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Réamhrá      

Fógraíodh Tionscadal Éireann 2040 ag Rialtas na 
hÉireann I mí Feabhra 2018. Faigheann an tionscnamh 
polasaithe seo tacaíocht ón bPlean Forbartha Náisiúnta 
(NDP). Cuireann Tionscadal Éireann 2040 béim ar 
fhoráil Shíneadh Bóthair Rilífe Dheisceart Dhroichead 
na Bandan N71, atá leanúnach leis an dara Aschur 
Straitéiseach Náisiúnta. Is príomhthosaíocht é sin chun 
inrochtaineacht a fheabhsú agus a uasghrádú idir 
ionaid uirbeacha le daonraí agus a réigiúin. 

Aidhmeanna an Tionscadail 

Bunaíodh go leor aidhmeanna don tionscadal lena n-
áirítear: 

 Inrochtaineacht réigiúnach a fheabhsú do ghnó 
agus turasóireacht 

 Plódú tráchta a laghdú i mBaile Dhroichead na 
Bandan 

 Feabhas a chur ar amanna aistir 
 Sábháilteacht a fheabhsú ar feadh an 

bhealaigh 
 Roghanna taistil gníomhacha a chur chun cinn 

laistigh purláin stráice nua an bhóthair rilífe 

An Chéim Reatha 

Faoi láthair tá an tionscadal ag Céim 2 (Roghanna) le 
Treoirlínte Bainistíochta tionscadail TII. Áirítear le 
ceann de na chéad chéimeanna le linn roghanna 
measúnú ar limistéar, ina féidir gach réiteach indéanta 
a aithint. Tagraítear don limistéar seo mar “Limistéar 
Staidéir”, agus tá sé bunaithe is curtha sa bhróisiúr seo 
anois.  

Céim 1 (Measúnú Réamhchéime ar roghanna). Sa 
limistéar Staitéid seo, aithníodh sriantachtaí tosaigh 
agus cuireadh tús leis an bpleanáil agus obair deartha 
chun roghanna féideartha tosaigh a aithint.  

Ag leanúint ar aghaidh ón gcomhairliúchán poiblí seo, 
forbróidh muid na roghanna tosaigh agus déanfaidh 
muid measúnú ar thionchair féideartha ar na 
sriantachta aitheanta. Beidh na roghanna tosaigh sin 
measúnaithe faoi réir na gcritéir a leanas: 

 Innealtóireacht  
 Comhshaoil 
 Eacnamaíocht 

 

 

Beidh aidhm ag an measúnú chun gearrliosta a 
dhéanamh den méid roghanna le tabhairt chun tosaigh 
go dtí Céim 2 (Maitrís Bhreithmheasa Tionscadail) le 
haghaidh breithniúcháin mhionsonraithe. 

Beidh Céim 2 (Maitrís Bhreithmheasa Tionscadail) leis 
an gCéim Roghanna bainteach le measúnú 
mionsonraithe ar na roghanna sa ghearrliosta ó Chéim 
1 faoi na Critéir a leanas: 

 Innealtóireacht  
 Comhshaoil 
 Eacnamaíocht 
 Sábháilteacht 
 Inrochtaineacht agus Ionchuimsiú Sóisialta 
 Imeascadh 
 Gníomhaíocht Fhisiceach 

Táthar ag súil go dtarlóidh dara chomhairliúchán poiblí, 
le cumarsáid ar thorthaí Chéim 1 (Measúnú 
Réamhchéime ar roghanna), torthaí réamhchéime ó 
Chéim 2 (Maitrís Bhreithmheasa Tionscadail) agus ag 
cur I láthair na roghanna is fearr i dtreo deiridh Q2 
2023. 

Aithneoidh Céim 3 le céim roghanna an rogha is fearr, 
agus beidh sé sin ar taispeáint i gcomhair faisnéise le 
linn Q4 2023. 

Aiseolas 

Chun aiseolas a thabhairt don fhoireann: 

 Breathnaigh ar fhaisnéis maidir leis an 
gComhairliúchán Poiblí agus comhlíon an 
fhoirm aiseolais ar líne ar shuíomh gréasáin an 
tionscadail: 
www.corkrdo.ie/major-schemes/N71-
bandon-southern-relief-road-extension 

 Cuir r-phost ar fhoireann an tionscadail leis an 
seoladh r-phoist N71bandonsrre@corkrdo.ie 
más féidir leis an bhfoirm aiseolais comhlíonta 
ceangailte. 

 Postáil chuig: 
Comhairle Chontae Chorcaí 
Oifig Bhóithre Náisiúnta Chorcaí 
Richmond, Gleann Maghair, Corcaigh 
T45 WA44 
021-4821046 

Aiseolas le bheith seolta ar ais roimh 22 Iúil



  
   

   
 

   
   

   
   

  
   

   
  

 

 

Li
m

is
té

ar
 S

ta
id

éi
r a

r S
hí

ne
ad

h 
Bó

th
ai

r R
ilí

fe
 D

hr
oi

ch
ea

d 
na

 B
an

da
n



                                

 

Clár 

 

Pleanáil agus Dearadh Céim 0 Scóip agus Réamh-Bhreithmheas 

Céim 1 Coincheap agus Indéantacht 

Céim 2 Roghanna (Táimid anseo) 

Céim 3 Measúnú ar Dhearadh agus Comhshaoil 

Céim 4 Próisis Reachtúla 

Tógáil agus Cur i bhFeidhm Céim 5 Cumasú agus Soláthar 
Céim 6 Tógáil agus Cur i bhFeidhm 

Céim 7 Dúnadh amach agus Athbhreithniú 

 

Céim 0 – Scóip agus Réamh-Bhreithmheas Críochnaithe 
Céim 1 – Coincheap agus Indéantacht Críochnaithe 
Céim 2 – Roghanna Táimid anseo 

 Sriantachtaí a aithint Ar siúil 
 Céim 1 – Measúnú ar Roghanna Ar siúil 
 Céim 2 – Maitrís Bhreithmheasa 

Tionscadail 
Q2 2023 

 Céim 3 – Roghanna is Fearr Q4 2023 
Céim 3 – Measúnú ar Dhearadh agus 
Comhshaoil 

Táthar ag súil le tús Q1 2024 
(Faoi réir faofa) 

Céim 4 – Próisis Reachtúla Cuid 8 a fhoilsiú / CPO measta Q3 2024 
 

Síneadh Bóthair Rilífe Dheisceart Dhroichead na Bandan N71 – Léarscáil Bóthair Chomhairliúcháin Phoiblí 

 

 

 


