leagtar amach i bhFíor 4.1 thíos.  
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Fíor 4.1:  Modheolaíocht Fhorbartha an Ghréasáin CycleConnects  

 

Lárionaid Daonra: Déanfaidh Gréasán CycleConnects Chorcaí tréaniarracht bailte agus 
sráidbhailte a nascadh le chéile mar chuid de ghréasán atá nasctha go hiomlán. Dá réir sin, 
rinneadh mapáil ar Mhórcheantar Uirbeach Chorcaí agus rinneadh mapáil ar na bailte móra 
chomh maith; Eochaill, Droichead na Bandan, Cionn tSáile, Mala agus Mainistir Fhear Maí. 
Trí na bailte agus na sráidbhailte go léir a mhapáil, tháinig próifíl chun cinn maidir leis na 
háiteanna ina raibh formhór na ndaoine i gCorcaigh lonnaithe agus sna háiteanna ar cheart 
bealaí rothaíochta féideartha a chur ar fáil. Rinneadh tagairt freisin do shonraí Lonnaíochta 
na Príomh-Oifige Staidrimh chun eolas a thabhairt do na háiteanna ina bhfuil daoine lonnaithe 
laistigh den chontae. 

Rogha an Bhealaigh: Nuair a bhunaíodh na ceantair daonra, breithníodh ansin bealaí 
féideartha feadh conairí straitéiseacha. Bhí pobail iolracha seo in ann a nascadh le chéile 
feadh bealaí aonair idiruirbeacha laistigh den chontae agus ag dul isteach i gcontaetha in aice 
láimhe. Nuair is féidir, bhí na bealaí seo lonnaithe laistigh den Conairí an Líonra Náisiúnta 
Raonta Rothar TII. Dá thoradh sin, seachnaíodh an iomarca rotharbhealaí comhthreomhara 
a bheith forbartha agus do ghréasán rothar comhtháithe a fhorbairt laistigh den chontae. 

 
Aicmiú Rotharbhealaí: Déantar achoimre ar aicmiú bealaigh le haghaidh gach bealach thíos 
i dTábla 4.1. Ba cheart a thabhairt le fios nach léiríonn an rangú naisc riocht reatha na mbóithre 
le haghaidh rothaíochta ach aird a tharraingt a iarraidh ar acmhainneacht maidir le haicmí 
bealaí éagsúla. Mar shampla, cé go bhfuil go leor bealaí idiruirbeacha ann nach bhfuil aon 
bhonneagar rothar acu, is é a bheidh mar phríomhaidhm ná díriú orthu siúd thar na deich 
mbliana a bheidh amach romhainn le haghaidh uasghrádaithe cuí. 
 
Table 4.1: Aicmiú Bealaigh CycleConnects  

Cathair/Baile  Dath  Cur Síos  

Príomhcheanntar 
Uirbeach 

 Rotharbhealach d’ardchaighdeáin a fhéadann freastal ar 
líon ard rothaithe atá tipiciúil i bhformhór na gceantar 
uirbeacha. Féachfaidh siad seo le bheith ina ngnéithe ar 
mhianlínte móra i lár na mbailte agus cruthóidh siad bealaí 
rothaíochta gathacha agus cuaracha sainiúla sna bailte 
móra agus sna cathracha móra. Ba cheart go gcruthódh na 
príomhbhealaí seo gréasán comhtháite nasctha laistigh 

Lárionaid 
Daonra

•Cathracha & Bailte Móra (5000+): Mórcheantar Uirbeach Chorcaí, Eochaill, Cionn 
tSáile, Droichead na Bandan, Mala agus Mainistir Fhear Maí

•Bailte (1000-4999): Cloich na Coillte, Beanntraí, Sciobairín agus araile.

•Sráidbhailte (500-999): Baile Mhontáin, Áth Trasna, An Scoil agus araile

Rogha an 
Bhealaigh

•Ag nascadh le (Pobail, scoileanna, seirbhísí, turasóireacht, d’fhéadfadh go mbeidh 
uasghrádaithe amach anseo)

•Ábhair/srianta a thuiscint (Ardluasanna/trácht, grádáin, drochléargas) 

Aicmiú 
Naisc 

•Príomhcheantar Uirbeach / Fo-cheantar Uirbeach

•Bealach Idiruirbeach 

•Glasbhealach
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den cheantar uirbeach a bheidh simplí do rothaithe a 
loingseoireacht. 

Fo-cheantar 
Uirbeach 

 Rotharbhealach dara sraith i mórcheantair uirbeacha chun 
nascadh le príomhghréasán uirbeach chun dlús bealaigh 
agus roghanna níos fearr a chur leis an ngréasán. Beidh 
siad seo go hiondúil ag dul trí ceantair chónaithe, ceantair 
scoileanna agus ceantair fhostaíochta 

Ceantar 
Idiruirbeach 

 Rotharbhealach ar an mbóthar maidir le gach 
príomhlonnaíocht agus ceann scríbe a nascadh lasmuigh 
de cheantair uirbeacha laistigh den chontae agus ag dul 
isteach sna contaetha in aice láimhe. D’fhéadfadh go 
mbeadh cumas orthu seo bealaí easbhóthair/deighilte a 
chur ar fáil ar chomhthreomhar leis an mbóthar atá ann 
cheana sna blianta ina dhiaidh sin.  

Glasbhealach  Rotharbhealach easbhóthair gan trácht in aice láimhe don 
chuid is mó dá bhealach. Is gnách go n-aimsíodh iad seo 
ar chonairí seanráille iarnróid agus ar ghormbhealaí 
(bealaí feadh aibhneacha, lochanna agus canálacha) agus 
roinneann rothaithe an bealach le coisithe.  

 

Gréasán Raonta Rothar Chorcaí atá beartaithe  
Ag leanúint leis an modheolaíocht a leagadh amach thuas, tá Gréasán Raonta Rothar 
Chontae Chorcaí leagtha amach i sraith léarscáileanna a thaispeántar in Tábla 4.2 thíos. I 
gcomhair limistéar Chathair Chorcaí, imlíníonn an ceantar an limistéar fairsing a léirítear i 
bhFíor 3.2. Mar gheall ar mhionsonraí an ghréasáin, tá léarscáil bhreise do cheantar Lár 
Chathair Chorcaí curtha le chéile freisin. Rinneadh forbairt ar léarscáil ar leithligh chomh maith 
ionas go léiríonn sé limistéar Bhaile an Chollaigh. Rinneadh forbairt ar léarscáileanna 
uirbeacha breise do na ceantair uirbeacha atá fágtha i Mórcheantar Uirbeach Chorcaí, le 
daonra de 5,000 duine ar a laghad. Is iad seo a leanas; Carraig Thuathail, Mainistir na Corann, 
An Cóbh, An Pasáiste agus Carraig Uí Leighin. Tá léarscáil rothaíochta uirbigh léirithe ag 
ceantair uirbeacha eile i gContae Chorcaí ina bhfuil daonra de 5,000 ar a laghad. Is iad seo a 
leanas na ceantair uirbeacha atá fágtha; Eochaill, Cionn tSáile, Droichead na Bandan, Mala 
agus Mainistir Fhear Maí. Tá na léarscáileanna seo ar fáil le breathnú ar PDF agus contae 
Chorcaí á roghnú ar leathanach comhairliúcháin an Údaráis Náisiúnta Iompair (NTA). 

Tábla 4.2: Gréasán Raonta Rothar Chorcaí - Liosta Léarscáileanna  

Liosta Léarscáile Rothar   

Gréasán Raonta Rothar Chorcaí - Liosta 
Léarscáileanna 

Gréasán Raonta Rothar Uirbeach Chorcaí 

Gréasán Raonta Rothar Chathair Chorcaí 

Gréasán Raonta Rothar Uirbeach Bhaile an 
Chollaigh 

Gréasán Raonta Rothar Uirbeach Charraig 
Thuathail  
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Gréasán Raonta Rothar Uirbeach Mhainistir 
na Corann 

Gréasán Raonta Rothar Uirbeach Chóibh 

Gréasán Raonta Rothar Uirbeach 
Phasáiste  

Gréasán Raonta Rothar Uirbeach Charraig 
Uí Leighin 

Gréasán Raonta Rothar Uirbeach Eochaill 

Gréasán Raonta Rothar Uirbeach Chionn 
tSáile 

Gréasán Raonta Rothar Uirbeach 
Dhroichead na Bandan 

Gréasán Raonta Rothar Uirbeach Mhala 

Gréasán Raonta Rothar Uirbeach Mhainistir 
Fhear Maí 

 

Forbairt Naisc Idiruirbeach  

Nascadh na príomhbhailte le daonra thar 1000 duine trí naisc idiruirbeacha. Nuair ab fhéidir, 
áiríodh na bailte le daonra níos ísle a bhí lonnaithe feadh an bhealaigh ar na bealaí. Rinneadh 
naisc chomh maith le bailte trasteorann níos mó chun gréasán rothaíochta níos cuimsithí a 
chruthú. Bhí tionchar chomh maith ar roghnú na mbealaí idiruirbeacha ag suíomh na 
scoileanna/páirceanna imeartha ar bhealaí comhthreomhara éagsúla. 

Mar chuid d’fhorbairt an ghréasáin idiruirbigh, baineadh úsáid as uirlis phleanála taistil Google 
chun cabhrú leis an mbealach is oiriúnaí a roghnú idir na lonnaíochtaí éagsúla. Áiríodh leis 
seo bealaí a sheachaint nó bealaí le grádáin iomarcacha. I gcásanna áirithe, ní raibh fáil ar 
bhealach sách cothrom a roghnú. Dá réir sin, roghnaíodh an bealach is cothroime is mó a bhí 
ar fáil. Rinneadh mionathrú ar roinnt bealaí, áfach, chun nascadh le bailte/sráidbhailte in aice 
láimhe nó le príomhchinn scríbe ar nós scoileanna, páirceanna imeartha nó áiteanna a mbíonn 
an-tóir ag turasóirí orthu.  

Baineadh leas as Conairí Ghréasán Náisiúnta Raonta Rothar TII chomh maith chun conairí a 
fhorluí.  Ina measc iad seo, tá conairí agus bealaí ag dul isteach go dtí Contae Chiarraí, Contae 
Phort Láirge agus Contae Luimnigh.  
 

Comhtháthú Glasbhealaí  

Áiríonn roinnt glasbhealaí beartaithe i nGréasán Chontae Chorcaí. Is iad na glasbhealaí seo 
a leanas atá ina measc:  
 

 Glasbhealach Iarthair Chorcaí 

 Glasbhealach ó Mhainistir na Corann go hEochaill 

 Glasbhealach ó Chloich na Coillte go Dún na Séad 

 Glasbhealach ó Mhala go Dún Garbhán  

 Glasbhealach ó Mhaigh Chromtha go Baile an Chollaigh 
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 Glasbhealach ón Laoi go dtí an Fharraige 

 Glasbhealach Chuan Chorcaí 

 Glasbhealach Thiarna Mhúscraí 

 
Glasbhealach Iarthair Chorcaí 

Tá Comhairle Contae Chorcaí ag déanamh imscrúdú ar Ghlasbhealach Iarthar Chorcaí. 
Moltar go dtéann an glasbhealach feadh línte iarnróid tréigthe i nDeisceart Chorcaí agus in 
Iarthar Chorcaí. Rinneadh staidéar féidearthachta tosaigh.  

Níl an bealach deiridh don ghlasbhealach ar eolas fós ag an bpointe seo agus mar sin léirítear 
é mar chomhartha amháin ar na léarscáileanna ábhartha agus d’fhéadfadh go n-athrófaí é a 
luaithe is a bheidh an bealach deiridh ar eolas.   

 

Glasbhealach ó Mhainistir na Corann go hEochaill  

Is bealach do choisithe agus do rothaithe easbhóthair 23 km ar fad é an Glasbhealach ó 
Mhainistir na Corann go hEochaill atá beartaithe, agus nascfaidh sé na bailte de Mhainistir na 
Corann, de Mhaigh Dhíle, de Chill Fhiaich agus d’Eochaill le chéile.  

Cinntíodh pleanáil Chuid 8 d’fhorbairt na Glasbhealaí ó Mhainistir na Corann go hEochaill in 
2019 agus is í Comhairle Contae Chorcaí a chuirfidh an tionscadal i bhfeidhm le maoiniú ón 
Roinn Iompair faoi Thionscadal Éireann 2040. Cuireadh tús leis an tógáil ar an 
nGlasbhealach seo in 2022.  

 

Glasbhealach ó Mhala go Dún Garbhán 

Moltar go mbeidh an Glasbhealach ó Mhala go Dún Garbhán ina chosán 74km ar fad do 
choisithe agus do rothaithe a nascfaidh Dún Garbhán i gContae Phort Láirge go Mala i 
gContae Chorcaí. Táthar ag súil go leanfaidh an glasbhealach bealach ginearálta an tseanlíne 
iarnróid idir an dá bhaile. Is é atá mar aidhm ná go rachaidh an bealach trí lonnaíochtaí i 
gCeapach Choinn, i Lios Mór, i mBaile Dubh, i gCluain Dalláin, i Mainistir Fhear Maí, i mBaile 
Átha hÚlla agus i gCill an Mhuilinn. 
 
Níl an bealach deiridh don ghlasbhealach ar eolas fós ag an bpointe seo agus mar sin léirítear 
é mar chomhartha amháin ar na léarscáileanna ábhartha agus d’fhéadfadh go n-athrófaí é a 
luaithe is a bheidh an bealach deiridh ar eolas.   

 

Glasbhealach ó Mhaigh Chromtha go Baile an Chollaigh 

Is glasbhealach beartaithe é chun Baile an Chollaigh ar thaobh thiar de Chathair Chorcaí a 
nascadh le Maigh Cromtha san iarthar. Tá an glasbhealach seo ag an gcéim 
phleanála/fhéideartha luath agus mar sin d’fhéadfadh go mbeidh an bealach deiridh faoi réir 
athrú.  
Glasbhealach ón Laoi go dtí an Fharraige 

Is glasbhealach beartaithe é chun Baile an Chollaigh ar thaobh thiar de Chathair Chorcaí a 
nascadh le Bun an Tábhairne, trí lár Chathair Chorcaí, trí Phasáiste agus trí Charraig Uí 
Leighin. Tá sé i gceist go leanfaidh an bealach cosán le taobh na Laoi. Tá an glasbhealach 
seo ag an gcéim phleanála/fhéideartha luath agus mar sin d’fhéadfadh go mbeidh an bealach 
deiridh faoi réir athrú. 
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Glasbhealaí CMATS 
Tá go leor glasbhealaí eile beartaithe mar chuid de Straitéis Iompair um Mhórcheantar 
Uirbeach Chorcaí. Léiríodh iad seo ar fad ar na léarscáileanna ábhartha. Níl na bealaí deiridh 
ar an gcuid is mó de na glasbhealaí ar eolas ag an tráth seo mar sin d’fhéadfadh go n-athrófar 
iad a luaithe a bheidh na bealaí deiridh ar eolas.   

  

Forbairt an Ghréasáin Uirbigh: Mórcheantar Uirbeach Chorcaí  

Forbraíodh gréasán rothaíochta uirbeach do na ceantair uirbeacha éagsúla (le daonra de 
5,000 duine ar a laghad) atá i Mórcheantar Uirbeach Chorcaí.  Baineadh leas as gréasán 
raonta rothar CMATS (Féach fíor 3.1) agus Pleana Forbartha Chathair Chorcaí mar bhonn 
don ghréasán rothaíochta atá beartaithe i gCathair Chorcaí agus sna ceantair uirbeacha eile 
atá i Mórcheantar Uirbeach Chorcaí. Leagtar amach iad seo go mion thíos do gach ceantar 
uirbeach go háirithe Lár Chathair Chorcaí, Cathair Chorcaí, Baile an Chollaigh, Carraig 
Thuathail, Mainistir na Corann, Cóbh, An Pasáiste agus Carraig Uí Leighin.  

 

Gréasán Raonta Rothar Uirbeach do Chathair Chorcaí  

Moltar príomhbhealaí i Lár Chathair Chorcaí feadh na sráideanna amhail Sráid Phádraig, Cé 
na gCeannaithe, Plás Parnell, An Meal Theas, Sráid Liatroma, Sráid Mhic Curtáin, Cé 
Camden, Cnoc an tSamhraidh, Cé Uí Argáin, Sráid Anglesea, Cé Sheoirse, Sráid na Beairice, 
Bóthar an Choláiste, Sráid Washington agus Sráid na Blarnan 

 

Áirítear le láithreacha ar a ndéantar fónamh leis na príomhbhealaí sin, ach gan a bheith 
teoranta do: 

 Lár Chathair Chorcaí 

 Stáisiúin Traenach an Cheanntaigh  

 Coláiste na hOllscoile, Corcaigh 

 Ospidéal Ollscoile na Trócaire 

 Ospidéal Bon Secours 

 Páirc Mhic Gearailt 

 Coláiste na mBráithre Toirbhirte 

 Scolil Mhuire, Corcaigh 

Tá roinnt fo-bhealaí molta chomh maith feadh na sráideanna amhail Plás Grenville, Cé an 
Bhaitsiléaraigh, Cé Wandesford, Cé Lavitt, Sráid Eoin Uachtarach, Sráid Coburg, Cé Ailbhe, 
Sráid Dhúglais, Bóthar Uí Dhonnabháin, Bóthar an Iarthair agus Siúlán na Muirdíg. Tá sé 
beartaithe go bhfeidhmeoidh na bealaí seo agus iad ag nascadh leis na príomhbhealaí chomh 
maith leis na láithreacha nach bhfuil lonnaithe ar na príomhbhealaí.  

 

Gréasán Raonta Rothar Uirbeach do Chathair Chorcaí 

Lasmuigh de cheantar Lár na Cathrach, tá príomhbhealaí breise molta chomh maith in 
áiteanna eile de Chathair Chorcaí amhail An Bhlarna, Garrán na mBráthar, Baile na mBocht, 
Gleann Maghair, Ceantar na nDugaí, Dúglas, An Tóchar agus Baile an Easpaig. Áirítear leis 
na príomhbhealaí feadh na sráideanna amhail Sráid na Blarnan, Bóthar an Choimín, An 



CycleConnects - Líonra Rothaíochta Chorcaí   National Transport Authority 
                     Uimhir an tionscadail Project 

number: 60615775 
 

 
Prepared for:  National Transport Authority   
 

AECOM 
21 

 

Cuarbhóthar Thuaidh, Bóthar Bhaile Átha hÚlla, Bóthar Ghleann Maghair R639, Bóthar an 
Bhóithrín Mheánaigh, Bóthar na Sceiche Airde, Bóthar Dhúglais, Cnoc Marlborough, Bóthar 
na Gráinse, Bóthar an Tóchair, Bóthar Bhaile an Easpaig, Bóthar an Churraichín, Bóthar 
Melbourn, Bóthar na Modhfeirme agus Bóthar Charraig Ruacháin. Léirítear Bealach 
Ilmhódach Dáileacháin um Thuaisceart Chorcaí atá beartaithe mar phríomhbhealach i 
dtuaisceart na cathrach. Ní chuirfear an bealach deiridh don bhóthar seo i gcrích go fóill, mar 
sin d’fhéadfaí go mbeadh sé faoi réir athrú a luaithe is a roghnófar an bealach is fearr.  

Áirítear le láithreacha ar a ndéantar fónamh leis na príomhbhealaí sin, ach gan a bheith 
teoranta do: 

 Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí  

 Páirc na Muiríne 

 Páirc Uí Chaoimh 

 Loch Chorcaí 

 Ospidéal Ollscoile Chorcaí 

 Ionad Siopadóireachta Rinn Mhachan 

 Ionad Siopadóireachta na Linne Duibhe 

 Ionad Siopadóireachta Wilton 

 Ionad Siopadóireachta Dhúglas 

Tá go leor bunscoileanna agus meánscoileanna nasctha leis an ngréasán i gCathair Chorcaí 
chomh maith. Tá roinnt fo-bhealaí beartaithe chomh maith feadh sráideanna amhail Ascaill 
Pháirc na hEaglaise, Cnocán an Aonaigh Uachtarach, Bóthar Nua Mhala, Seanbhóthar 
Eochaille, Ascaill Murmont, Bóthar na Páirce Láir, Bóthar na Dúcharraige, Bóthar na Trá Móire, 
Bóthar Uí Chonghaile, Bóthar Pholl an Duibh, Bóthar an tSáirséalaigh agus Bóthar an 
Bhiocáire. Tá sé beartaithe go bhfeidhmeoidh na bealaí seo agus iad ag nascadh leis na 
príomhbhealaí chomh maith leis na láithreacha nach bhfuil suite ar chuarbhealaí agus bealaí 
gathacha a luadh cheana féin. Léirítear na Glasbhealaí breise cosúil leis an nGlasbhealach 
ón Laoi go dtí an Fharraige ar na léarscáileanna gréasáin a nascann na príomhbhealaí agus 
na fo-bhealaí.  

 

Gréasán Raonta Rothar Uirbeach Bhaile an Chollaigh  

De bharr go raibh daonra le níos mó ná 5000 duine ann, forbraíodh gréasán raonta rothar 
uirbeach do Bhaile an Chollaigh. Tá an gréasán a forbraíodh bunaithe ar ghréasán rothaíochta 
CMATS (féach Fíor 3.1) le roinnt naisc bhreise a bhí bunaithe ar scéimeanna/tograí le 
deireanas.   

Áirítear leis na príomhbhealaí atá beartaithe i mBaile an Chollaigh sráideanna amhail R608 
An Phríomhshráid, Bóthar Killumney, Bóthar Maglin, Bóthar an Chaisleáin, Bóthar an 
Stáisiúin, Bóthar na bPáirceanna Glasa agus Inis Mór.  

Áirítear le láithreacha ar a ndéantar fónamh leis na príomhbhealaí sin, ach gan a bheith 
teoranta do: 

 Lár Bhaile an Chollaigh 

 Ionad Siopadóireachta Bhaile an Chollaigh 

 Scoil Mhuire Bhaile an Chollaigh 
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 Scoil Eoin Buachaill  

 Meánscoil Choláiste Choilm 

 Gaelscoil Uí Ríordáin 

 Scoil Pobail Bhaile an Chollaigh 

 Scoil Barra  

 Scoil Mhuire an Chomhairle Iontaofa 

 
Moltar roinnt fo-bhealaí feadh na sráideanna amhail Bóthar na Feá, Bóthar Leo Murphy, Céide 
na Sceiche Gile, An Corrán agus araile. Tá sé beartaithe go bhfeidhmeoidh na fo-bhealaí seo 
agus iad ag nascadh leis na cuarbhealaí agus na bealaí gathacha chomh maith leis na 
láithreacha nach bhfuil suite ar chuar-bhealaí agus bealaí gathacha a luadh cheana féin. Is 
iad seo na glasbhealaí beartaithe éagsúla a mholadh ar thuaisceart agus ar dheisceart Bhaile 
an Chollaigh araon. Tá sé i gceist ag na glasbhealaí seo a nascadh leis na príomhbhealaí 
agus fo-bhealaí laistigh de Bhaile an Chollaigh agus bealaí rothaíochta eile i Mórcheantar 
Chathair Chorcaí agus i Mórcheantar Chontae Chorcaí.  
 
 
Gréasán Raonta Rothar Uirbeach Charraig Thuathail 

De bharr go raibh daonra le níos mó ná 5000 duine ann, forbraíodh gréasán raonta rothar 
uirbeach do Charraig Thuathail. Tá an gréasán a forbraíodh bunaithe ar ghréasán rothaíochta 
CMATS (féach Fíor 3.1) le roinnt naisc bhreise a bhí bunaithe ar scéimeanna/tograí le 
deireanas.   

Áirítear leis na príomhbhealaí beartaithe i gCarraig Thuathail sráideanna amhail Bóthar an 
Stáisiúin, Lána an Teampaill, an Phríomhshráid, An Ceann Thiar, Cill Mhic Leighin agus Gort 
an Mhuicí.  

 

Áirítear le láithreacha ar a ndéantar fónamh leis na príomhbhealaí sin, ach gan a bheith 
teoranta do: 

 Lár an Bhaile Charraig Thuathail  

 Stáisiún Traenach Charraig Thuathail  

 Coláiste Pobail Charraig Thuathail 

 Scoil Mhuire Naofa Charraig Thuathail 

 Meánscoil Chailíní Chaitliceach an Choláiste Naomh Aloysius 

 Scoil Náisiúnta Chlochair Mhuire 

 Saoráid Uile-Aimsire Charraig Tuathail 

 Cumann CLG Charraig Tuathail 

 

Moltar roinnt fo-bhealaí feadh na sráideanna amhail Bun an Stó, Céide Ghleanntán na 
Fuinseoige, Bóthar an Charragáin, Ard Carraige agus Tír Oileáin. Tá sé beartaithe go 
bhfeidhmeoidh na fo-bhealaí seo agus iad ag nascadh leis na cuarbhealaí agus na bealaí 
gathacha chomh maith leis na láithreacha nach bhfuil suite ar chuar-bhealaí agus bealaí 
gathacha a luadh cheana féin. 
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Gréasán Raonta Rothar Uirbeach Mhainistir na Corann 

De bharr go raibh daonra le níos mó ná 5000 duine ann, forbraíodh gréasán raonta rothar 
uirbeach do Mhainistir na Corann. Tá an gréasán a forbraíodh bunaithe ar ghréasán 
rothaíochta CMATS (féach Fíor 3.1) le roinnt naisc bhreise a bhí bunaithe ar 
scéimeanna/tograí le deireanas.   

Is iad na sráideanna i measc na príomhbhealaí atá beartaithe i Mainistir na Corann amhail 
Avoncore Cottages, Aconcore Place, Cúirt Ghort na Giolcaí, Fearann na Cluana, Bóthar an 
Mhuilinn Uachtarach, Lauriston Mews, Sráid Uí Chonghaile, An Phríomhshráid, Bailick Road, 
Bóthar Chorcaí Nua, agus Bóthar Chorcaí. 

Áirítear le láithreacha ar a ndéantar fónamh leis na príomhbhealaí sin, ach gan a bheith 
teoranta do: 

 Lár bhaile Mhainistir na Corann 

 Stáisiúin Traenach Mhainistir na Corann 

 Ospidéal Pobail Mhainistir na Corann 

 Scoil Náisiúnta Eoin Bhaiste 

 Coláiste Mhainistir na Corann 

 Scoil Náisiúnta Ag Foghlaim le Chéile Mhainistir na Corann; 

 Ionad Pobail Mhainistir na Corann 

 Meánscoil CBS Mhainistir na Corann, Ardscoil Mhuire agus Bunscoile CBS na 
mBuachaillí Mhainistir na Corann (trí Shráid na Corónach Muire) 

 Bunscoile na Toirbhirte Naomh Bríd (trí Bhóthar Ashlin) 

 Coláiste Pobail Naomh Colmán 

 Cumann Rugbaí agus Chruicéid Mhainistir na Corann 

 Cumann Haca Mhainistir na Corann 

Moltar roinnt fo-bhealaí feadh na sráideanna amhail Bóthar Mhuire, Bóthar Ashlin, Bailtíní 
Chnocán Ghrífín, Cnocán Ghrífín agus Carraig an Uisce. Tá sé beartaithe go bhfeidhmeoidh 
na fo-bhealaí seo agus iad ag nascadh leis na cuarbhealaí agus na bealaí gathacha chomh 
maith leis na láithreacha nach bhfuil suite ar chuar-bhealaí agus bealaí gathacha a luadh 
cheana féin. 

 

Gréasán Raonta Rothar Uirbeach Chóibh  

De bharr go raibh daonra le níos mó ná 5000 duine ann, forbraíodh gréasán raonta rothar 
uirbeach do Chóbh. Tá an gréasán a forbraíodh bunaithe ar ghréasán rothaíochta CMATS 
(féach Fíor 3.1) le roinnt naisc bhreise a bhí bunaithe ar scéimeanna/tograí le deireanas.   

Áirítear ar na príomhbhealaí i gCóbh sráideanna amhail Radharc na Carraige, An Bóthar 
Íochtarach, R624 Rae an Chuain, Currach an Eich Bhuí, Kirkwood Villas, Baile Bhallúin agus 
Bóthar an Bhaile Nua. 

 
Áirítear le láithreacha ar a ndéantar fónamh leis na bealaí sin, ach gan a bheith teoranta do: 
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 Lár Bhaile an Chóibh 

 Stáisiúin Traenach an Chóibh 

 Nasc Farantóireachta an Phasáiste 

 Scoil Náisiúnta Mhuire 

 Coláiste Mhuire  

 Scoil Náisiúnta Naomh Seosamh  

 Scoil Náisiúnta Mheasctha an Chóibh  

 Coláiste Pobail Churrach an Eich Bhuí 

 Gaelscoil Uí Éireagtaigh  

 CLG Chóbh 

 

Moltar roinnt fo-bhealaí feadh na sráideanna amhail Páirc an Mhullaigh, An Cnoc Thiar, Ardán 
Brighton, Bóthar an Locha, An Bóthar Ard agus araile. Tá sé beartaithe go bhfeidhmeoidh na 
fo-bhealaí seo agus iad ag nascadh leis na cuarbhealaí agus na bealaí gathacha chomh maith 
leis na láithreacha nach bhfuil suite ar chuar-bhealaí agus bealaí gathacha a luadh cheana 
féin. 
 

Gréasán Raonta Rothar Uirbeach Phasáiste 

De bharr go raibh daonra le níos mó ná 5000 duine ann, forbraíodh gréasán raonta rothar 
uirbeach don Phasáiste. Tá an gréasán a forbraíodh bunaithe ar ghréasán rothaíochta CMATS 
(féach Fíor 3.1) le roinnt naisc bhreise a bhí bunaithe ar scéimeanna/tograí le deireanas.   

Áirítear leis na príomhbhealaí beartaithe i bPasáiste sráideanna amhail Sráid na Trá, Sráid na 
nDuganna, Plás Lucia agus Plás Ghleann an Fheileastraim.  

 

Áirítear le láithreacha ar a ndéantar fónamh leis na bealaí sin, ach gan a bheith teoranta do: 

 Lár Bhaile an Phasáiste 

 Nasc Farantóireachta an Phasáiste 

 Páirc Chumann Sacair an Phasáiste 

 Naíolann & Montessori Doodlebugs 

 Bunscoile Réalt na Mara 

 Scoil Pobail Naomh Peadair 

 Cumann CLG an Phasáiste 

 

Gréasán Raonta Rothar Uirbeach Charraig Uí Leighin 

De bharr go raibh daonra le níos mó ná 5000 duine ann, forbraíodh gréasán raonta rothar 
uirbeach do Charraig Uí Leighin. Tá an gréasán a forbraíodh bunaithe ar ghréasán rothaíochta 
CMATS (féach Fíor 3.1) le roinnt naisc bhreise a bhí bunaithe ar scéimeanna/tograí le 
deireanas.   
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Áirítear leis na príomhbhealaí beartaithe i gCarraig Uí Leighin sráideanna amhail R611 Bóthar 
Chorcaí, An Phríomhshráid, Cnoc an Teampaill agus Bóthar Bhun an Tábhairne.  

Áirítear le láithreacha ar a ndéantar fónamh leis na príomhbhealaí sin, ach gan a bheith 
teoranta do: 

 Lár Bhaile Charraig Uí Leighin 

 Scoil Pobail Charraig Uí Leighin 

 Páirc Charraig Uí Leighin 

 Ionad Cúram Leanaí Choill na gCorr Éisc 

 Cumann CLG Charraig Uí Leighin 

Moltar roinnt fo-bhealaí feadh na sráideanna amhail Coill na gCorr Éisc, Bhaile an Réithigh, 
Bóthar an Teampaill, Bóthar Bhaile Aodha agus Cnoc na Rós. Tá sé beartaithe go 
bhfeidhmeoidh na fo-bhealaí seo agus iad ag nascadh leis na cuarbhealaí agus na bealaí 
gathacha chomh maith leis na láithreacha nach bhfuil suite ar chuar-bhealaí agus bealaí 
gathacha a luadh cheana féin. Léirítear chomh maith na glasbhealaí do Charraig Uí Leighin 
atá ann cheana agus atá beartaithe lena n-áirítear an glasbhealach Bhun an Tábhairne ar 
phlean an ghréasáin rothaíochta.   

 

Forbairt an Ghréasáin Uirbigh:  Eochaill 

De bharr go raibh daonra le níos mó ná 5000 duine ann, forbraíodh gréasán raonta rothar 
uirbeach d’Eochaill. Is cuarbhealach príomha chomh maith le roinnt fo-bhealaí é an gréasán 
uirbeach. Mar gheall ar ghrádáin neamhfhabhracha i gceantair áirithe in Eochaill, d’fhéadfaí 
gréasán teoranta bealaí agus naisc a sholáthar don bhaile. 

Tosaíonn an cuarbhealach príomha atá beartaithe go dtí an taobh thiar thuaidh den ghréasán 
uirbeach agus bogann sé ar deiseal, agus is iad sin a bheidh i measc na sráideanna ná Bóthar 
an Choiréil, Bóthar Breton, Plás Dhoiminic Uí Choileáin, Sráid Caitríona, Plás an Mhargaidh, 
Sráid an Cheantaigh, An Meal, Sráid na Trá, Plás Uí Bhriain, Bóthar an Tí Solais, Bóthar na 
Trá Uachtarach agus an R634.  Cuirtear deireadh leis an gcuarbhealach seo nuair a nascann 
an bealach leis an mbealach idiruirbeach a théann ó dheas go dtí Baile na Martra. 

Áirítear le láithreacha ar a ndéantar fónamh leis na príomhbhealaí sin, ach gan a bheith 
teoranta do: 

 Lár Bhaile Eochaille 

 Gaelscoil Choráin 

 Coláiste Idirnáisiúnta Eochaille 

 Bunscoil Mhuire 

 Pobalscoil na Tíonóide 

 Páirc Saoire Ghort an tSamhraidh 

 Trá Front Strand 

 Club Leadóige Eochaille 

 Cumann Sacair Eochaill Aontaithe 

 Cumann CLG Eochaille 
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 Páirceanna Peile CLG Bhóithrín an Chopair 

 Club Rugbaí Eochaille 

 Ionad Fóillíochta Eochaille 

Moltar roinnt fo-bhealaí feadh na sráideanna chomh maith amhail Cnoc na Caillí, Baile an 
Chleiméasaigh, Radharc an Oileáin, Bóthar Chill Chuaráin, Sráid Thulach an Iarainn, An 
Phríomhshráid Thuaidh agus An Phríomhshráid Theas. Tá sé beartaithe go bhfeidhmeoidh na 
bealaí seo agus iad ag nascadh leis na príomhbhealaí chomh maith leis na láithreacha nach 
bhfuil suite ar phríomhbhealaí a luadh cheana féin. Léiríodh chomh maith glasbhealach ó 
Mhainistir na Corann go dtí Eochaill ar an taobh theas den bhaile,  

 

Forbairt an Ghréasáin Uirbigh:  Cionn tSáile 

De bharr go raibh daonra le níos mó ná 5000 duine ann, forbraíodh gréasán raonta rothar 
uirbeach do Chionn tSáile. Cosúil leis an Eochaill, tugadh faoi deara go raibh grádáin 
neamhfhabhracha i gceantair áirithe a cuireadh srian ar an ngréasán rothaíochta i gceantair 
áirithe.  

 
Áirítear leis na príomhbhealaí beartaithe i gCionn tSáile sráideanna amhail Bóthar na Bandan, 
Radharc na Mainistreach, Rae an Bhúistéara, An Ché Fhada, Bóthar an Oirthir R600 agus 
Sráid Uí Chonaill Íochtarach. 

Áirítear le láithreacha ar a ndéantar fónamh leis na príomhbhealaí sin, ach gan a bheith 
teoranta do: 

 Lár Bhaile Chionn tSáile 

 Músaem Chionn tSáile 

 Cumann CLG Chionn tSáile 

 Scoil Pobail Chionn tSáile 

 Scoil Náisiúnta Charraigín na Plubóige  

 

Moltar roinnt fo-bhealaí feadh na sráideanna amhail Sráid Chorcaí, Sráid Uí Chonaill 
Uachtarach, Sráid an Phiarsaigh agus An Siúlán Caitliceach. Tá sé beartaithe go 
bhfeidhmeoidh na fo-bhealaí seo agus iad ag nascadh leis na cuarbhealaí agus na bealaí 
gathacha chomh maith leis na láithreacha nach bhfuil suite ar chuar-bhealaí agus bealaí 
gathacha a luadh cheana féin. 
 

Forbairt an Ghréasáin Uirbigh:  Droichead na Bandan 

De bharr go raibh daonra le níos mó ná 5000 duine ann, forbraíodh gréasán raonta rothar 
uirbeach do Dhroichead na Bandan. Is cuarbhealaí príomha a bhfuil meascán mór de 
phríomhbhealaí agus fo-bhealaí le fáil sa cheantar é an gréasán uirbeach. 

Áirítear leis na príomhbhealaí beartaithe i nDroichead na Bandan sráideanna amhail Bóthar 
Uí Mhathúna Uachtarach, Ascaill Uí Mhathúna, Cé Mac Suibhne, Bóthar Ghlaislinn, Bóthar 
Faoisimh, G;eanntán na Beithe, An Bóthar Nua, Lána John Holland, Coill an Hodnaigh, An 
Phríomhshráid Theas, Cé Phádraig, Coill na Hodnaigh, Lána John Holland, Bóthar Faoisimh 
N71, Bóthar Mhic Easmainn, Sráid Oilibhéir Pluincéid agus Bóthar Ghlaislinn.  

Áirítear le láithreacha ar a ndéantar fónamh leis na príomhbhealaí sin, ach gan a bheith 
teoranta do: 
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 Lár Bhaile Dhroichead na Bandan 

 Príomhionad Cúraim Dhroichead na Bandan 

 Ospidéal Pobail Dhroichead na Bandan 

 Ionad Siopadóireachta Radharc na hAbhann 

 Gaelscoil Droichead Na Bandan 

 Scoil Náisiúnta Dhroichead na Bandan 

 Coláiste na Toirbhirte 

 Cumann CLG Dhroichead na Bandan 

Moltar roinnt fo-bhealaí feadh na sráideanna amhail Sráid Gheata an Uisce, Bóthar Chorcaí, 
Sráid Parnell, Bóthar an Rísigh agus Sráid an tSéipéil. Tá sé beartaithe go bhfeidhmeoidh na 
fo-bhealaí seo agus iad ag nascadh leis na cuarbhealaí agus na bealaí gathacha chomh maith 
leis na láithreacha nach bhfuil suite ar chuar-bhealaí agus bealaí gathacha a luadh cheana 
féin. 

 

Forbairt an Ghréasáin Uirbigh:  Mala 

De bharr go raibh daonra le níos mó ná 5000 duine ann, forbraíodh gréasán raonta rothar 
uirbeach do Mhala. Is sraith de phríomhbhealaí agus fo-bhealaí atá le fáil sa cheantar é an 
gréasán uirbeach. Áirítear leis na príomhbhealaí beartaithe sráideanna amhail Sráid Beecher, 
Sráid an Chaisleáin Ghearr, Plás an Bhainc, Sráid Thomáis Dáibhis, Sráid an Droichid, N72, 
An Ceann Thiar agus Bóthar Luimnigh. 

Áirítear le láithreacha a bhfreastalaíonn na cuarbhealaí seo orthu, ach gan a bheith teoranta 
do: 

 Lár Bhaile Mhala 

 Stáisiúin Traenach Mhala  

 Caisleán & Páirc Mhala 

 Coláiste Chorcaí FET – Campas Mhala 

 Scoil Íosagáin na Naíonán Caitliceach 

 Scoil Chlochair Náisiúnta Mhuire 

 Meánscoil Chaitliceach Naomh Mhuire 

 Linn Snámha Mhala, BNS Phádraig (trí Bhóthar Nua agus Chearnóg an Mhargaidh) 

 Scoil Aonghusa CNS 

 Scoil Ghobnatan 

 Gaelscoil Thomáis Dáibhis 

 Coláiste Dháibhis 

 Coimpléasc Spóirt CLG Mhala 

 Club Rugbaí Mhala & Club Peile Mhala Aontaithe Sheosamh 



CycleConnects - Líonra Rothaíochta Chorcaí   National Transport Authority 
                     Uimhir an tionscadail Project 

number: 60615775 
 

 
Prepared for:  National Transport Authority   
 

AECOM 
28 

 

 CLP Mhala Aontaithe Pháirc Gobhait 

 Páirc an Bhaile Mhala & CLP Páirc an Bhaile Mhala Aontaithe 

Moltar roinnt fo-bhealaí feadh na sráideanna amhail Bealach an Droma Mhóir, Cúirt Bellevue 
agus Baile an Fheintéaraigh Íochtarach. Tá sé beartaithe go bhfeidhmeoidh na fo-bhealaí seo 
agus iad ag nascadh leis na cuarbhealaí agus na bealaí gathacha chomh maith leis na 
láithreacha nach bhfuil suite ar chuar-bhealaí agus bealaí gathacha a luadh cheana féin. 

Forbairt an Ghréasáin Uirbigh:  Mainistir Fhear Maí 

De bharr go raibh daonra le níos mó ná 5000 duine ann, forbraíodh gréasán raonta rothar 
uirbeach do Mhainistir Fhear Maí. Is sraith de phríomhbhealaí agus fo-bhealaí atá le fáil sa 
cheantar é an gréasán uirbeach. Cuimsíonn an gréasán uirbeach an glasbhealach beartaithe 
ó Mhala do Dún Garbhán atá lonnaithe ar an taobh thuaidh den bhaile. Moltar roinnt 
príomhbhealaí feadh na sráideanna amhail Sráid MacCurtain, Sráid Emmet, Bóthar Chorcaí 
R639, Bóthar an Choláiste, Dún Eala, Bóthar Duntaheen agus Bóthar Bhaile Átha Cliath. 

Áirítear le láithreacha ar a ndéantar fónamh leis na príomhbhealaí sin, ach gan a bheith 
teoranta do: 

 Lár Bhaile Mhainistir Fhear Maí 

 Ospidéal Pobail Mhainistir Fhear Maí 

 Scoil Náisiúnta Ag Foghlaim Le Chéile Mhainistir Fhear Maí 

 Scoil Cuimhneacháin Easpag Uí Mhurchú 

 Coláiste Cholmán 

 Meánscoil Loreto 

 Coláiste an Chraoibhín 

 Gaelscoil De HÍde (trí Dhún Eala) 

 Scoil Náisiúnta Mhainistir Fhear Maí Adair (trí Ché an Bhaitsiléaraigh) 

 Scoil Náisiúnta Sheosamh Chnoc na Beairice i Mainistir Fhear Maí (trí Phlás 
Bhearnaid) 

 Club Rugbaí & Club Peile Mhainistir Fhear Maí (trí Shráid Bhríde) 

 Club Galf Dhá Mhaide Mhainistir Fhear Maí (trí Chnoc Oilibhéir Pluincéid) 

 Cumann CLG Mhainistir Fhear Maí 

 Ionad Fóillíochta Mhainistir Fhear Maí 

 Club Rámhaíochta Mhainistir Fhear Maí (trí Ché an Ásaigh) 

 Coimpléasc Spóirt Loreto Mhainistir Fhear Maí 

Moltar roinnt fo-bhealaí feadh na sráideanna amhail Bóthar Mhala, Sráid Phroinsias, Cnoc 
Oilibhéir Pluincéid, Plás Bhearnaird, Bóthar an Phaidhc agus araile. Tá sé beartaithe go 
bhfeidhmeoidh na fo-bhealaí seo agus iad ag nascadh leis na cuarbhealaí agus na bealaí 
gathacha chomh maith leis na láithreacha nach bhfuil suite ar chuar-bhealaí agus bealaí 
gathacha a luadh cheana féin. 
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5. Na chéad céimeanna eile  
D’iarr an NTA ar AECOM, mar chuid d’Oifig Dearaidh na Rothaíochta NTA, maidir le bealaí 
rothaíochta cuimsitheacha a fhorbairt do Chontae Chorcaí agus do cheantair uirbeacha 
laistigh de Mhórcheantar Uirbeach Chorcaí, chomh maith leis an Eochaill, Cionn tSáile, 
Droichead na Bandan, Mala agus Mainistir Fhear Maí.  

Cuirtear dearadh gréasáin do Chorcaigh ar fáil anois do chomhairliúchán poiblí. Dá thoradh 
sin, beidh deis ag daoine den phobal a n-aiseolas a chur isteach. Is féidir léarscáileanna aonair 
a fheiceáil atá ar fáil ar shuíomh an Údaráis Náisiúnta Iompair agus atá ar fáil sna naisc thíos:  

Tábla 5.1: Gréasán Raonta Rothar Chorcaí - Liosta Léarscáileanna  

Liosta Léarscáile Rothar   

Gréasán Raonta Rothar Chorcaí - Liosta 
Léarscáileanna 

Gréasán Raonta Rothar Uirbeach do 
Chathair Chorcaí 

Gréasán Raonta Rothar Chathair Chorcaí 

Gréasán Raonta Rothar Uirbeach Bhaile an 
Chollaigh 

Gréasán Raonta Rothar Uirbeach Charraig 
Thuathail  

Gréasán Raonta Rothar Uirbeach Mhainistir 
na Corann 

Gréasán Raonta Rothar Uirbeach Chóibh 

Gréasán Raonta Rothar Uirbeach 
Phasáiste  

Gréasán Raonta Rothar Uirbeach Charraig 
Uí Leighin 

Gréasán Raonta Rothar Uirbeach Eochaill 

Gréasán Raonta Rothar Uirbeach Chionn 
tSáile 

Gréasán Raonta Rothar Uirbeach 
Dhroichead na Bandan 

Gréasán Raonta Rothar Uirbeach Mhala 

Gréasán Raonta Rothar Uirbeach Mhainistir 
Fhear Maí 

 

Tar éis chomhairliúcháin phoiblí, déanfar athbhreithniú ar aighneachtaí, agus athrófar na 
léarscáileanna gréasáin chun dáta de réir mar is gá.  

 
 




