
Co-financed by the Connecting Europe 
Facility of the European Union

BRÓISIÚR  
COMHAIRLIÚCHÁIN PHOIBLÍ 

ROGHA TOSAÍOCHTA ÉIRITHEACH



1 Brollach ar Chlár DART+ 1

2 DART+ Iardheisceart 6

3 Próiseas Comhairleoireachta Poiblí 8

4 Stádas Deartha Reatha 10

5 Príomhghnéithe Bonneagair DART+ Thiar Theas 12

6 Buntáistí DART+ Iardheiscirt 16

7 Próiseas Roghaithe Rogha 19

8 Rogha Tosaíochta Éiritheach 21

8.1 Oibreacha líneacha ginearálta 22

8.2 Stáisiún Chollchoille agus Chill Droichid go dtí  
An Pháirc Thiar agus Stáisiún Ghort na Silíní 23

8.3 Stáisiún na Páirce Thiar agus Ghort na Silíní go 
dtí Stáisiún Heuston 23

8.4 Oirthear Droichid Bhóthair Eoin Theas go dtí  
Glas Naíon 26

9 Comhtháthú Iompair 28

10 Ceisteanna le Plé 30

11 Chéad chéimeanna eile 33

12 Conas Idirghníomhú 35

13 Figiúirí Ailínithe 37

CLÁR ÁBHAIR 



 

01

Brollach ar Chlár 
DART+
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1. Brollach ar Chlár DART+

Tá an líonra DART reatha 50km ar fhad, ag síneadh ó Mhullach Íde / Binn Éadair go dtí 

na Clocha Liatha. Méadóidh an Clár DART fad líonra DART go 150km de chonair iarnróid 

trí leictriú agus uasghrádú na línte atá ann cheana, trína mbunathrófar taisteal traenach 

comaitéireachta i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath (MCBÁC). Sa Chlár DART+ áirítear freisin 

an ceannach de chabhlach traenach nua. Seachadfaidh an Clár DART seirbhísí leictrithe go 

minic, nua-aimseartha ó Lár Chathair Bhaile Átha Cliath go dtí:

• Maigh Nuad, Bealach na Páirce an M3

• Collchoill & Cill Droichid 

• Droichead Átha; agus

• Na Clocha Liatha

Is príomhfheabhsúchán iompair é an Clár DART + chun córas iompair phoiblí chomhtháite ar 

ardchaighdeán a chur le chéile. Beidh buntáistí aige do dhaoine atá ina gcónaí i Mórcheantar 

Bhaile Átha Cliath agus dóibh siúd atá ina gcónaí sna réigiúin eile freisin. Cuideoidh sé le 

córas iompair inbhuanaithe agus sochar sochaíoch a sholáthar do na glúine atá ann faoi 

láthair agus na glúine atá le teacht.

Déanfaidh Clár DART+ iarracht úsáid na bpasáistí iarnróid reatha a uasmhéadú agus clár 

nua-aoisithe a chur i bhfeidhm chun an t-ardú acmhainne a bhaint amach a theastaíonn 

chun cloí le éilimh reatha agus don todhchaí.
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Existing National 
Rail Network

Léaráid scéime ar fhairsinge Chláir DART+
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Why investment in DART+ Programme is needed

• Cabhróidh sé chun astuithe gháis ceaptha 
teasa an earnála iompair a laghdú, atá fós á méadú.

Tacú le Plean Gníomhaíochta ar son na hAeráide 
an Rialtais.

 
 

• 

• Tá plódú ag ardú i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath.

Costas Ama Caillte i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath 
ná ~ €350milliún/bliana agus measta le hardú go 
€2,000milliún/bliana roimh 2033.

Beidh infreastruchtúr poiblí inbhuanaithe 
(coisithe, rothaíochta, bus agus iarnróid) ag 
coinneáil fáis eacnamaíoch agus daonra, agus 
astuithe á laghdú.

•  
   
 

•  
  
  
 

• Cuireann sé feabhas le seirbhísí iarnróid l
e modhanna taistil níos gníomhaí 
(siúil agus rothaíocht).

Cumasaíonn sé aistir tras-mhodhanna trí 
chomhtháthú feabhsaithe le modhanna eile - 
Bus, Luas, MetroLink molta agus Rothair 
Átha Cliath.

 

 
 

 

• 
  

 
 

 

•

•

•

 Comhordaíocht agus comhtháthú pleanála 
spásúil le iompar iarnróid.

Tacú le fás comhdhlúth agus dlúis méadaithe 
i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath.

Tacaíonn sé le cur i bhfeidhm Tionscadail 
Éireann 2040 agus Creat Náisiúnta um Phleanáil.

 

 

 
 

•

•

 An iomarca spleáchais ar úsáid chairr príobháidí 
agus plódú méadaithe i Mórcheantar Bhaile 
Átha Cliath.

Bíonn traenacha DART níos inbhuanaithe 
agus níos glaine ná traenacha díosail reatha.

 
 

 
 

Targaidí Athraithe Aeráide a Bhaint Amach

Tacú le Fás Eacnamaíoch agus Daonra

Éascaíonn sé Comhtháthú le modhanna 
iompair eile

Comhtháthú Úsáide Talaimh agus 
Pleanála Iompair

Soláthraíonn sé Roghanna Iompair Inbhuanaithe 

Cén fáth a theastaíonn Clár DART+



 

DART+  
Iardheisceart

02
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2. DART+ Iardheisceart

Beidh an dara cheann de thionscadail infreastruchtúir an Chláir DART+ le bheith 

seachadta bainteach le Tionscadal DART+ Iardheisceart.

Tá sé mar aidhm ag DART + Thiar Theas méadú suntasach a chur ar an acmhainn 

iarnróid ar Phríomhlíne Chorcaí idir Stáisiún Chollchoille & Chill Droichid go Stáisiún 

Heuston, agus go Glas Naíon trí Líne Bhrainse Tollán Pháirc an Fhionnuisce. Féadtar é 

seo a bhaint amach trí líonra iarnróid leictrithe a chur i bhfeidhm a mbeidh traenacha 

DART ardchumais air agus trí mhinicíocht na dtraenacha a mhéadú.

Tacóidh seachadadh an tionscadail seo le pobail reatha ar feadh an iarnróid agus ag tacú 

le forbairt inbhuanaithe sa todhchaí. Beidh sé ag freastal le gach stáisiúin reatha ar feadh 

an phasáiste iarnróid idir Collchoill agus Stáisiún Chill Droichid agus Stáisiún Heuston 

go dtí Glas Naíon ag úsáid cumhachta leictrigh a bhfuil lorg carbóin níos ísle aige ná 

na traenacha díosail reatha. Déanfaidh minicíocht agus cáilíocht seirbhíse ailtéarnach 

iompair indéanta a sholáthar do phobail ar feadh an bhealaigh agus cabhróidh sé chun 

spreagadh do dhaoine imeacht ó úsáid chairr príobháidí. Cabhróidh sé sin le hÉirinn 

chun astuithe gháis ceaptha teasa a laghdú ó iompar agus dul i ngleic le athrú aeráide.

Leanfaidh leictriú an líne iarnróid pasáiste iarnróid reatha don chuid is mó. Beidh 

idirghabhálacha lasmuigh Iarnróid Éireann ag teastáil ag go leor ceantair i gcomhair 

cuid d’eilimintí na scéime amhail:

• Leathnú an phasáiste iarnróid i gcomhair ceithre-ráilliú idir An Pháirc Thiar agus 

Stáisiún Ghort na Silíní agus Stáisiún Heuston;

• Atógáil agus/nó feabhsuithe droichid;

• Tógáil fo-stáisiúin (chun foráil cumhachta a éascú don líne); agus

• Úsáid talaimh do chomhdhúile tógála/stórála sealadacha agus gach oibreacha 

cúnta a theastaíonn don togra.

Méaduithe san acmhainneacht mar 
gheall ar DART+ an Iardheiscirt

líon traenacha
in aghaidh 
na huaire

acmhainneacht 
(líon paisinéirí)

líon traenacha
in aghaidh 
na huaire

acmhainneacht 
(líon paisinéirí)

Reatha Ag deireadh

12 235,000 20,000
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Próiseas 
Comhairleoireachta 
Poiblí
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3. Próiseas Comhairleoireachta Poiblí

Is eilimint thábhachtach é rannpháirtíocht an phobail sa phróiseas deartha chun 

tionscadail infreastruchtúir móra a sheachadadh amhail DART+ Iardheisceart.

Tá próiseas Comhairleoireachta Poiblí neamh-reachtúil dhá chéim ag an tionscadal seo. 

Tá an comhairleoireacht reatha seo ag lorg aiseolais ar an ‘Rogha Tosaíochta Éiritheach’. 

De réir is a théann an próiseas dearaidh ar aghaidh agus forbraítear tuilleadh is cuirtear 

leis, tarlóidh comhairleoireacht phoiblí.

Is í an chomhairleoireacht phoiblí í ár mbealach chun ceist a chur oraibh, mar úsáideoirí 

féideartha na seirbhísí feabhsaithe nó iad sin a bhfuil tionchar i ndán dóibh ag an 

bhforbairt sin, i gcomhair bhur ndearcthaí ar ár bpleananna, agus an próiseas dearaidh 

gníomhach fós. Tabharfaidh d’eolas agus tráchtanna áitiúil faisnéis don dearadh 

roghnaithe éiritheach agus cuideoidh sé dúinn feabhas a chur ar an tionscadal agus 

cinntiú go n-eireoidh go maith leis duit agus do na pobail a bhfreastalaíonn sé orthu.

Cuirtear fáilte roimh rannpháirtíocht an phobail agus moltar é ar fud dearaidh an 

phróisis forbartha, a thabharfaidh deis duit foghlaim maidir leis an ndearadh de réir is a 

fhorbraíonn sé agus tabharfaidh sé aiseolas a bheidh mar fhaisnéis don chéad chéim eile 

mar is cuí. Taispeántar na príomh-staideanna rannpháirtíochta/aiseolais don phobal mar 

chuid den fhorbairt tionscadail i bhfoirm grafaice thíos agus áirítear leis:

Glacfar le aiseolas an phobail le linn gach staid forbartha dearaidh agus is féidir é 

a sheoladh trí shuíomh gréasáin an tionscadail, seoladh r-phoist, líne gutháin nó 

comhfhreagras i scríbhinn. I gcomhair a thuilleadh mionsonraí féach an chuid ‘Conas 

Idirghníomhú’.

Tugann Iarnród Éireann cuireadh don phobail idirghníomhú sa phróiseas dearaidh agus 

cuirtear fáilte roimh gach aiseolas.

COVID 19 COVID-19 Mar gheall ar shrianta COVID-19 is comhairliúchán poiblí digiteach ar líne den chuid is mó a bheidh sa chéad chomhairliúchán ar an 
‘Rogha is Dealraithí a Roghnófar’. Má éascaíonn srianta COVID-19 tuilleadh níos déanaí in 2021, b’fhéidir go mbeifear in ann an dara rogha 
comhairliúcháin phoiblí, atá sceidealta don Samhradh 2021, an ‘Rogha is Fearr ’ a chur i láthair an phobail i suíomh fisiceach.

• Comhairleoireacht Phoiblí Uimh. 1 ar an Rogha Tosaíochta Éiritheach (Earrach 

2021) - Staid reatha

•  Comhairleoireacht Phoiblí Uimh. 2 ar an Rogha Tosaíochta (Samhradh 2021)

•  Tréimhse Comhairleoireachta Reachtúil mar chuid de phróiseas Aighneachta 

Ordaithe Iarnróid (Geimhreadh 2021/Earrach 2022)
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Staidéar & Taighde Foilseacháin & 
Garspriocanna

Rannpháirtíocht Phoiblí
T

ái
m

id
 a

n
se

o

Earrach 2021

Samhradh 2021

Fómhar 2021

Geimhreadh 
2021/Earrach 
2022

Forbairt roghanna agus 
breithmheas chun tacú 
le sainaithint ‘Rogha is 
Dealraithí a Roghnófar’

Réamhthuarascáil maidir 
le Roghnú Roghanna 

agus sainaithint ‘Rogha is 
Dealraithí a Roghnófar’

Comhairliúchán poiblí 
neamhreachtúil maidir leis 
an ‘Rogha is Dealraithí a 

Roghnófar’

Tuarascáil maidir le 
Roghnú Roghanna & 
sainaithint ‘Rogha is 

Dealraithí a Roghnófar’

Dearadh doiciméad 
breithmheasa agus 

reachtúil a chríochnú

Faoi réir cheadú an Rialtais, 
Ordú Iarnróid a sholáthar

Tuarascáil maidir le 
Roghnú Roghanna agus 

sainaithint ‘Rogha is 
Dealraithí a Roghnófar’

Reo dearaidh & ullmhú 
aighneacht phleanála

Aighneachtaí pleanála & 
doiciméid a bhaineann le 
hOrdú Iarnróid a eisiúint

Comhairliúchán poiblí 
neamhreachtúil maidir 

leis an ‘Rogha a 
Roghnófar’

Rannpháirtíocht le 
páirtithe leasmhara

Comhairliúchán 
reachtúil leis an mBord 

Pleanála

Grafaic a thaispeánann rannpháirtíocht an phobail mar chuid den roghnú rogha, dearadh agus próiseas aighneachta 

Ordaithe Iarnróid



 

Stádas Deartha 
Reatha

04
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4. Stádas Deartha Reatha 

Míníonn an bróisiúr seo stádas dearaidh reatha an Tionscadail, a bhuntáistí, tionchair 

féideartha, agus conas is féidir leat d’iarratais a sheoladh chugainn, mar aon le 

smaointe agus tráchtanna.

Cuireadh tús leis an ndearadh agus measúnú ar thionchar comhshaoil do DART+ 

Iardheisceart, agus táimid ag staid tábhachtach luath sa Tionscadal. Shonraigh DART+ 

Iardheisceart ‘Rogha Tosaíochta Éiritheach’ agus ba mhaith linn tuairim an phobail a 

fháil ar an ndearadh seo. 

Sula dtéimid ar aghaidh, ba mhaith linn bhur ndearcthaí a fháil ar ‘Rogha Tosaíochta 

Éiritheach’ DART+ Iardheisceart atá á chur ar aghaidh ag Iarnród Éireann mar chuid 

den phróiseas Comhairleoireachta Poiblí Uimh. 1.

Is é an ‘Rogha Tosaíochta Éiritheach’ an comhdhéanamh roghnaithe ar roghanna 

dearaidh aitheanta do gach ceann d’eilimintí an tionscadail ag an staid seo i bhforbairt 

an tionscadail.

Tá staidéir fós ar siúil maidir leis sin agus dá bhrí sin is gá conclúid a thabhairt do 

ghnéithe sonracha don suíomh go fóill. Tabharfar dul chun cinn ar na staidéir sin le 

d’fheasacht áitiúil agus beidh faisnéis don dearadh agus cabhair dúinn feabhas a chur 

ar an tionscadal agus cinntiú go mbeidh sé rathúil duit agus do na pobail a mbeidh an 

tionscadal ag freastal orthu.

I ndiaidh na staidéir tosaigh sin, beidh measúnuithe, a thuilleadh forbartha agus 

athbhreithniú ar d’aiseolas, ‘Rogha Tosaíochta Éiritheach’ oiriúnaithe, agus beidh an 

‘Rogha Tosaíochta’ léirithe don Chomhairleoireacht Phoiblí Uimh. 2 geallta le tarlú níos 

déanaí in 2021.

Beidh buaicphointe ag an tionscadal le aighneacht Ordaithe Iarnróid chuig an mBord 

Pleanála i gcomhréir le Acht Iompair (Infreastruchtúir Iarnróid) 2001 (de réir leasaithe). 

Tá sin an-tábhachtach chun comhthoil tógála a dhaingniú. Táthar ag súil faoi láthair go 

seolfar aighneacht Ordaithe Iarnróid chuig an mBord Pleanála i gcomhair faofa níos 

déanaí in 2021 / tús 2022. 

Is cuid riachtanach den staid sin sa phróiseas dearaidh agus measúnaithe é d’aiseolas 

agus rannpháirtíocht.
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Príomhghnéithe Bonneagair 
DART+ Thiar Theas



5. Príomhghnéithe Bonneagair DART+ Thiar Theas

Ag seo a leanas, achoimre ardleibhéil ar phríomhghnéithe DART+ an Iardheiscirt:

• Ceithre ráille a chur leis go críochnúil, agus an dorchla iarnróid a leathnú amach idir Stáisiún an Pháirc Thiar & Gort na Silíní go Stáisiún Heuston, lena gcuirfear 

leis na hoibreacha a bhí déanta ar an mbealach i 2009.

• Déanfar leictriú agus athchomharthaíocht ar an líne ó Stáisiún Chollchoille & Chill Droichid agus ó Stáisiún Heuston go Glas Naíon, trí Chraobhlíne Thollán 

Pháirc an Fhionnuisce, áit a nascfar é le DART+ Thiar atá beartaithe.

• Déanfar oibreacha feabhsúcháin/atógála ar dhroichid chun gluaiseacht seirbhísí traenach leictrithe a éascú.

• Bainfear gach bacainn iarnróid feadh Chraobhlíne Thollán Pháirc an Fhionnuisce.

• Déanfar staidéar agus dearadh coincheapa le haghaidh Stáisiún Heuston Thiar féideartha nua

- Beidh an ‘Rogha Is Fearr atá ag Teacht Chun Cinn’ ag teacht slán leis na stáisiúin a bheidh ann amach anseo ag an gCoill Mhór agus ag an gCabhrach,  

cé nach bhfuil sé mar chuid de Thionscadal DART+ an Iardheiscirt na stáisiún sin a thógáil.
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14 Léarscáil DART+ an Iardheiscirt molta

Comhairle Contae Fhine Gall

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Comhairle Contae 
Chill Dara

Corcaigh

Comhairle
 Contae Bhaile Átha Cliath Theas

Comhairle Contae 
Bhaile Átha Cliath Theas

Comhairle Contae 
Bhaile Átha Cliath Theas

Páirc an 
Fhionnuisce

Príomhlíne Chorcaí

Comhéadan le 
DART+ Thiar

COLLCHOILL & 
CILL DROICHID

BAILE ADAIM

AN CHISEOG

CLUAIN DOLCÁIN / 
CNOC AN FHUARÁIN

AN PHÁIRC THIAR 
& GORT NA SILÍNÍ

HEUSTON

STÁISIÚN 
METROLINK 
GHLAS NAÍON
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Líonra Iarnród Éireann i Láthair na hUaire
Luas
MetroLink atá beartaithe
Teorainn Riaracháin

Stáisiún i Láthair na hUaire

Níl an Stáisiún i Láthair na hUaire ag Feidhmiú

Leictriú DART+ an Iardheiscirt

Leictriú DART+ an Iardheiscirt agus 
Ceithre Ráille a chur leis
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Comhairle Contae Fhine Gall

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Comhairle Contae 
Chill Dara

Corcaigh

Comhairle
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Comhairle Contae 
Bhaile Átha Cliath Theas

Comhairle Contae 
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6. Buntáistí DART+ an Iardheiscirt

Beidh éifeachtaí iompair dearfacha a théann i bhfad ag an Tionscadal Iardheiscirt DART+ 

i gcomhair pobail ar feadh phasáiste iarnróid. Éascóidh sé acmhainn traenach agus 

paisinéirí méadaithe a bhfuil bac air faoi láthair ar an ngréasán. Déanfaidh sé paisinéirí 

a iomprú i dtraenacha ardchaighdeáin deartha chun freastal níos fearr ar riachtanais na 

bpobal a fhásann, ag soláthar acmhainne gach lá, ach go háirithe le linn maidine gnóthaí 

agus tréimhsí chomaitéara san oíche.

Is féidir leis an tionscadal a bheidh nasctha le iompar poiblí ardchaighdeáin i gcomhair 

bainistíochta inbhuanaithe ar úsáid talaimh cuidiú freisin in athchóiriú áitiúil, forbairt 

eacnamaíoch agus tacú le forbairt phobail nua ar feadh an bhealaigh. Is aidhm 

thábhachtach é sin le Tionscadail Éireann 2040 agus Creat Náisiúnta um Phleanáil. 

Laghdóidh comhtháthú an iompair phoiblí le pleanáil úsáide talaimh inbhuanaithe an 

spleáchas ar úsáid phríobháideach carranna agus ar deireadh tacóidh sé le laghduithe 

in astuithe gháis ceaptha teasa ón earnáil iompair.

Beidh éifeacht dhearfach ar infhaighteacht iompair iarnróid ar chaighdeán maith, 

comhtháite le modhanna iompair poiblí eile (Bus, Luas, agus MetroLink sa todhchaí) 

chomh maith le infreastruchtúr siúil agus rothaíochta ar phatrúin iompair agus fachtóirí 

stíl saoil. Foráil tacaíochtaí ghréasáin iompair inbhuanaithe d’áiteanna ina bhfuil daoine 

ag cónaí, ag obair, ag staidéar agus ag rochtain seirbhísí agus conláistí. Is féidir leis 

modhanna taistil níos gníomhaí agus sláintiúla a chur chun cinn, ag cuidiú le daoine siúil 

nó rothaíocht go dtí naisc iompair poiblí i gcomhair aistrithe ar aghaidh go dtí a gcinn 

scríbe deiridh.

Tá Clár DART+ i gcomhréir le Tionscadal Éireann 2040, Plean Forbartha Náisiúnta 2017 

go dtí 2028, Creat Náisiúnta um Phleanáil, Straitéis Iompair do Mhórcheantar Bhaile 

Átha Cliath 2016-2035 agus Plean Gníomhaíochta ar son na hAeráide 2019.

Is beart tábhachtach inseachadta é Clár DART+ i bPlean Gníomhaíochta ar son na 

hAeráide 2019 agus tacaíonn sé le targaidí a bhaint amach ar son athrú sa mhodh 

iompair ó charr príobháideach go poiblí.

Tiománaithe Polasaithe Náisiúnta
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Buntáistí DART+ an Iardheiscirt   
Buaic-acmhainn paisinéirí méadaithe ó 5,000 go dtí 20,000 san uair sa treo agus an mhinicíocht 

traenach idir Cathair Bhaile Átha Cliath agus Stáisiún Chollchoille & Chill Droichid a mhéadú – rud 

a éascóidh iompar minic agus iontaofa chuig na pobail mórthimpeall.

Deiseanna feabhsaithe iompair phoiblí chun críocha oibre, oideachais nó fóillíochta.

Forbairt agus fás amach anseo pobal atá bunaithe ann cheana féin agus a bhunófar amach anseo 

a éascú a rachaidh chun tairbhe go mór na nascachta a sholáthróidh DART+ an Iardheiscirt.

Maolófar brú tráchta.

Forbrófar réigiún cathrach inbhuanaithe agus nasctha, agus tacófar leis an aistriú chuig sochaí 

ísealcharbóin agus seasmhach ó thaobh na haeráide.

Cuirfear ar chumas daoine roghanna taistil inbhuanaithe a dhéanamh trí dhaoine a spreagadh 

chun úsáid a bhaint as líonra iompair phoiblí atá iontaofa, éifeachtúil agus sábháilte seachas 

carranna príobháideacha.

Feabhsófar nascacht iompair ilmhódaigh trí chómhalartú leis an Luas ag Stáisiún Heuston, Bus 

Connects agus an MetroLink atá beartaithe.

Feabhsófar iontaofacht amanna turais.
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7.  Próiseas Roghaithe Rogha

Chun cuidiú le próiseas forbartha dearaidh agus go leor roghanna a chur san áireamh 

chun ‘Rogha Tosaíochta Éiritheach’ a chinntiú do DART+ Iardheisceart, bhí próiseas 

roghnaithe struchtúrtha i gceist leis:

• Staaid 1 – Breithmheas Tosaigh ar Roghanna (Criathrú) agus ina dhiaidh sin

•  Staid 2 – Anailís Ilchritéir ar roghanna gearrliostaithe.

Tugann an próiseas struchtúrtha seo measúnú ar go leor roghanna difriúla agus tá sé 

bunaithe ar ‘Threoirlínte i gcomhair Creata do Thionscadail agus Cláir Iompair’ (CAF) 

foilsithe ag an Roinn Iompair i Márta 2016 (nuashonraithe 2020), Treoirlínte Bhainistíochta 

Tionscadail TII (Treoirlínte Bhainistíochta Tionscadail le Infreastruchtúr Iompair na 

hÉireann 2019) agus Treoirlínte Faofa Thionscadail Iarnróid Éireann.

Forbairt Roghanna

Cuirfidh an dearadh innealtóireachta feabhas ar an ngréasán iarnróid reatha chun cloí 

le riachtanas acmhainne chun freastal ar éileamh reatha agus sa todhchaí ar phaisinéirí. 

Teastaíonn measúnú roghanna ar go leor eilimintí na scéime ag leibhéal áitiúil sula 

gcorpraítear iad i measúnú sonraíochta bhealach ceann le ceann.  Forbraíodh roghanna 

do chomhpháirteanna aonair chun a leanas a chur leo:

• Rianú ceathair (ag baint le feabhsú rianta, feabhsuithe/atógála droichid agus 

oibreacha shibhialta eile chun gluaiseacht sheirbhísí traenach leictrithe a éascú).

Modheolaíocht an Mheasúnaithe

Staid 1 – Measúnú Tosaigh (próiseas criathraithe) comhdhéanta le liosta fada roghanna 

in aghaidh critéir innealtóireachta, eacnamaíochta agus timpeallachta chun measúnú a 

chur ar ‘indéantacht’ gach roghanna chun cloí le aidhmeanna/riachtanais an Tionscadail. 

Cheadaigh an cur chuige seo do liosta fada roghanna a bheith scagtha i liosta níos giorra 

roghanna indéanta. Bhí gach roghanna indéanta tugtha ar aghaidh go dtí Staid 2 ina 

féidir breathnú ar bhealach níos mionsonraithe orthu.

Staid 2 – Comhdhéanann an próiseas Anailíse Ilchritéir anailís chomparáideach 

ildisciplíneach níos mionsonraithe ar na roghanna indéanta a chuaigh trí Staid 1. 

Rinneadh measúnú ar na roghanna indéanta in aghaidh sé chritéir measúnaithe leagtha 

amach i gCreat Measúnaithe Choitinn NTA (CAF), is iad sin: eacnamaíocht, sábháilteacht, 

comhshaol, inrochtaineacht agus ionchuimsiú sóisialta, ionchuimsiú agus gníomhaíocht 

fhisiceach. Rinneadh comparáid ansin idir roghanna bunaithe ar láithreacht bhuntáistí 

nó míbhuntáistí ‘beaga’ nó ‘suntasacha’ thar roghanna eile nó an bhfuil gach roghanna 

‘comparáideach / neodrach’ ag eascrú i ndeimhniúchán roghanna tosaíochta éiritheacha 

don idirghabháil a theastaíonn. Cuireadh ansin go leor roghanna tosaíochta éiritheacha 

maidir le eilimintí nó idirghabhálacha áirithe i dteannta le oibreacha líneacha ginearálta 

a theastaigh chun uasghrádú agus nua-aoisiú a dhéanamh ar an iarnród chun ‘Rogha 

Tosaíochta Éiritheach’ ceann go ceann a chomhdhéanamh.

 

+
Roghanna Tosaíochta Éiritheacha
(Idirghabhálacha a Shonrú don 

Cheithre Ráille agus ag Struchtúr)
Oibreacha Líneacha Ginearálta

Céim 1: Measúnú Tosaigh (Criathrú) 
(Liosta fada roghanna) 

Céim 2: Anailís Ilchritéir 
(Roghanna Indéanta) 

Rogha Tosaíochta Éiritheach

Comhairleoireacht Phoiblí Uimh. 1

Grafaic a thaispeánann an modheolaíocht mheasúnaithe
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8.  Rogha Tosaíochta Éiritheach

Is é prionsabal tosaigh an Tionscadail an chonair iarnróid atá ann a uasghrádú agus 

gach obair a dhéanamh, laistigh den chonair iarnróid. Is féidir é seo a bhaint amach 

thar fhormhór an bhealaigh, lena n-áirítear tógáil ar an mbunobair a rinneadh faoin 

Tionscadal bunaidh do Bhealach Chill Dara lenar seachadadh an córas de cheithre rian 

atá ann cheana agus roinnt droichid atógtha ó Stáisiún Chollchoille & Cill Droichid go dtí 

an Pháirc Thiar & Stáisiún Ghort na Silíní. Is é an srian suntasach deireanach atá fágtha 

ná an limistéar idir an Pháirc Thiar agus Stáisiún Heuston, áit ina laghdaítear ceithre rian 

go dhá rian. D’fhonn síneadh go ceithre rian sa limistéar seo beidh gá le leithead na 

conaire iarnróid atá ann a mhéadú agus beidh tionchar féideartha aige seo ar úinéirí na 

maoine tadhlaí.

Mar thoradh ar an bpróiseas chun an ‘Rogha is Dealraithí a Roghnófar’ a chinneadh, mar 

a thuairiscítear i Roinn 7 - An Próiseas Roghnúchán Rogha, sainaithníodh Roghanna 

is Dealraithí a Roghnófar maidir leis na hidirghabhálacha a bheadh ag teastáil. Tá siad 

seo, agus oibreacha líneacha ginearálta a bheidh riachtanach ar feadh faid iomláin an 

Tionscadail, ina phríomhghnéithe don Rogha is Dealraithí a Roghnófar.

Chun cur síos a dhéanamh ar an Rogha is Dealraithí a Roghnófar, déantar cur síos ar 

oibreacha líneacha ginearálta ar dtús agus ar chodanna ina dhiadh sin (ón iarthar go dtí 

an oirthear) le riachtanais Tionscadail chosúla agus leibhéil oibreacha nó idirghabhálacha 

mar thoradh air, mar a leanas:

• Oibreacha Ginearálta Líneacha.

• Stáisiún Collchoille & Cill Droichid go dtí an Pháirc Thiar & Stáisiún Ghort na Silíní.

• Stáisiún na Páirce Thiar  & Ghort na Silíní go Stáisiún Heuston.

• Toir ó Dhroichead Bhóthar Eoin go dtí Acomhal Ghlas Naíon.

8.1   Oibreacha Líneacha Ginearálta

Sa thionscadal, beidh gá le nuachóiriú agus modhnuithe ar an líne iarnróid reatha. Tá 

raon oibreacha líneacha ginearálta ag teastáil ar feadh fad iomlán an tionscadail chun 

leictriú na líne agus uasghrádú an líonra atá ann a chumasú. Is iad seo:

• Teastóidh trealamh leictrithe lasnairde (OHLE) ar feadh mhéid iomlán na líne 

iarnróid ó Stáisiún  Collchoille & Cill Droichid go Stáisiún Heuston agus trí Líne 

Bhrainse Tollán Pháirc an Fhionnuisce suas go dtí Acomhal Ghlas Naíon, áit a 

nascfaidh sé leis an Tionscadal DART+ Thiar atá beartaithe. Beidh sé seo cosúil 

leis an OHLE a úsáidtear faoi láthair ar an líonra DART atá ann.

• Teastóidh roinnt fostáisiún leictreach ag eatraimh feadh na líne iarnróid chun 

cumhacht a sholáthar don líonra.

• Beidh uasghrádú comharthaíochta agus comharthaíocht bhreise ag teastáil ar an 

mbonneagar uasghrádaithe. 

• I gcás nach soláthraíonn na droichid atá ann cheana an airde riachtanach le 

haghaidh leictriú lasnairde na línte nó an leithead le haghaidh ceithre rianú, tá 

roghanna á mbreithniú ar bhonn cás ar chás, lena n-áirítear:

- Réitigh leictreacha speisialaithe a sholáthar don OHLE le glanspás laghdaithe;                                                                                                 

- An rian iarnróid faoin droichead a ísliú;  

- Modhnú ar an struchtúr atá ann cheana;                                                                                                                      

- An struchtúr atá ann cheana a bhaint agus struchtúr athsholáthair a  

  sholáthar; nó  

- Meascán de na rudaí thuas.

• Beidh gá le hoibreacha cosanta líne leictrithe lasnairde ag gach droichead 

iarnróid atá ann cheana.

• Beidh gá le comhéadain le fóntais atá ann cheana, cóireálacha teorann (lena 

n-áirítear ballaí coinneála nua), oibreacha draenála, bainistíocht fásra agus 

oibreacha coimhdeacha eile ar feadh fhad an tionscadail.

Radharc ar ghnáth-chuid den líne iarnróid leictrithe ráille dúbailte
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8.2  Stáisiún Chollchoille agus Chill Droichid go dtí An Pháirc Thiar 
agus Stáisiún Ghort na Silíní

Leis na hoibreacha a rinneadh faoin Tionscadal bunaidh do Bhealach Chill Dara idir 

2006 agus 2009 cuireadh an phríomhobair bhunúsach ar fáil do DART Thiar Theas lena 

n-áirítear an córas de cheithre rian atá ann faoi láthair agus roinnt droichid atógtha.

Sa Rogha is Dealraithí a Roghnófar don chuid seo de thart ar 11km, cuimsítear na 

hoibreacha líneacha ginearálta mar atá mínithe i Roinn 8.1. Féadtar na hoibreacha 

leictrithe a rith faoi na droichid atá ann gan aon idirghabháil nó leis an idirghabháil is lú 

ar na struchtúir droichid agus féadtar mionoibreacha íslithe rianta áitiúla agus réitigh 

speisialaithe OHLE a úsáid chun an t-imréiteach riachtanach a bhaint amach. Féadfar na 

hoibreacha seo go léir a dhéanamh laistigh den chonair iarnróid atá ann.

8.3  Stáisiún na Páirce Thiar agus Ghort na Silíní go dtí Stáisiún Heuston

Sa chuid idir an Pháirc Thiar & Stáisiún Ghort na Silíní agus Stáisiún Heuston beidh gá le 

leictriú agus leathnú go ceithre rian. Chun na riachtanais tionscadail seo a chomhlíonadh, 

caithfear conair an riain a leathnú, agus caithfear an timpeallacht fhisiceach a athrú. 

D’fhonn síneadh go ceithre rian sa limistéar seo beidh gá le leithead na conaire iarnróid 

atá ann a mhéadú lasmuigh de thailte ar leis Iarnród Éireann iad, a d’fhéadfadh cur 

isteach ar chearta maoine (ar bhonn buan agus/nó sealadach).

Tar éis próiseas roghnúcháin roghanna ina ndearnadh roinnt roghanna a fhorbairt agus 

a mheas ag gach láthair, bunaíodh an Rogha is Dealraithí a Roghnófar do gach suíomh. 

Déantar cur síos orthu seo thíos:

8.3.1  Limistéar timpeall Droichid Le Fanu

Tá trí rian ann faoi láthair ar an gconair iarnróid ar Phríomhlíne Chorcaí idir Droichead 

Coisithe Ghort na Silíní agus Droichead Bhóthar Le Fanu agus ag Droichead Bhóthar Le 

Fanu tá dhá rian ann cheana. Le méadú go ceithre rian beidh gá leis na rianta atá ann a 

athailíniú agus le méadú ar leithead iomlán na conaire iarnróid. Is struchtúr áirse cúng é 

Droichead Bhóthar Le Fanu agus tá sé neamhleor ó thaobh faid agus airde do na ceithre 

rian agus den bhonneagar leictrithe.Tá trí rian ann faoi láthair ar an gconair iarnróid 

ar Phríomhlíne Chorcaí idir Droichead Coisithe Ghort na Silíní agus Droichead Bhóthar 

Le Fanu agus ag Droichead Bhóthar Le Fanu tá dhá rian ann cheana. Le méadú go 

ceithre rian beidh gá leis na rianta atá ann a athailíniú agus le méadú ar leithead iomlán 

na conaire iarnróid. Is struchtúr áirse cúng é Droichead Bhóthar Le Fanu agus tá sé 

neamhleor ó thaobh faid agus airde do na ceithre rian agus den bhonneagar leictrithe.

Leis an Rogha is Dealraithí a Roghnófar, cuirtear réise nó réisí níos faide in ionad an 

droichid, chun an leithead breise a theastaíonn do na rianta breise a éascú. Chun an 

easpa airde atá ar fáil don bhonneagar leictrithe a shárú, ardófar leibhéal an bhóthair i 

dteannta leis an mbóthar iarnróid a ísliú. Teastaíonn ballaí coinneála ó thuaidh agus ó 

dheas ón gconair in aice leis an droichead nua chun leathnú na conaire a cheadú agus 

an tionchar ar mhaoin chóngarach a íoslaghdú. Ciallóidh ardú leibhéal an bhóthair freisin 

go mbeidh gá le ballaí coinneála feadh an bhóthair ó thuaidh den iarnród.

Struchtúr nua-aimseartha a bheidh sa droichead athsholáthair beartaithe a sholáthróidh 

deighilt do choisithe agus do rothaithe agus a sholáthróidh radhairc feabhsaithe agus 

beidh sé ina fheabhsú suntasach ar an staid reatha do gach úsáideoir bóthair.

Cuirtear i láthair thíos an droichead nua atá beartaithe in ingearchló rannach ag féachaint 

soir.

Rogha Tosaíochta Éiritheach don Droichead Le Fanu

Córas de Cheithre Rian atá ann cheana
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8.3.2  Limistéar timpeall Droichid Bhóthair na Coille Móire  

Tá dhá rian atá ann cheana agus struchtúr droichid amháin (Droichead Bhóthar na 

Coille Móire) sa chuid seo den iarnród. Níl fad réise leordhóthanach ag an droichead do 

cheithre rian agus níl sé sách ard chun ligean do bhonneagar leictrithe líne DART dul 

faoi. Tá roinnt srianta sa limistéar seo lena n-áirítear:

• Tá fánaí ithreach teorantach ar chonair an iarnróid ar an dá thaobh.

•  Ó thuaidh agus ó dheas den droichead tá acomhail bóthair agus pointí rochtana 

a chuireann srian suntasach ar athruithe a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil ar 

gheoiméadracht an bhóthair.

•  Is bealach féideartha é Bóthar na Coille Móire do líne LUAS sa todhchaí. Dá bhrí 

sin, caithfear an bonneagar nua féideartha seo a mheas sa dhearadh.

•  Tá iarthar Dhroichead Bhóthar na Coille Móire aitheanta mar áit le stáisiún 

iarnróid féideartha amach anseo siar ón droichead. Níor cheart go ndéanfadh na 

dearaí don limistéar seo dochar dá sheachadadh sa todhchaí.

Sa Rogha is Dealraithí a Roghnófar cuirtear réise níos faide in ionad  Dhroichead Bhóthar 

na Coille Móire chun leithead breise an rian a éascú. Chun an easpa airde atá ar fáil don 

bhonneagar leictrithe a shárú, ardófar leibhéal an bhóthair i dteannta leis an mbóthar 

iarnróid a ísliú.

Teastaíonn ballaí coinneála ó thuaidh agus ó dheas ón gconair chun leathnú na conaire 

a cheadú agus an tionchar ar mhaoin chóngarach a íoslaghdú. Ciallóidh ardú leibhéal 

an bhóthair freisin go mbeidh gá le ballaí coinneála feadh an bhóthair ó thuaidh den 

iarnród.

Cuirtear i láthair thuas an droichead nua atá beartaithe in ingearchló rannach ag 

féachaint soir.

8.3.3  Limistéar timpeall Oibreacha Inse Chór

Tá an t-iarnród sa cheantar seo (idir Droichead Bhóthar na Coille Móire agus Droichead 

Bhóthar an tSáirséalaigh) comhdhéanta de dhá rian príomhlíne a bhfuil dhá rian ghearr 

(nó taobhlach) breise atá nasctha leis an Iosta Inse Chór. Leis na rianta atá ann cheana tríd 

an gceantar, ní sholáthrófaí an rianú de cheithre rian atá riachtanach agus feidhmiúlacht 

an iosta á chothabháil. Dá bhrí sin, is gá rianta breise a leagan, rud a éilíonn, ina dhiaidh 

sin, na rianta atá ann cheana a athailíniú agus méadú ar leithead na conaire iarnróid sa 

limistéar seo.

Sa Rogha is Dealraithí a Roghnófar, leagtar béim ar an bhfeabhsúchán seo ar an gconair 

ó dheas, ina mbeidh gá le scartáil/modhnú roinnt saoráidí Iarnród Éireann laistigh de 

Iosta Inse Chór. D’fhéadfadh cur isteach féideartha ar chearta maoine tríú páirtí ach i 

bhforbairt bhreise dearaidh agus réitigh theicniúla agus tógála déanfar iarracht é seo a 

íoslaghdú.

8.3.3.1 Droichead Coise Khyber Pass 

Is droichead coisithe é Droichead Coisithe Khyber Pass a nascann Oibreacha Inse Chór 

le Bóthar an tSáirséalaigh ó thuaidh. Tá trí rian faoin struchtúr atá ann cheana agus níl 

sé sách leathan chun freastal go sábháilte ar mhéadú go ceithre rian.

Sa Rogha is Dealraithí a Roghnófar, foráiltear do dhroichead nua do choisithe a bhfuil 

airde agus leithead leordhóthanach ann chun na riachtanais maidir le ceithre rianú agus 

leictriú a chomhlíonadh. D’fhéadfadh méid na n-oibreacha cur isteach ar chearta maoine 

sa cheantar máguaird ach san fhorbairt bhreise dearaidh agus réitigh theicniúla agus 

tógála déanfar iarracht é seo a íoslaghdú.

Cuirtear i láthair thuas an droichead nua atá beartaithe in ingearchló rannach ag 

féachaint soir i dtreo Stáisiún Heuston.

Limistéar timpeall Droichid Bhóthair na Coille Móire Rogha Tosaíochta Éiritheach do Dhroichead Coise Khyber Pass 
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8.3.4  Limistéar Droichid Bhóthair an tSáirséalaigh 

Ar Dhroichead Bhóthar an tSáirséalaigh ritheann an t-iarnród os cionn Bhóthar an 

tSáirséalaigh. Tá an droichead agus an chonair iarnróid sa cheantar seo comhdhéanta 

de trí rian príomhlíne agus níl siad sách leathan chun an ceathrú rian atá riachtanach a 

iompar.

Sa Rogha is Dealraithí a Roghnófar, cuirtear dhá dheic dhroichid comhthreomhara in 

ionad an deic dhroichid atá ann faoi láthair, ceann don tseirbhís Intercity agus ceann 

don tseirbhís DART. Ní dhéanfaí mórán oibreacha tógála ar na ballaí atá ann faoi láthair 

ar Bhóthar an tSáirséalaigh.

Cuirtear i láthair thuas an droichead nua atá beartaithe in ingearchló rannach ag 

féachaint soir i dtreo Stáisiún Heuston.

D’fhéadfadh cur isteach féideartha ar chearta maoine tríú páirtí ach i bhforbairt bhreise 

dearaidh agus réitigh theicniúla agus tógála déanfar iarracht é seo a íoslaghdú.

Ag dul soir ón droichead leathnófar an chonair ó thuaidh den chuid is mó chun an ceathrú 

rian a chur leis (isteach sa chlaífort idir an t-iarnród agus Bóthar Choinn Colbaird). 

8.3.5  Limistéar timpeall Droichid Bhóthair Cuimhneacháin

Tá an Droichead ar Bhóthar an Chuimhneacháin ró-ghearr ar fhad réise chun freastal 

ar an gceathrú rian breise, mar sin teastaíonn droichead réise níos faide. Níl an airde 

ag an droichead atá ann ach an oiread chun freastal ar an mbonneagar leictrithe faoin 

droichead. Tá an droichead an-ghar do dhébhealach Choinn Colbaird agus mar sin 

bheadh tionchar ag aon mhéaduithe ar airde an bhóthair ar an débhealach.

Cuirtear droichead réise níos faide in ionad an droichid, sa Rogha is Dealraithí a 

Roghnófar. Ina theannta sin, ísleofar na rianta iarnróid chun an bonneagar leictrithe faoin 

droichead nua a éascú. Chaithfí na ballaí coinneála saoirseachta ar an taobh theas a 

neartú mar gheall ar an mbóthar a ísliú agus bheadh ballaí coinneála nua ag teastáil 

feadh an taobh thuaidh.

Caithfear an balla teorann bealaigh buan feadh Bhóthar  Choinn Colbaird a athchruthú 

go caighdeán agus airde coimeádta níos airde, toisc go mbainfear é chun rochtain 

tógála balla coinneála a sholáthar.

Cuirtear i láthair thuas an droichead nua atá beartaithe in ingearchló rannach ag 

féachaint soir i dtreo Stáisiún Heuston.

Rogha is Dealraithí a Roghnófar do Dhroichead Bhóthar an tSáirséalaigh

Rogha Tosaíochta Éiritheach don Droichead Cuimhneacháin
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8.3.6  Limistéar Acomhail Chuarbhóthair Theas

Síneann an limistéar seo ó Dhroichead Bhóthair an Chuimhneacháin go dtí Acomhal an 

Chuarbhóthair Theas.

Tá dhá mhórstruchtúr droichid sa cheantar seo atá mar chuid den acomhal eadhon 

an Cuarbhóthar Theas agus Droichead Bhóthar Eoin. Tá fad réise leordhóthanach ag 

Droichead Bhóthar Eoin chun leagan amach a chumasú leis an gceanglas ceithre rian ar 

a laghad agus tá sé sách ard don bhonneagar leictrithe atá riachtanach don DART. Níl 

fad réise leordhóthanach ag Droichead an Chuarbhóthair Theas do cheithre rian agus níl 

sé sách ard chun ligean don bhonneagar leictrithe dul faoi.

Sa Rogha is Dealraithí a Roghnófar, fágtar Droichead an Chuarbhóthair Theas mar 

atá agus áirítear leis struchtúr nua a thógáil ó thuaidh ón droichead atá ann cheana. 

Bheadh an struchtúr nua le haghaigh na rianta DART nua agus leanfaí leis an tseirbhís 

Intercity atá ann cheana faoi Dhroichead an Chuarbhóthair Theas atá ann cheana. Leis 

an struchtúr nua beidh gá le ballaí coinneála a thógáil ar an dá thaobh níos faide ná an 

t-acomhal thiar.

Tá Acomhal an Chuarbhóthair Theas thar a bheith gnóthach agus bíonn scuainí tráchta 

ann go minic, mar sin is dóigh go mbeidh tionchar ag aon oibreacha a dhéantar sa 

cheantar seo ar thrácht. D’fhonn an tionchar ar thrácht le linn na n-oibreacha a 

íoslaghdú, déanfar an tógáil i gcéimeanna, ag úsáid an spáis bóthair uile atá ar fáil chun 

gach úsáideoir bóthair a atreorú go sábháilte timpeall an cheantair a ndéanfadh na 

hoibreacha dóibh.

Úsáidfear an struchtúr nua do thraenacha DART. Ciallaíonn sé seo nár ghá Droichead 

an Chuarbhóthair Theas atá ann cheana a leictriú agus d’fhéadfadh leibhéil na rianta a 

fhágáil mar atá siad faoi láthair.

Cuirtear i láthair thuas an idirghabháil nua atá beartaithe in ingearchló rannach ag 

féachaint soir i dtreo Stáisiún Heuston. Ina theannta sin, tugtar léargas ón aer ar an 

Rogha is Dealraithí a Roghnófar d’Acomhal an Chuarbhóthair Theas.

Rogha Tosaíochta Éiritheach do Dhroichead Chuarbhóthair Theas Radharc Aerga ar an Rogha Tosaíochta Éiritheach d’Acomhal Chuarbhóthar Theas
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8.3.7  Stáisiún Heuston agus Yard

Faoi láthair níl aon sholáthar ann ag Stáisiún Heuston maidir le leictriú. Tá ardáin agus 

taobhlaigh laistigh de limistéar Heuston le leictriú chun freastal ar an gCabhlach DART+. 

Teastóidh atheagrú ar na hoibreacha seo chun rochtain a sholáthar ar na hardáin DART 

nua agus chun rochtain ar rianta idirchathracha a nuashonrú.

Maidir le hoibreacha bealaigh buana, is iad na srianta ar obair rianta i Stáisiún Heuston 

den chuid is mó na srianta a bhaineann leis an ngá an cumas oibríochta a choinneáil.

I limistéar an stáisiúin, déanfar ardáin agus taobhlaigh a leictriú de réir mar is gá do 

sheirbhísí DART. 

Féadtar na hoibreacha uile a dhéanamh laistigh de thalamh ar le Iarnród Éireann é. 

8.4  Oirthear Droichid Bhóthair Eoin Theas go dtí Glas Naíon  

Síneann an ceantar seo soir ó Dhroichead Bhóthar Eoin agus ó thuaidh thar Abhainn na 

Life trí Dhroichead na Life agus faoi Dhroichead Thar Bóthar Conyngham áit a dtéann 

sé isteach i dTollán Pháirc an Fhionnuisce.

In aice le hacomhal Bhóthar na Cabraí agus Bhóthar na hUaimhe fágann an líne Tollán 

Pháirc an Fhionnuisce agus leanann sí ó thuaidh faoi roinnt droichid bóthair mar seo 

a leanas: Droichead Bheairic McKee, Droichead Ascaill an Chapaill Duibh, Droichead 

Sheanbhóthar na Cabraí, Droichead Bhóthar na Cabraí, Droichead Bhóthar an Fhásaigh, 

Áirse Nasctha an Chanáil Ríoga agus LUAS, Áirse Nasctha Líne Mhaigh Nuad agus 

Droichead Bhóthar Reilig Ghlas Naíon. Ansin leanann an líne soir agus comhéadaíonn sí 

leis an Tionscadal DART+ Thiar atá beartaithe ag Acomhal Ghlas Naíon.

Ceanglas de chuid Thionscadal DART+ an Iardheiscirt is ea imscrúdú a dhéanamh ar 

indéantacht stáisiúin nua ag Heuston Thiar, ar shuíomh an Ardáin 10 atá ann, atá suite siar 

ó thuaidh ó mhórionad Stáisiún Heuston in aice le Droichead na Life. Rinne an fhoireann 

tionscadail réamh-mheasúnú don stáisiún agus tá roghanna dearaidh coincheapa á 

mbreithniú

Sa Rogha is Dealraithí a Roghnófar do Dhroichead na Life áirítear leictriú agus coinneáil 

an chórais rianta seasta atá ann.

Leictrealófar na cúpla rianta atá ann ar Líne Bhrainse Thollán Pháirc an Fhionnuisce.

Tá DART+ Thiar-Theas ag déanamh suirbhéanna agus anailíse ar an gcuid seo, lena 

n-áirítear laistigh den tollán, chun tuiscint a fháil ar na tréithe agus ar na srianta reatha.

Sa Rogha is Dealraithí a Roghnófar do Dhroichead leanfar an chonair iarnróid atá ann 

agus d’fhéadfadh go mbeadh ísliú rianta agus/nó modhnuithe droichead ag láithreacha 

áirithe i gceist leis chun na riachtanais airde maidir le leictriú a bhaint amach.

Beidh na hidirghabhálacha sonracha ag gach droichead feadh na coda iarnróid seo 

bunaithe ar an anailís ar shonraí suirbhé agus cuirfear i láthair iad ag Comhairliúchán 

Poiblí Uimh. 2.

Tairseacha Thuaidh agus Theas chuig Tollán Pháirc an Fhionnuisce agus radharc istigh sa tollán
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9. Comhtháthú Iompair

Tabharfaidh DART+ Iardheisceart seirbhísí trasdulta iarnróid leictrithe ardmhinicíochta 

ag rith ó Chollchoill agus Stáisiún Chill Droichid go dtí Stáisiún Heuston agus ó Stáisiún 

Heuston go dtí Glas Naíon , trí Líne Brainse Thollán Pháirc an Fhionnuisce.

Déanfaidh an tionscadal nasc idir sheirbhísí Iarnróid Éireann, DART, Bus Átha Cliath, 

Luas, MetroLink agus Rothair Átha Cliath chun córas iompair poiblí go hiomlán 

comhtháite a chruthú i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath.

Naisc Iompair Poiblí

Tá DART+ Iardheisceart beartaithe chun feabhas a chur ar rochtain agus gluaiseacht na 

gcoisithe agus rothaithe agus chun spleáchas a laghdú ar charranna príobháideacha. 

Déanfaidh DART+ Iardheisceart comhtháthú le Gréasán Rothair Uirbeach ina n-aithnítear 

comhéadain féideartha.

Déanfaidh DART+ Iardheisceart dromlach ardacmhainne le córas iompair poiblí go 

hiomlán comhtháite le naisc go dtí modhanna iompair poiblí eile lena n-áirítear Bus Átha 

Cliath, Bus Éireann, Luas agus chomh maith le moil iompair móra a nascadh, tabharfaidh 

an tionscadal idirmhalartaithe iompair poiblí ag:

• Stáisiún Heuston go dtí líne Dearg Luas; agus                                                                         

•  Glas Naíon / Baile Phib go dtí na scéimeanna MetroLink agus BusConnects molta.

Déanfaidh an Tionscadal freisin rochtain feabhsaithe a dhaingniú do phaisinéirí le go leor 

institiúidí ardoideachais Bhaile Átha Cliath chomh maith le feabhas a chur ar rochtain 

paisinéirí do phointí suime móra eile amhail Stóras Guinness.

IARNRÓD IDIRCHATHRACH
AGUS COMAITÉARA

DART SEIRBHÍS BHUS LUAS METROLINK

Uasmhéid acmhainne do phaisinéirí a mhéadú ó 5,000 go dtí 20,000 in aghaidh na huaire de réir treo agus minicíocht traenach a mhéadú

Comhtháthú Iompair Poiblí

IARNRÓD IDIRCHATHRACH
AGUS COMAITÉARA

DART SEIRBHÍS BHUS LUAS METROLINK

Uasmhéid acmhainne do phaisinéirí a mhéadú ó 5,000 go dtí 20,000 in aghaidh na huaire de réir treo agus minicíocht traenach a mhéadú

Comhtháthú Iompair Poiblí
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10. Ceisteanna le Plé

Déanfar gach iarracht féideartha chun dul i ngleic ar bhealach ciallmhar le ceisteanna agus dúshláin a ghabhann leis an Tionscadal ag staideanna luatha an phróisis dearaidh 

agus na comhairleoireachta poiblí. Tugtar mionsonraí de go leor ceisteanna féideartha thíos, agus cabhróidh na céimeanna comhairleoireachta poiblí agus idirbheartaíochta 

geallshealbhóirí dúinn tuiscint níos fearr a bhaint as na ceisteanna agus dúshláin atá romhainn.

  Ceannachán Maoine

Déanfaidh Tionscadal DART+ Iardheisceart iarracht go háirithe oibreacha 

feabhsúcháin iarnróid a choinneáil laistigh na pasáiste iarnróid reatha. D’ainneoin sin, 

nuair a theastaíonn idirghabhálacha agus modhnuithe lasmuigh den phasáiste reatha, 

d’fhéadfadh go mbeidh ceannachán talaimh éigin ag teastáil, i.e. Leathnú na pasáiste 

iarnróid i gcomhair ceithre ráillí idir an Pháirc Thiar agus Stáisiún Ghort na Silíní agus 

Stáisiún Heuston agus foráil fostáisiúin leictreacha nua.

Táimid ag tosú anois cláir fairsinge comhairleoireachta le úinéirí maoine a d’fhéadfadh 

tionchar a fháil as sin agus más dóchúil go mbeidh tionchar ar do chuid maoine ag na 

oibreacha is dócha gur chuala tú fúinn cheana féin, ar leithligh. Beidh ár nOifigeach 

Idirchaidrimh Pobail ar fáil ar feadh an phróisis le cinntiú go dtugtar nuashonruithe go 

rialta duit ar na tairiscintí reatha agus go mbeidh do dhearcthaí glactha san áireamh de 

réir is a théimid ar aghaidh go dtí an ‘Rogha Tosaíochta’.

  Tionchair Comhshaoil

Bainfidh an tionscadal le athruithe ar an gcomhshaol áitiúil le linn tógála agus 

oibriúcháin araon, agus eascróidh sé sin i dtionchair sealadacha agus buana araon. Chun 

seirbhísí lae a choinneáil do phaisinéirí le linn an chláir tógála, beidh oibreacha san oíche 

ag teastáil. Déanfaidh an próiseas dearaidh gach iarracht le cinntiú go gcuirtear cosc, 

maolú nó laghdú ar na tionchair chomh mór agus indéanta, agus uasmhéadú ar na 

tionchair dearfacha

Feabhsúcháin/atógálacha droichid  

Aithníodh go bhfuil roinnt droichid ar an líne atá ann cheana nach bhfuil airde 

leordhóthanach acu don trealamh leictreach chomh maith le leithead leordhóthanach 

chun freastal ar cheithre rianú. Beidh gá le hoibreacha ar na droichid seo chun an 

Thionscadal DART an Iardheiscirt a éascú.
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Leictriú an Líne

Beidh trealamh leictrithe lastuas ag teastáil chun cumhacht a sholáthar do 

thraenacha DART. Bainfidh sé sin le breathnóireachtaí amhail:

• Beidh comhaontú agus measúnú ag teastáil i gcomhair soláthair cumhachta don 

ghreille mar chuid den phróiseas aighneachta Ordaithe Iarnróid.

•  Forbairt fostáisiúin ar feadh an líne chun cumhacht a sholáthar thar an leictriú 

timpeall 20km molta, le riachtanais talaimh agus rochtana gaolmhara.

•  Maidir leis an trealamh a iompraíonn na línte cumhachta, teastaíonn imréitigh 

airde áirithe ó na traenacha. Aithníodh go bhfuil roinnt droichid ar an líne atá ann 

cheana nach bhfuil airde leordhóthanach acu don trealamh leictreach seo. Tá raon 

roghanna á mbreithniú ag na suíomhanna seo, agus ina measc tá modhnuithe ar 

struchtúir chosanta

•  D’fhéadfadh gur gá athrú a dhéanamh ar bhallaí teorann agus claíocha ar feadh 

an iarnróid reatha. Nuair is gá, d’fhéadfaí airde balla a mhéadú chun sábháilteacht 

phoiblí a chinntiú agus an t-iarnród a choinneáil. Tá sé sin ábhartha go háirithe 

i ngeall ar ardú líne leictrigh lastuas chun cosc a chur ar aon féidearthacht go 

mbeadh an pobal i dteagmháil le leictreachas.
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11. Chéad chéimeanna eile

Tuilleadh forbartha dearaidh agus roghnú rogha

Rinneadh an roghnú rogha tosaigh agus forbairt dearaidh agus dá bharr rinneadh 

cinneadh ar an ‘Rogha Tosaíochta Éiritheach’ atá mar bhéim leis an gcéad chéim den 

chomhairleoireacht phoiblí. 

I ndiaidh don phróiseas comhairleoireachta poiblí ar an ‘Rogha Tosaíochta Éiritheach’ 

a bheith críochnaithe, déanfar athbhreithniú ar gach aiseolas agus aighneachtaí faighte 

mar chuid den chéad staid eile den fhorbairt dearaidh. I ndiaidh measúnaithe iomláine ar 

aiseolas agus breathnóireacht laistigh an dearaidh, beidh tuarascáil comhairleoireachta 

phoiblí ullmhaithe chun an próiseas a thaifead agus a chorprú isteach i dTuarascáil 

Roghnaithe Roghanna (le bheith curtha ar fáil ar Comhairleoireacht Phoiblí Uimh. 2). I 

ndiaidh comhairleoireachta phoiblí, beidh measúnuithe agus forbairt dearaidh, beidh an 

‘Rogha Tosaíochta Éiritheach’ oiriúnaithe, agus beidh an ‘Rogha Tosaíochta’ léirithe don 

Chomhairleoireacht Phoiblí Uimh. 2 níos déanaí sa sceideal níos déanaí in 2021.

Úsáidfear an fhaisnéis uile a bhaileoidh foireann an tionscadail chun bonn eolais a chur 

faoi fhorbairt dearaidh an tionscadail a bheidh faoi réir an Mheasúnaithe Tionchair 

Timpeallachta (MTT) agus an Mheasúnaithe Cuí (MA) (más gá), agus sa deireadh beidh 

an t-iarratas ar Ordú Iarnróid curtha faoi bhráid an Bhoird Phleanála

An próiseas Ordaithe Iarnróid

Bíonn aighneacht chuig an mBord Pleanála i gcomhair Ordaithe Iarnróid cosúil go 

ginearálta leis an bpróiseas pleanála, a mbeidh go leor i dtaithí leis.

Tá an próiseas aighneachta Ordaithe Iarnróid leagtha amach in Acht Iompair 

(Infreastruchtúr Iarnróid) 2001 (de réir leasaithe) agus seolfar aighneacht chuig an 

mBord Pleanála i gcomhair faomhaidh reachtúil. Rachaidh Tuarascáil ar Mheasúnú 

Tionchair Comhshaoil (EIAR) le aighneacht d’Ordú Iarnróid agus tabharfaidh sé sin 

mionsonraí do nádúr agus fairsinge an Tionscadail Molta agus aithneoidh sé tionchair 

ar an gcomhshaol freisin. Tabharfaidh sé mionsonraí chomh maith ar bhearta le glacadh 

chun na tionchair sin a chosc, a laghdú agus/nó a mhonatóireacht.

I ndiaidh aighneachta d’Ordú Iarnróid a sheoladh chuig An mBord Pleanála, tabharfar 

cuireadh don phobal chun aighneachtaí a dhéanamh, a bheidh faoi bhreathnóireacht 

mar is cuí ag An mBord Pleanála mar chuid den phróiseas cinnteoireachta.

Táimid ag súil go reáchtálfaidh an Bord Pleanála éisteacht ó bhéal, chun tuilleadh 

rannpháirtíochta a thabhairt don phobal sa phróiseas cinnteoireachta don tionscadal 

seo. Ag éisteacht ó bhéal tabharfaidh foireann tionscadail Iarnród Éireann freagraí ar 

aighneachtaí agus beidh siad ar fáil lena gceistiú. Féadfaidh aon duine nó comhlacht 

aighneacht nó breathnóireacht a dhéanamh i scríbhinn chuig an mBord maidir leis an 

iarratas ar Ordú Iarnróid lena n-áirítear an EIAR agus na riachtanais talún um Cheannach 

Éigeantach.

Tá súil againn aighneacht a dhéanamh chuig An mBord Pleanála ag deireadh 2021/tús 

2022.

An Próiseas EIA a spreagann aighneacht Ordaithe Iarnróid 
chuig An mBord Pleanála

Tionscadal Molta

Teilgean - An dTeastaíonn EIAR?

Scóip - Cén cheisteanna ar chóir 
a chur san áireamh laistigh EIAR? 

Staid reatha 

Sonraí Bonnlíne Bailithe

Measúnú ar Thionchair 
agus Maolú Molta 

Seol Aighneacht d’Ordú Iarnróid

Próiseas
Dearaidh

Comhairleoireacht
Phoiblí agus 

Geallshealbhóirí

34



 

Conas  
Idirghníomhú

12



36

12. Conas Idirghníomhú

Is í an chomhairleoireacht phoiblí seo ár mbealach chun ceist a chur oraibh, mar úsáideoirí 

féideartha na seirbhíse nó iad sin a bhfuil tionchar i ndán dóibh ag an bhforbairt sin, 

i gcomhair bhur ndearcthaí ar ár bpleananna. Tabharfaidh d’eolas áitiúil faisnéis don 

dearadh éiritheach, cuideoidh sé dúinn feabhas a chur ar an tionscadal agus cinntiú go 

n-eireoidh go maith leis duit agus do na pobail a bhfreastalaíonn sé orthu.

Tá an tréimhse comhairleoireachta ar oscailt anois, agus mionsonraí 
iomlán lena n-áirítear dátaí dúnta chun aighneacht a fháil ar  
shuíomh gréasáin an tionscadail.

Labhair linn tríd na bealaí a leanas le do thoil:

Suíomh Gréasáin | www.dartplus.ie

Ríomhphost | DARTSouthWest@irishrail.ie

Líne Theileafóin | (01) 284 1029 

Seoladh Poist

Más fearr leat nóta i scríbhinn a sheoladh chugainn, seol an nóta sin nó aon 

chomhfhreagras eile chuig:

An tOifigeach Idirchaidrimh don Phobal,

DART+ an Iardheiscirt

Iarnród Éireann

Oibreacha Inse Chór

Paráid Inse Chór

Baile Átha Cliath 8

D08K6Y3
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