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Réamhrá 
ón Aire Iompair

Tá tábhacht ag baint le Rothaithe.

Ar nós aon duine eile a úsáideann bóithre, tá eispéireas 

taistil níos sábháilte agus níos éasca dlite acu agus 

sin é atá beartaithe agam a thabhairt chun críche leis 

an gCéad Chreat Pholasaí Rothaíochta Náisiúnta na 

hÉireann. Creidim go láidir gur féidir linn a bheith ag 

tnúth go mb’fhéidir go mbeidh cultúr rothaíochta nua 

in Éirinn roimh an bhliain 2020 de bharr na mbearta 

leagtha amach sa chaipéis seo. Táim ag iarraidh 

go mbeidh 10% de thurais uile a dhéantar chun na 

hoibre déanta ar an rothar laistigh de dhá bhliain déag. 

Ciallaíonn sé seo go mbeidh 125,000 duine breise ag 

taisteal chun na hoibre ar an rothar. Sin go leor daoine 

ach má oibrímid i gcomhar a chéile, tá me muiníneach 

gur féidir é a dhéanamh.

Le blianta beaga anuas cé gur déanadh iarrachtaí 

eagsúla chun líon na rothaithe a mhéadú, ina measc 

infheistíocht teoranta in áiseanna agus lánaí rothar, 

laghdaigh an tóir atá ar rothaíocht go seasta. Thit 

líon na ndaoine a úsáideann rothair chun taisteal 

ó 7% i 1986 go dtí 4.2% i 1996 agus go dtí 2% i 

2006. De réir mar atáimid ag fáil níos mó eolais ar 

shaincheisteanna - ar nós amanna taistil níos faide, brú 

tráchta agus astuithe gáis cheaptha teasa ó fheithiclí 

ar thaobh amháin agus na buntáistí sláinte atá ag stíl 

mhaireachtála níos aclaí a bheith agat ar an taobh eile 

- tá an rogha dul ar ais ar an rothar ag fáil i bhfad níos 

ciallmhara. 

Is príomhcheacht atá foghlamtha againn agus muid ag 

cur an Chéad Chreat Pholasaí Rothaíochta Náisiúnta 

na hÉireann le chéile ná nach spreagfaidh gníomh 

amháin daoine chun dul ag rothaíocht. Sin é an fáth 

go dtugann creatlach an pholasaí breac-chuntas ar 

phacáiste cuimhsitheach d’idirghabhálacha chun 

rothaíocht a dhéanamh ní hamháin níos éasca ach níos 

sábháilte freisin.

Tá a fhios agam má táimid chun ár spriocanna 

uaillmhianacha de 10% ag taisteal ar rothar roimh an 

bhliain 2020 a bhaint amach, is dúshlán mór a bheidh 

ann de gach duine atá bainteach leis. Caithfimid a 

bheith nuálaíoch, bealaí nua a fháil chun dul ag obair i 

gcomhar a chéile agus dearcadh an phobail i dtaobh 

rothaíochta a athrú ó bhonn. 

Ní hamháin go bhfuil mé ullamh den dúshlán ach 

creidim go láidir gur féidir linn é a bhaint amach.

 

Nollaig Ó Díomasaigh T.D. 

Aire Iompair
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Achoimre an 
Fheidhmeannais 

Cúlra

Leagann an cháipéis seo amach an Creat Polasaí Rothaíochta Náisiúnta,  

2009-2020. Is é an Polasaí Iompar nua Rialtais Éireann 2009-2020 – Taisteal  

Níos Cliste -Todhchaí Iompar Inbhuanaithe mar bhunús an pholasaí seo.

Fís / Cén fáth a ndéanfaí rothaíocht  
a chur chun cinn 

Is é an misean ná cultúr láidir rothaíochta a chruthú 

in Éirinn. Is í an fhís ná gach aon chathair, baile, 

sráidbhaile agus ceantar tuaithe a bheith feiliúnach 

do rothaíocht. Aireofar gurbh í rothaíocht an gnáth 

mhodh taistil, go háirithe thar turais ghearra. Cuireann 

rothaíocht go mór le feabhsú i gcaighdeán maireachtála 

agus caighdeán an réimse phoiblí. Mar gheall ar 

rothaíocht, bíonn eacnamaíocht agus timpeallacht 

ghnó níos láidre, agus comhshaol feabhsaithe. Beidh 

an oiread forbartha tagtha ar chultúr rothaíochta na 

hÉireann agus go ndéanfar 10% de gach uile turas ar 

rothar faoin mbliain 2020.

Líon na ndaoine a bhíonn  
ag Rothaíocht ag Dul i Léig

Tá rothaíocht tite siar go mór ó na 1980aidí. Bhí 23,635 

dalta bunscoile ag rothaíocht ar an scoil i 1986, ach i 

2006 ní raibh ach 4,087 dalta bunscoile a chuaigh ar 

scoil le rothar (titim de 83%).
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Cén fáth a bhfuil Creat Polasaí 
Rothaíochta Náisiúnta (CPRN) ann? 

Insíonn taithí idirnáisiúnta dúinn gur féidir le CPRN 

feidhmiú mar uirlis láidir mar chuid den iarracht 

rothaíocht a chur chun cinn i gceantair uirbeacha. Tá 

sé de mhaoin ag a leithid de bheartas bunús comónta 

agus comhtháite a chur ar fáil, a chuireann go mór le 

forbairt agus cur i bhfeidhm bearta rothaíochta i measc 

earnálacha agus ranna rialtais, sa bhfadthéarma. Tá 

an t-ullmhuchán agus an forfheidhmiú a thacaíonn 

le CPRN mar chuid den bhfís le haghaidh taistil 

inbhuanaithe a bheith ann, agus cuireann sé le forbairt 

chultúrtha chomh maith.

Critéir chun go n-éireoidh leis an 
bPolasaí

Is iad seo a leanas na toscaí a chinnteoidh go 
n-éireoidh leis an CPRN: 

•   Rannpháirtíocht idir-rannach na bpáirtithe leasmhara 
rialtais, go leor áisíneachta, gach údarás áitiúil agus 
institiúidí agus eagraíochtaí Neamhrialtasacha. 

•   An t-eolas agus na hacmhainní daonna a bheith ar fáil 
chun na polasaithe a chur i bhfeidhm. 

•   Reachtaíocht agus Forfheidhmiú. 

Fairsingeacht na nIdirghabhálacha

Níl aon ghníomh aonair a spreagfaidh daoine chun dul 

ag rothaíocht. Teastaíonn bailiúchán leathan bearta 

chun gur féidir an titim i líon na rothaithe a staonadh. 

Ní mór de na bearta seo a bheith ar aon intinn le 

polasaithe ginearálta iompar chomh maith le réimsí eile 

polasaithe ar nós pleanáil talamhúsáide, sábháilteacht 

ar an mbóthar agus sláinte. Ní mór an iarracht a théann 

le ceapadh agus cur i bhfeidhm polasaithe a choinneáil 

suas thar an bhfadthéarma. Go ginearálta, is féidir na 

hidirghabhálacha a roinnt suas mar seo:

•   Pleanáil agus Infreastruchtúr – Crua (Bearta 

Innealtóireachta)

•   Cumarsáid agus Oideachas (Bearta Bhoga).

Clúdaíonn an dá cheannteideal seo ceist na 

sábháilteachta. Déantar cíoradh air chomh maith faoi 

Reachtaíocht/Forfheidhmiú agus Meastóireacht ar 

Pholasaí.

Idirghabhálacha – Pleanáil agus 
Infreastruchtúr (Caibidil a 2)

Ní mór den phróiseas pleanála, ag an leibhéal is airde, 
riachtanais na rothaithe a thógáil san áireamh. Ba chóir 
dó seo a bheith le tabhairt faoi deara i ngach plean cibé 
Náisiúnta, Réigiúnach, Áitiúil nó fó-áitiúla atá i gceist. 
Beidh sé mar aidhm ag prionsabail phleanála uirbeacha, 
atá áisiúil don rothaí, an turas ó thús go ceann scríbe a 
choinneáil gearr, trí forbairtí a dhéanamh tréscaoilteach 
(i.e. Níos éasca ag coisithe agus rothaithe iad a thrasnú 
gan iad a thimpeallú) agus ceangailte go maith. 

Ní mór d’infreastruchtúr iompair a bheith deartha ar 
bhealach atá áisiúil don rothaí. Is éard atá i gceist 
le háisiúil don rothaí ná bealaí sábháilte, díreach, 
comhtháite, tarraingteach agus compordach. Tá sé 
aitheanta nach bhfuil na háiseanna dírithe ar rothaithe, 
deartha agus tógtha go dtí seo in Éirinn, de chaighdeán 
sásúil. I gcuid mhaith cásanna, go ginearálta, ní 
dheachaigh líon na rothaithe i méid de bharr áiseanna 
a bheith curtha i bhfeidhm. Á gá le modh úrnua ina 
leanfar “ordlathas bearta”. Ní mór díriú ar:

•   méid an threthrácht a laghdú, go háirithe feithiclí 
earraí troma, sa chathair agus i lár bailte agus go 
háirithe timpeall scoileanna agus coláistí;

•   moilliú tráchta/ag cur i bhfeidhm luas íseal tráchta i 
gceantair uirbeacha;

•   ag déanamh acomhal sábháilte de rothaithe agus 
deireadh a chur le córais shráideanna aontreo agus 
na sráideanna a bhfuil go leor lánaí iontu mar níl siad 
seo áisiúil do rothaithe., 

I measc na nIdirghabhálacha eile: 

•   beidh an CPRN dírithe go láidir ar scoileanna.

•   cuirfimid tacaíocht ar fáil i leith gréasáin ainmnithe 
rothaíochta tuaithe le comharthaí a chur ar fáil, a 
thogann ar “Straitéis le Turasóireacht Rothaíochta 
na hÉireann a Fhorbairt” d’Fháilte Éireann. Rud a 
bheadh thar a bheith áisiúil dóibh siúd a bhíonn i 
mbun rothaíochta mar chaitheamh aimsire agus do 
chuairteoirí chomh maith. 

•   cinnteoimid go mbeidh gach aon dhromchla atá á 
úsáid ag rothaithe de chaighdeán ard agus soilsithe 
go maith. 

•   cinnteoimid go mbeidh caighdeán ard comharthaí 
bóthair i bhfeidhm ar gach aon ghréasán rothaíochta 
– uirbeach agus tuaithe. 

•   cuirfimid tacaíocht ar fáil chun gur féidir rothar a 
pháirceáil go slán ag aon suíomh atá tábhachtach 
don rothaí.

•   déanfaimid iarracht speisialta a chinntiú go mbeidh 
comhtháthú idir rothaíocht agus iompar phoiblí(IP). 
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Anois agus fad na haistear ag fás, tá sé níos 
tábhachtaí fós go mbeadh comhtháthú idir an rothar 
agus an bus, an tram nó an traein. Cuirfear áiseanna 
páirceála rothar den scoth ar fáil ag gach aon 
acomhal agus stad IP nuair atá sé ag teastáil. Chomh 
maith leis seo cinnteofar go mbeidh sé de chumas 
ag traenacha idirchathrach agus fo-uirbeacha, rothair 
a iompar – ar gach aon seirbhís nó ar sheirbhísí 
seachbhuaice (frith-bhuaice) i gcás traenacha fo-
uirbeacha. 

•   cruthófar córais rothar chathrach mar chomhlánú 
ar na heilimintí eile atá mar chuid de chóras iompair 
phoiblí feabhsaithe ó bhonn. 

Idirghabhálacha – Cumarsáid agus 
Oideachas (Caibidil a 3)

Bainfimid úsáid as uirlis mhargaíochta chun cur 

le híomhá na rothaíochta agus chun rothaíocht a 

chur chun cinn i measc na bpríomh sprioc-ghrúpaí. 

Díreofar an feachtas margaíochta ar íomhá dhiúltach 

na rothaíochta a athrú agus ar chur chun cinn na 

mbuntáistí – an saoirse agus an solúbthacht a 

bhaineann leis, na buntáistí ó thaobh chúrsaí sláinte 

de, agus an luas a bhíonn ag rothar i gceantair 

uirbeacha ina mbíonn brú tráchta. Eagróimid Seachtain 

Rothaíochta Náisiúnta ag baint leasa as an taithí 

a d’éirigh as ócáidí dá leithid thar lear. Cuirfimid le 

chéile eolas agus ábhair chun tacú le cur chun cinn 

na rothaíochta agus chun déileáil le roinnt de na 

míthuiscintí, ar nós “Bíonn sé seasta ag cur báistí”.

Déanfar iarracht feabhas a chur ar chaighdeán 

rothaíochta agus ar iompraíocht phearsanta na 

rothaithe. Bainfear amach an t-ardú caighdeáin seo trí 

curaclam náisiúnta ar thraenáil rothaíochta a fhorbairt 

agus a chur i bhfeidhm. Beidh an traenáil rothaíochta 

seo ar fáil do dhaoine fásta chomh maith agus dóibh 

siúd atá ag filleadh ar an rothaíocht agus dóibh siúd nár 

shuigh sa diallait riamh. 

Tuigimid an géar-thábhacht atá le hiompraíocht 

tiománaithe a athrú chun an bóthar a dhéanamh níos 

sábháilte do gach uile úsáideoir soghonta, go háirithe 

rothaithe. Dhéanfaimis athbhreithniú ar Rialacha an 

Bhóthair chun tuiscint níos fearr a fháil ar riachtanais 

an rothaí. Déanfaimid tréan-iarracht feabhas a chur ar 

chaighdeán na dteagascóra tiomána. Cuirfear béim faoi 

leith ar an traenáil a fhaigheann tiománaithe bus agus 

feithiclí earraí troma.

Leanfar ar aghaidh le láimhseáil bearta fioscacha chun 

an rothaíocht a chur chun cinn. Ina measc seo beidh 

beart a cheadaíonn fóirdheontais le haghaidh rothair a 

cheannach

Uirlisí – Acmhainní Airgeadais  
(Caibidil a 4)

Ceann de na buntáistí fioscacha a eascraíonn as an 

rothaíocht ná an costas laghdaithe ar na seirbhísí 

sláinte mar nach mbíonn orthu plé leis an oiread tinnis 

de bharr go mbíonn daoine ag déanamh aclaíochta(ar 

an rothar/siúl). Tagann fás ar tháirgiúlacht chomh maith 

de bharr an laghdú a thagann ar neamhláithreacht agus 

de bharr an lucht oibre a bheith níos aclaí agus níos 

fairí. Ciallaíonn ardú in uimhir rothaithe laghdú i leibhéal 

brú tráchta uirbeach dá bhrí sin is buntáiste de ghnó é. 

De réir Anailís Chostais is Tairbhe (ACT) is fiú go mór 

infheistiú i rothaíocht le hais modhanna eile iompair 

mar go bhfuil luach saothar i bhfad níos mó le feiceáil.

Mar shampla, tuairiscítear cóimheas Sochar/Chostas 

de 7.4 i a bheith ag cláir traenála rothaíochta sa Riocht 

Aontaithe (SQW, Bealtaine 2007).

Cuirfimid ar fáil leibhéal maoinithe a bheidh oiriúnach 

agus tráthúil chun an CPRN a chur i bhfeidhm.

Uirlisí – Reachtaíocht agus 
Forfheidhmiú (Caibidil a 5)

Déanfaimid athbhreithniú ar reachtaíocht um thrácht ar 

bhóithre na hÉireann chun cur le sábháilteacht rothaithe. 

Feabhsóimid cur i bhfeidhm rialacha tráchta chun cur 

le sábháilteacht rothaithe agus meas do rothaithe. 

Tabharfar aird faoi leith ar thiomáint faoi luas i gceantair 

uirbeacha. 

Uirlisí – Daoine (Caibidil a 6)

Beidh orainn na struchtúir a fhorbairt a theastaíonn 

ionas gur féidir leis an CPRN a bheith curtha i bhfeidhm 

trasna na ranna rialtais(lárnacha agus áitiúla) agus 

na háisíneachtaí a bhfuil ról acu. Cuirfear an traenáil 

agus an treoir chuí ar fáil do ghairmithe deartha ionas 

go mbeidh sé de chumas acu polasaithe an CPRN a 

fhorbairt agus a chur i bhfeidhm. Cuirfear tacaíocht ar 

fáil do na heagraíochtaí cuí, ó na hollscoileanna go dtí 

na hinstitiúidí gairmiúla, chun cur lena stór eolais ar 

chúrsaí pleanála rothaíochta.

Achoimre an Fheidhmeannais
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Measúnú agus Éifeachtaí (Caibidil a 7)

Forbróimid creatlach monatóireachta agus bailiúchán 

táscairí a dhéanfaidh dul chun cinn i bhfeidhmiú na 

CPRN a mheas. Díreoimid ár n-aird ar chomhaireamh 

a dhéanamh ar uimhir rothaithe i gceantair uirbeacha 

agus thuaithe, chomh maith le timpistí rothaíochta. 

Chuige seo, bainfimid úsáid as taifid ospidéil de 

thimpistí rothaíochta i dteannta le taifid an Gharda 

Síochána. Déanfar measúnú ar dhul chun cinn 

fheidhmiú an CPRN ar bhonn rialta.

Spríocanna Atá Sa Cprn Seo 

Déantar forbairt ar 19 sprioc, ina iomlán, sa pholasaí 

seo. Clúdaítear Infreastruchtúr (caibidil a 2), Cumarsáid/

Oideachas (caibidil a 3), Acmhainní Airgeadais (Caibidil 

a 4), Reachtaíocht agus Forfheidhmiú (Caibidil a 5), 

Acmhainní Daonna agus Comhordú (Caibidil a 6) agus 

Measúnú agus Éifeachtaí (Caibidil a 7). Déantar cur 

síos orthu mar seo a leanas:

Sprioc 1: Tacú le pleanáil, forbairt agus dearadh na 
mbailte móra agus na gcathracha ar bhealach atá 
áisiúil do rothaithe agus do choisithe

Sprioc 2: Ag déanamh cinnte go bhfuil infreastruchtúr 
bóthair uirbeacha (seachas mótarbhealaigh) deartha/
iar-fheistithe ar bhealach atá áisiúil do rothaithe, agus 
go bhfuil bearta bainistíochta tráchta áisiúil don rothaí 
chomh maith.  

Sprioc 3: Gréasáin ainmnithe rothaíochta tuaithe le 
comharthaí a chur ar fáil, rud a bheadh thar a bheith 
áisiúil do chuairteoirí agus dóibh siúd a bhíonn i mbun 
rothaíochta mar chaitheamh aimsire.

Sprioc 4: Bealach rothaíochta a bheith ar oscailt 
i dtreo gach aon scoil, a dhóthain páirceáil rothair 
a bheith ar fáil ar chlós na scoile, agus traenáil 
rothaíochta a bheith ar fáil do gach uile dálta scoile.  

Sprioc 5: A chinntiú go ndéantar cothabháil 
d’ardchaighdeáin agus go bhfuil soilsiú maith ar na 
dromchlaí uile a úsáideann rothaithe. 

Sprioc 6: A chinntiú go mbeidh comharthaí bóthair ar 
chaighdeán aontaithe ar fud na gréasáin rothaíochta - 
uirbeach agus tuaithe araon.

Sprioc 7: Páirceáil shlán agus shábháilte a chur ar fáil 
do rothair.

Sprioc 8: Ag cinntiú go bhfuil comhtháthú idir 
rothaíocht agus iompar poiblí.

Sprioc 9: Rothair phoiblí a chur ar fáil sna cathracha.

Sprioc 10: Feabhas a chur ar an íomhá atá ag 
rothaíocht agus an rothaíocht a chur chun cinn trí 
“Idirghabhálacha boga”, mar shampla feachtais 
phoiblíochta, ócáidí, srl.

Sprioc 11: Caighdeáin rothaíochta a fheabhsú do 
rothaithe agus iompraíocht ar na bóithre a fheabhsú. 

Sprioc 12: Feabhas a chur ar theagasc na 
dtiománaithe agus caighdeán tiomána ionas 
go mbeidh tuiscint níos fearr acu ar riachtanais 
shábháilteachta rothaithe.

Sprioc 13: Tacú le dreasachtaí fioscacha a chur ar fáil 
a spreagann an pobal chun dul ag rothaíocht.

Sprioc 14: Maoiniú tráthúil de Leibhéal oiriúnach a 
chur ar fáil sa mhéid is gur féidir an CPRN a chur i 
bhfeidhm.

Sprioc 15: Athruithe a thabhairt isteach sa 
reachtaíocht a chuireann le sábháilteacht rothaithe.

Sprioc 16: Cur i bhfeidhm rialacha tráchta a fheabhsú 
chun cur le sábháilteacht agus meas do rothaithe.

Sprioc 17: Struchtúr a fhorbairt a dhéanfaidh 
comhordú ar chur i bhfeidhm na ngníomhaíochtaí 
trasna na Ranna Rialtais, na nGníomhaireachtaí agus 
na hEagraíochtaí Neamhrialtasacha.

Sprioc 18: Cuirfear an oiliúint oiriúnach / treoir ar 
fáil do ghairmithe deartha ionas go mbeidh sé ar a 
gcumas polasaithe an CPRN a fhorbairt agus a chur i 
bhfeidhm. Cuirfear tacaíocht ar fáil chun cur lenár stór 
eolais ar chúrsaí pleanála rothaíochta sa tír seo.

Sprioc 19: Measúnú a dhéanamh ar an bpolasaí 
rothaíochta agus monatóireacht a dhéanamh ar dhul 
chun cinn de réir mar a chuirtear na bearta i bhfeidhm.

Achoimre an Fheidhmeannais
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1.1 Cúlra / Comhthéacs

Tá an Rialtas tiomanta do rothaíocht a fhorbairt mar 

cheann de na modhanna taistil is inmhianaithe, de 

bharr go bhfuil sé go maith do shláinte, don gheilleagar 

agus don chomhshaoil. Leagann an Creat Polasaí 

Rothaíochta Náisiúnta (CPRN) amach spriocanna go dtí 

an bhliain 2020 chun an fhís a bhaint amach.

1.2 An Fhís  

Scrúdaímid an cleachtas is fearr i roinnt cultúir is 

áisiúla ó thaobh rothaíochta de, agus bhreathnaímíd ar 

thuairimí na bpáirtithe leasmhara ag baile. D’aithnímid 

an cumas atá ann chun rothaíocht a chur chun 

cinn mar sciar den chomaitéireacht foriomlán agus 

scrúdaímid na botúin a rinne tíortha eile san am atá 

caite. D’aithnímid na bearta nach mór a chur i bhfeidhm 

chun bailte agus cathracha in Éirinn a dhéanamh 

sábháilte agus tarraingteach do rothaithe ag gach aois 

agus le gach cumas. Bunaithe ar ár n-anailís, tá an fhís 

seo a leanas forbartha againn don bhliain 2020.

Réamhrá
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Is í ár bhfís cultúr rothaíochta láidir  
a chruthú in Éirinn...

Is í ar bhfís go mbeidh gach cathair, baile mór, 

sráidbhaile agus limistéir thuaithe áisiúil do rothaithe. 

Beidh rothaíocht mar ghnáthbhealach chun do 

bhealach a dhéanamh ó áit go háit, go mór mór do 

thurais ghearr. Taobh leis an siúl, beidh rothaíocht 

ar cheann de na bealaí is coitianta chun na scoile 

do dhaltaí bunscoile agus meánscoile araon. Beidh 

flúirse rothair inár n-ollscoileanna agus inár gcoláistí. 

Feicfidh fir agus mná gnó an rothar mar an bealach is 

fearr chun taistil do chuid nó dá dturas laethúil iomlán. 

Beidh sé chomh coitianta a bheith ag siopadóireacht 

leis an rothar agus atá sé in a lán tíortha i dTuaisceart 

na hEorpa atá áisiúil do rothaithe cheana. Beidh an 

rothar mar an modh iompair a roghnóidh daoine ag 

gach aois. Beidh daonra níos sláintiúla agus níos sona 

againn agus beidh tairbhí sa tseirbhís sláinte mar 

thoradh ar seo. Bainfimid uile tairbhe as ó thaobh na 

heacnamaíochta de mar go gcuidíonn rothaíocht le brú 

tráchta a laghdú agus cuirfear lucht oibre níos aclaí 

agus níos airdeallaí ar fáil dúinn.

Beidh cultúr rothaíochta forbartha in Éirinn sa mhéid go 

ndéanfar 10% de gach turas le rothar roimh an bhliain 

2020.

1.3 Cén Fáth A Spreagfaí Rothaíocht? 

Caighdeán Saoil Feabhsaithe

Feabhsóidh caighdeán saoil gach duine de réir mar a 

úsáidimid an rothar níos minice. Gheobhaidh muid an 

aclaíocht rialta a chuidíonn chun ár gcroí, ár scamhóga 

agus ár matáin in ord maith oibre. Mairfimid níos 

faide agus beimid níos sona mar go bhfeabhsaíonn 

ár bhfolláine intinne le haclaíocht rialta. Beidh pobail 

níos láidre againn mar go mbeidh caidreamh rialta idir 

iad siúd amuigh ag siúl agus ag rothaíocht inár bpobal 

agus inár mbailte móra. Beidh ár sráideanna níos 

tíriúil, agus níos mó páirt ag daoine sa sochaí agus 

sráideanna níos beoga de réir mar a úsáideann níos mó 

daoine an modh iompair chiúin, nach ndéanann truailliú 

agus nach ndéanann bagairt. Is iad na tíortha sin is mó 

a n-úsáidtear rothair iontu is lú a bhfuil rátaí timpistí 

rothar acu. Sna tíortha seo, tá éagsúlacht leathan in 

aois rothaithe - i.e. bíonn daoine óga agus daoine 

aosta amuigh ag rothaíocht go laethúil. Bíonn go leor 

tiománaí amuigh ag rothaíocht chomh maith. 

Bíonn níos mó neamhspleáchais ag daoine óga nuair 

is féidir leo níos mó dá dturais a thógáil leis an rothar. 

Tugann sé níos mó muiníne dóibh mar go mbíonn siad 

in ann taisteal chun agus ón scoil astu féin nó lena 

gcairde, agus ní bhíonn ar thuismitheoirí a leanaí a 

thiomáint chun na scoile. Nuair a thosaíonn na daoine 

óga seo ag tiomáint, bíonn tuiscint láidir acu ar an 

mbealach le tiomáint go sábháilte ar bhóithre poiblí 

agus ar an mbealach le hidirghníomhú le rothaithe. 

Geilleagar níos láidre

Ní chuireann brú tráchta isteach ná amach mórán ar 

rothaithe. Laghdaíonn siad an brú tráchta freisin mar 

go n-úsáideann siad spás bóithre luachmhar an-

éifeachtach. Is féidir am na dturais ó dhoras go doras 

ar rothar a thuar laistigh de chúpla nóiméad. Is é an 

modh iompair is sciobtha é i gcomhshaol uirbeach 

do thurais suas go 5-6km (an Coimisiún Eorpach, 

1999), agus do thurais níos faide ag buaicuaireanta. 

Tá rothaí saor ó amchláir iompar poiblí agus is féidir 

leis/léi a rothar a pháirceáil go héasca agus cóngarach 

don cheannphointe. Ní chuirtear aon am amú ag 

cuardach áiteanna páirceála. Is féidir leis an rothar 

an dobharcheantar a bhfreastalaíonn seirbhís iompair 

phoiblí air a mhéadú tuairim is 9 n-uaire (bunaithe ar 

an réasúnaíocht go bhfuil an luas rothaíochta tuairim 

is trí huaire níos mó ná an luas siúlóide). Dá bhrí sin, is 

féidir leis na hinfheistíochta in iompar poiblí á dtacú ag 

bearta a chuireann rothaíocht chun cinn comhthairbhí 

a thabhairt. San Ísiltír, tosaíonn 33% de gach turas 

traenach ar an rothar (Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat, an Ísiltír, 2007).
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Tá an cur chuige nua ar soghluaisteacht bunaithe ar 

níos mó roghanna a thabhairt do dhaoine. Níl duine 

ag breathnú chun iallach a chur ar níos mó daoine 

an rothar a úsáid dá dturais uile nó an fhad uile a 

mhaireann a dturais; tá duine ag breathnú ar rothair 

a úsáid (de pháirt den turas ar a laghad) le haghaidh 

roinnt de na turais. 

Tagann tairbhí eacnamaíochta breise as na costais 

seachtracha níos ísle ar sholáthar do rothaithe 

i gcomparáid leo siúd atá bainteach le sochaí a 

bhraitheann ar an gcarr níos mó – e.g. timpistí 

carranna, ag déanamh póilíneachta ar an ngréasán 

bóthair, cothabháil ar bhóithre srl. Tagann laghdú ar 

na costais sláinte poiblí nuair a bhíonn líon níos airde 

den daonra ag rothaíocht. Ina theannta sin, bíonn na 

fostaithe a bhíonn ag rothaíocht níos sláintiúla agus 

ní bhíonn siad as láthair chomh minic agus iad níos 

airdeallaí ná a gcomhghleacaithe nach mbíonn ag 

rothaíocht (Cycling England, 2007). Ag an leibhéal 

aonair, bíonn níos mó ioncaim indiúscartha le 

caitheamh ag duine ar earraí & ar sheirbhísí eile.

Feabhsaíonn an comhshaol gnó i mbailte móra 

agus i gcathracha nuair a bhíonn níos mó rothaithe 

sa mheascán tráchta: braitear go mbíonn níos mó 

slándála i gcathair nuair atá rothaithe ag coinneáil súil 

ar na sráideanna (chomh maith leis an líon coisithe 

ardaithe) i gcoinne cathair a bhfuil níos mó carranna 

amuigh ar na sráideanna (an Coimisiún Eorpach, 1999). 

Freisin tagann ardú ar an líon daoine a úsáideann 

seirbhísí áitiúla/níos lú sceitheadh ó gheilleagair áitiúil 

nuair a théann daoine ag rothaíocht chun na siopaí 

áitiúla srl. 

Is gníomhaíocht thábhachtach í an turasóireacht 

rothaíochta mar go dtugann sí airgead go díreach 

isteach go ceantair thuaithe in Éirinn. Tá sé seo an-

tábhachtach i gcomhthéacs na treochta atá ann faoi 

láthair ina bhfuil cuairteoirí ag tógáil briseadh níos 

giorra go mór mór i gcathracha (Fáilte Éireann, 2007). 

Sa deireadh, tugann rothaíocht níos mó rochtana do 

dhaoine fásta ar mhargaidh saothar i gcomparáid 

le nuair a úsáideann an lucht saothair (siúlóid agus) 

iompar poiblí amháin.

Comhshaol Feabhsaithe

Ní thógann sé mórán fuinnimh ná acmhainní chun 

rothair a dhéanamh agus fíor bheagán fuinnimh chun 

iad a úsáid. Sa domhan seo, ait a bhfuil breoslaí 

iontaise iontach daor agus neamhshlán, déanann sé 

ciall dúinn an rothar a úsáid le haghaidh turais níos 

giorra. Dá bharr seo beidh ísliú suntasach ar astuithe 

CO2 . 

Má dhéantar turas ar rothar seachas sa charr, ar an 

meán sábháiltear, tuairim is 150 gram in aghaidh an 

chiliméadar. Nuair a dhéanann duine 2000 km ar an 

rothar seachas sa charr, sábhálann duine 300 kg de 

CO2. 

Ag leibhéal áitiúil, d’fheabhsódh caighdeán an aeir 

inár gcathracha dá dtabharfadh níos mó daoine leo an 

rothar níos minice.

Réamhrá
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1.4  Cén Fáth A Bhfuil Creat Polasaí 
Rothaiochta Náisiúnta Á Fhorbairt?

Níl aon Pholasaí Rothaíochta Náisiúnta in Éirinn i láthair 
na huaire. Taispeánann taithí idirnáisiúnta (ECMT, 
2004) má bhíonn polasaí rothaíochta náisiúnta againn 
gur féidir leis a bheith ina uirlis chumhachtach chun 
rothaíocht a spreagadh i limistéir uirbeacha agus mar 
chaitheamh aimsire tuaithe. Is féidir le creatlach mar 
seo bonn coitianta, comhtháite a chur ar fáil d’fhorbairt 
agus do chur i bhfeidhm polasaithe rothaíochta go 
fadtéarmach i measc ranna agus leibhéil éagsúla den 
rialtas. Is féidir leis:

•   cuspóirí, spriocanna coitianta, agus réimse 
gníomhartha comhordaithe ar leith a chur in iúl 
i measc na rannóga agus na ngníomhaireachtaí 
éagsúla (go cothrománach), freisin i measc údaráis 
náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla (go hingearach), 
agus i gcomhpháirtíocht le tionscal, cumainn 
rothaíochta agus páirtithe leasmhara eile;

•   toil pholaitiúil agus tiomantas a thaispeáint ag an 
leibhéal náisiúnta, tríd sin polasaithe rothaíochta a 
bhrú chuig barr an chláir oibre polasaí;

•   feasacht a spreagadh agus rothaíocht a dhí-imeallú 
mar mhodh inbhuanaithe iompair;

•   bunús a chur ar fáil do mhonatóireacht agus do 
mheasúnú ar chur i bhfeidhm polasaí rothaíochta ag 
údaráis náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúil.

Ina theannta seo, go mór mór sa chomhthéacs 
Éireannach, tá an polasaí rothaíochta náisiúnta:

•   mar chuid den fhís taistil inbhuanaithe,

•   mar chuid de phróiseas d’fhorbairt chultúrtha;

•   ina uirlis chun cúnamh maoinithe le giaráil a thabhairt 
do scéimeanna;

•   in ann cuidiú le caighdeáin a leagan síos agus critéir 
chaighdeánach a fhorbairt.

1.5 An Titim I Rothaíocht In Éirinn

Tá titim tugtha faoi deara ar rothaíocht comaitéireachta 

ó na 1980adaí i leith do dhaoine fásta agus do leanaí 

chomh maith. Sa bhliain 1986 rinne líon iomlán de 

23,635 dalta bunscoile an turas chun na scoile ar rothar 

cé nach ndearna ach 4,087 dalta bunscoile an turas 

chun na scoile sa bhliain 2006 (titim de 83%). Astu 

seo, ní raibh de chailíní ach 1,044 acu (25.5% den líon 

iomlán). Taispeánann tuairisc Dhaonáirimh na bliana 

2006 ar an modh taistil (Ceist #17) nach n-úsáideann 

ach tuairim is 1.9% de dhaoine fásta an rothar chun dul 

chun na hoibre.

Má táthar chun an treocht seo a iompú droim ar ais, ní 

mór idirghabháil láidir a dhéanamh.

1.6  Critéir Chun A Chinntiú  
Go N-Éiríonn Le Cprn

Ní mór do pholasaithe rothaíochta rathúla comhtháthú 
a dhéanamh idir iompar níos leithne agus réimsí 
polasaithe eile (ar nós pleanáil, sábháilteacht ar 
bhóithre, sláinte poiblí srl.)

Is iad seo a leanas na fachtóirí is tábhachtaí chun a 
chinntiú go n-éiríonn go maith le Polasaí Rothaíochta 
Náisiúnta (Pettinga, A., 2006) agus (Crass, M., 2005):

•   rannpháirtíocht na bpáirtithe leasmhara trasna na 
rannóga rialtas uile, trasna go leor gníomhaireachtaí, 
trasna údaráis áitiúla uile, agus trasna eagraíochtaí 
agus institiúidí neamhrialtasacha eile; 

•   maoiniú le haghaidh na tionscnaimh; 

•   an t-eolas agus na hacmhainní daonna a bheith ar fáil 
chun na polasaithe a chur i bhfeidhm; 

•   reachtaíocht agus cur i bhfeidhm. 

 

Réamhrá
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Clúdaíonn na spriocanna a chuirtear i láthair sa chaibidil seo an idirghabháil maidir 

lenár gcomhshaol fisiciúil nach mór a dhéanamh chun rothaíocht a spreagadh. Tá 

na spriocanna curtha i láthair ag bogadh, go leathan ón scála is mó ( pleanáil uir-

beach / réigiúnach) chuig leibhéal mionsonraithe ( soláthar áit pháirceála do rothair 

srl.) agus ní gá go mbeadh baint acu lena dtosaíocht. Má táimid chun rothaíocht a 

chur chun cinn, caithfimid pleanáil uirbeach áisiúil don rothaí a bheith againn agus 

bearta deartha bóthar / bainistíocht tráchta áisiúil don rothaí a bheith againn freisin 

agus comhtháthú le hiompar poiblí agus barraíocht áit pháirceála do rothair agus 

na bearta eile a ndéantar cur síos orthu sa doiciméad seo. Is pacáiste leathan 

bearta a theastaíonn, ní hidirghabháil amháin ar leith. 

Idirghabháil – 
Infreastruchtúr  
agus An  
Comhshaol Fisiciúil 
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Sprioc 1

Tacú le pleanáil, forbairt agus dearadh na mbailte móra 

agus na gcathracha ar bhealach áisiúil do rothaithe 

agus do choisithe.

Plé

De bharr na forbartha reatha ar bhailte móra agus ar 

chathracha bíonn achair fhada idir tús an turais agus 

an ceannphointe, mar a bheadh idir an bhaile agus 

an scoil. Cé gur féidir leis an achar “i bhfoirm líne 

díreach trasna tíre” a bheith an-ghearr, is féidir leis an 

mbealach a thógann daoine a bhíonn ag siúl, rothaithe 

agus úsáideoirí iompar poiblí malairt slí fhada a bheith 

i gceist leo. Is éard a theastaíonn ná forbairtí níos 

comhdhlúite, ilchineálacha atá tréscaoilteach agus 

ceangailte go maith le forbairtí atá ann cheana do 

rothaithe (agus do choisithe). Cinntíonn sé seo bealaí 

níos dírí do na modhanna is inbhuanaithe. Teastaíonn 

spásanna sibhialta d’ardchaighdeáin freisin nach bhfuil 

á smachtú ag mótarfheithiclí atá ag gluaiseacht nó atá 

páirceáilte.

Is iomaí cúis nach bhfuil na tréithe seo ag go leor 

forbairtí / lár bailte móra agus ag síntí ach ina measc 

uile, tá cur chuige as láthair chun úsáid talún agus 

iompar a chomhtháthú le haghaidh bailte/ forbairtí go 

leor. Tá béim rómhór fós ar dhearadh don fheithicil 

innealta seachas ar na modhanna níos inbhuanaithe. 

Ní mór do pholasaithe a fhreagraíonn dó seo aghaidh a 

thabhairt ar fhorbairtí atá ann cheana féin agus forbairtí 

amach anseo sa todhchaí araon. 

Ba chóir a thabhairt faoi deara go n-úsáidtear an 

téarma áisiúil don rothaí síos tríd na tuairisce seo. 

Tá míniú níos leithne aige seo ná áit sábháilte do 

rothaíocht. Cuimsíonn an téarma an critéir cáilíochta 

de soiléire an bhealaigh, dírí, compord agus 

tarraingteacht. Cuirtear i bhfeidhm an critéir seo freisin 

le haghaidh siúlóide.

Polasaí Lena chur i bhfeidhim ag

1.1 Treoirlínte Pleanála

Cinnteoimid go dtacaíonn gach treoirlíne agus straitéis pleanála le 

rothaíocht a chur chun cinn mar chuspóir sonraithe. Déanfar é seo 

ag leibhéil an tStraitéis Náisiúnta Spásúlachta, Treoirlínte um Pleanáil 

Réigiúnach, Pleananna Forbartha agus Pleananna Limistéar Áitiúla. 

An Roinn Comhshaoil, 
Oidhreachta agus Rialtais 
Áitiúil + Údaráis Áitiúla

1.2 Treoirlínte agus Uirlisí Pleanála Breise 

Scrúdóimid cé chomh maith is a d’éirigh le treoirlínte agus uirlisí 

pleanála breise ar nós an Creatphlean Comhtháite le haghaidh Úsáide 

Talún agus Iompar (neamhreachtúil), na Criosanna Forbartha Straitéisí 

(reachtúil) agus máistirphleanála mar ghléasanna chun éascú a 

dhéanamh ar phleanáil (uirbeach) áisiúil don rothaí a tháirgeadh. Ar 

bhonn an scrúdaithe seo, cinnteoimid go n-úsáidtear an uirlis is mó rath 

níos leithne chun a chinntiú go bpleanáiltear forbairtí amach anseo sa 

todhchaí ar bhealach áisiúil don rothaí.

An Roinn Comhshaoil, 
Oidhreachta agus Rialtais 
Áitiúil + Údaráis Áitiúla

1.3 Polasaithe maidir le suíomh siopaí miondíola, siopaí tráchtála, 
scoileanna agus ollscoileanna. 

Cinnteoimid go mbeidh pleananna forbartha i bhfabhar ionaid miondíola 

(agus ceannphointí tábhachtacha eile) á lonnú i limistéir a bhfuil 

modhanna eile seachas modhanna innealta in ann freastal orthu. 

An Roinn Comhshaoil, 
Oidhreachta agus Rialtais 
Áitiúil + Údaráis Áitiúla
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Polasaí Lena chur i bhfeidhim ag

1.4 Dearadh Uirbeach

Cuirfimid le chéile treoir deartha cosúil le “Lámhleabhar le haghaidh 

Sráideanna” (MfS) na Ríochta Aontaithe chun cuidiú le pleanálaithe, 

comhairleoirí iompar, ailtirí agus gairmithe dearaidh eile san “cheird ag 

déanamh áiteanna do dhaoine”“. Aithnímid gur cheart do dhoiciméid 

treorach náisiúnta dearadh na mbóithre agus na sráideanna laistigh 

de dhearadh uirbeach a lonnú go daingean. Cuireann an doiciméad sa 

Lámhleabhar le haghaidh Sráideanna béim ar ról na sráideanna mar 

spásanna sóisialta, áit a dtugtar tús áite do dhaoine. Clúdóidh an treoir 

nua Éireannach a theastaíonn, ní hamháin dearadh na sráideanna le 

háiteanna cónaithe ach clúdófar dearadh lár na mbailte móra/lár na 

gcathracha agus limistéir ilchineálach iontu freisin. 

An Roinn Comhshaoil, 
Oidhreachta agus Rialtais 
Áitiúil

1.5 Bailte Taispeántas Rothaíochta

Forbróimid “Bailte Taispeántas Rothaíochta” ag léiriú an cleachtas 

is fearr i bpleanáil uirbeach áisiúil don rothaí, i ndearadh uirbeach 

agus in innealtóireacht tráchta. Áirítear leis seo, forbairtí neamh-

thréscaoilteacha atá ann cheana féin/ forbairtí a bhfuil droch-cheangal 

eatarthu a aisfheistiú. Cuirfear i láthair scéimeanna mar seo tar éis 

staidéar a dhéanamh ar thaithí bhailte Taispeántas Rothaíochta sa 

Ríocht Aontaithe agus Cathracha Rothaíochta eile san Eoraip (ar nós 

sampla Odense, sa Danmhairg). Is féidir leis na Bailte Taispeántas 

Rothaíochta a fhorbraítear sárthaispeántas a thabhairt ar an idirghabháil 

uile atá dearfach ó thaobh na rothaíochta de, ní hamháin iad seo ag 

“leibhéal ard” (i.e. leibhéal na pleanála).

An Roinn Iompair

Idirghabháil – Infreastruchtúr agus An Comhshaol Fisiciúil 
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Polasaí Lena chur i bhfeidhim ag

1.6 Leagan Amach Forbartha atá ann cheana

Forbróimid clár náisiúnta d’oibreacha leasúcháin chun feabhas a chur 

ar leagan amach eastáit tithíochta leis an bhfócas díriú ar ghréasán de 

bhealaí cúl sráide tarraingteacha a chruthú nach bhfuil cead isteach ag 

trácht mótar orthu ach a bhfuil cead ag rothaithe óga agus rothaithe 

fásta nach bhfuil chomh muiníneach iad a úsáid.

An Roinn Comhshaoil, 
Oidhreachta agus Rialtais 
Áitiúil + Údaráis Áitiúla

1.7 Pleananna Forbartha, Pleananna Limistéar Áitiúla  
agus Creat Polasaí Rothaíochta Náisiúnta

Cinnteoimid go ndéanfaidh an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus 

Rialtais Áitiúil athbhreithniú ar gach Plean Forbartha chun a chinntiú 

go bhfuil siad i gcomhréir le spriocanna agus polasaithe an Pholasaí 

Rothaíochta Náisiúnta. Cinnteoimid go bhfuil spriocanna sna pleananna 

forbartha chun polasaithe áitiúla rothaíochta a chur i láthair. Ba cheart 

den méid atá sna polasaithe sampla an chleachtais náisiúnta is fearr a 

leanacht. 

Bheadh polasaithe rothaíochta den chineál seo mar chuid de 

Phleananna Iompar Áitiúla  (féach 2.2).

Cuirfimid amach treoir ar leith d’Údaráis Áitiúla chun modhanna 

éifeachtacha a cheadaíonn bealaí rothaíochta díreacha / rochtain thrí 

fhorbairtí nua agus ceangail a cheadú idir siopaí, scoileanna agus 

saoráidí eile ar nós stáisiúin/ stadanna iompar poiblí     a chur san 

áireamh ar Phleananna Forbartha.

An Roinn Comhshaoil, 
Oidhreachta agus Rialtais 
Áitiúil + An Roinn Iompair

1.8 An tAcht um Pleanáil agus Forbairt, 2000

Liostálann Sceideal 1 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 na 

feidhmeanna a bhfuil spriocanna curtha in iúl sa Phlean Forbartha. 

Déanann Pointe 2 tagairt do chur chun cinn lonnaíocht inbhuanaithe 

agus straitéisí iompar i limistéir uirbeacha agus tuaithe. Déanfaimid 

athscrúdú ar an bpointe seo agus má theastaíonn sin, leathnóimid é 

chun tagairt ar leith a dhéanamh don rothaíocht. 

Ina theannta seo, cuirfimid béim ar rothaíocht i leagan cothrom le dáta 

den fhoilseachán, “Pleananna Forbartha, Treoirlínte le haghaidh Údaráis 

Pleanála”, An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil 

Meitheamh, 2007. Éascóidh sé seo polasaithe ar leith i bPleananna 

Forbartha. 

An Roinn Comhshaoil, 
Oidhreachta agus Rialtais 
Áitiúil 
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Sprioc 2

A chinntiú go bhfuil an infreastruchtúr uirbeach bóthair 

(gan mótarbhealaí san áireamh) deartha / aisfheistithe 

sa chaoi go bhfuil sé áisiúil do rothaithe agus go bhfuil 

bearta bainistíochta tráchta áisiúil don rothaí freisin.  

Plé

Dírítear fós ar fheithiclí innealta san dearadh atá ar 

go leor bóithre uirbeacha faoi láthair agus go minic is 

iad na rothaithe agus na coisithe a bhíonn thíos leis 

seo. Áirítear leis na samplaí, sráideanna aontreo le 

hil-lánaí, acomhail ilbhóithre - go mór mór timpealláin, 

lánaí scaoilte isteach ar chlé amháin agus socruithe 

saorshreafa eile.

I go leor samplaí a cuireadh ar fáil go dáta de 

pháirteanna den ghréasán uirbeach rothaíochta, 

feictear easpa tosaíochta á thabhairt do rothaithe 

ag acomhail i gcomparáid leis an áit a bheadh acu 

dá bhfanfaidís ar an bpríomh carrbhealach. Léiríonn 

dearaí mar seo claonadh i leith soláthairthe d’fheithiclí 

innealta.

Teastaíonn cur chuige nua ar an dearadh atá ar 

bhóithre uirbeacha, ceann nach dtugann tús áite don 

charr. Ní mór fócas níos mó a bheith ar an “Ordlathas 

Réiteach” (a forbraíodh san Ísiltír i dtús báire agus 

a míníodh sa doiciméad ar Infreastruchtúr Áisiúil 

Rothaíochta sa Ríocht Aontaithe sa bhliain 1996). 

Déantar achoimre ar seo mar seo a leanas anseo:

(1) Laghdú tráchta

Ar féidir leibhéil tráchta a ísliú, go mór mór feithiclí 

earraí troma (HGVanna)? D’fhéadfadh bearta a bheith 

san áireamh mar srian a chur ar ghluaiseacht fheithiclí 

earraí troma ar bhóithre áitiúla, seach bhóithre a thógáil 

chun tréthracht a chlaonadh, agus iaimh bóithre 

comhshaoil chun tréthrácht a dhímholadh.

(2) Moilliú Tráchta

Ar féidir luas a ísliú agus iompraíocht tiománaithe a 

athrú? Caithfidh an bhéim anseo a bheith ar chur i 

bhfeidhm freisin (más trí níos mó úsáide a bhaint as 

ceamaraí luais é nó trí theicneolaíochtaí eile a úsáid). 

Ba cheart an coincheap “moilliú tráchta” a leathnú 

freisin chun bearta fisiceacha a chur san áireamh chun 

athmheas a dhéanamh ar na luais deartha a shonraítear 

ar bhóithre, agus bearta eile, ar nós deireadh a chur le 

córais sráide aontreo. Bíonn ar rothaithe malairt slí a 

thógáil seachas bealaí díreacha i gcórais sráide aontreo 

le hil-lánaí. Is féidir leo a bheith scanrúil do rothaithe 

mar má theastaíonn uaidh dhuine casadh ar dheis ag 

acomhal, ansin bíonn ar dhuine dul isteach agus amach 

idir lánaí tráchta éagsúla (a bhíonn ag gluaiseacht go 

sciobtha).  

(3) Cóireáil acomhail agus Bainistíocht tráchta

Áirítear leis seo:

•   córais rialaithe tráchta atá deartha chun rothaithe a 
aithint agus tús áite a thabhairt dóibh;

•   rotharbhealaí in aghaidh na sreibhe ar sráideanna 
aontreo / sráideanna dhá bhealach a dhéanamh do 
rothaithe;

•   gan srian a chur ar rothaithe úsáid a bhaint as castaí 
a bhfuil bac curtha agus srianta rochtana orthu;

•   comhbhearta bus/rothaíochta tosaíochta – 
agus tógáil ar na samplaí rathúla atá forbartha i 
gcathracha in Éirinn cheana féin (agus foghlaim ó 
shamplaí de dhearaí mórlána bus/ rothaíochta nach 
mbreathnaítear ar an mbealach a bheith áisiúil don 
rothaí).

•  srianta páirceála ar shráideanna;

•   línte stop do rothaithe roimh chomharthaí tráchta 
– mar atá déanta i roinnt cathracha timpeall na tíre 
cheana féin;

•  seachbhóithre do rothaithe ag comharthaí tráchta;

•   comharthaí a chur suas ag timpealláin, tús áite 
a thabhairt do rothaithe ag acomhail sa chaoi go 
mbeidh siad áisiúil don rothaí;

•   ardteileamaitic iompair: córais nua a fhorbairt chun 
go mbainfidh rothaithe tairbhe astu.

(4) Athdháileadh ar an gcarrbhealach 

Ar féidir athdháilleadh a dhéanamh ar an 

gcarrbhealach? Sa chaoi go marcálfar lánaí colbhaí 

leathana nó lánaí bus/rothaíochta roinnte?

(5) naí rothaíochta agus raonta rothaíochta

Ina theannta seo, nuair a breathnaíodh agus nuair a 

cuireadh i bhfeidhm, dá bhféadfaí iad seo thuasluaite, 

cé na rothar-raonta nó rotharbhealaí a theastaíonn (má 

theastaíonn aon cheann acu) sa chaoi go bhféadfar 

bealach a dhéanamh níos áisiúla don rothaí?

(6)  Rotharbhealaí (bóithre poiblí le húsáid ag 
rothaithe agus coisithe amháin)

Céard iad na deiseanna atá ann cheana féin 

chun bealaí saor ó thrácht a chruthú, ag ceangail 

mar shampla, limistéir chónaithe le ceannphointí 

tábhachtacha? D’fhéadfadh   ceangail idir limistéir 

chónaithe a úsáideann páirceanna (nach raibh 

ceangailte roimhe seo), bealaí canálacha agus bealaí le 

hais abhann, e.g. plean Comhairle Contae Bhaile Átha 

Cliath Theas le haghaidh rothaíochta i bpáirceanna a 

bheith san áireamh iontu seo. 

Idirghabháil – Infreastruchtúr agus An Comhshaol Fisiciúil 



19

Feictear ón sampla thuas, nuair atáimid ag cur saoráidí 

ar fáil le haghaidh rothaithe sa timpeallacht uirbeach, 

go minic ní bhíonn sé faoi shaoráidí rothaíochta 

tiomnaithe a chur ar fáil ach faoi idirghabháil tráchta 

níos leithne a théann chun tairbhe do na húsáideoirí 

bóithre is mó atá i mbaol, ní na rothaithe amháin. Má 

fhorbraítear aon ghréasáin rothaíochta ní mór dóibh 

cloígh leis an gcúig phríomhriachtanas le haghaidh 

rothaíochta: sábháilteacht; soiléire; dírí; compord; 

tarraingteacht. Ní mór a chinntiú go snaidhmtear an 

próiseas deartha a úsáidtear chun scéimeanna a 

tháirgeadh, úsáid na n-Iniúchtaí faoi Shábháilteacht 

ar Bhóithre agus bearta rialaithe cáilíochta eile chun 

a chinntiú go bhfuil na dearaí den chaighdeán is airde 

agus caighdeáin thógála d’ardchaighdeáin freisin. 

Bíonn ar rothaithe géilleadh ag bóithre den dara grád 

nuair atá siad ar phríomhbhóithre leis na dearaí atá 

ann i láthair na huaire nó bíonn ar rothaithe “áirithiú do 

choisithe” i limistéir dheacrachta.   

Ní mór a thuiscint nach é an réiteach chun cur ina 

luí ar níos mó daoine dul ag rothaíocht, gréasáin 

rothaíochta amháin a chur ar fáil - má shainmhínítear 

go cúng nach bhfuil i gceist ach rothar-raonta agus 

rotharbhealaí. Ní mór raon bearta éagsúla a bheith sa 

ghréasán uirbeach rothaíochta, lena n-áirítear: limistéir 

le trácht níos ísle agus cearnóga poiblí, limistéir do 

stáisiúin thraenacha, limistéir scoileanna; acomhail 

áisiúil don rothaí (le droichid agus tolláin rothaíochta 

agus soilse tráchta do rothaithe i roinnt cásanna), 

sráideanna le moilliú tráchta; rotharbhealaí le deighilt 

amhairc (rianta péinteáilte); rothar-raonta deighilte go 

fisiciúil, rotharbhealaí; soilsiú sráide, comharthaí bóithre 

srl. i.e. teastaíonn an bosca uirlisí iomlán de réiteach 

innealtóireachta. Sá chás seo, tá an gréasán rothair 

taobh le taobh den cur chuige comhtháite do réiteach 

a fháil ar thrácht uirbeach. Teastaíonn siad ó rothaithe 

uirbeacha agus tá rothaithe folaigh ag fanacht leo sula 

roghnaíonn siad dul ag rothaíocht.

Polasaí Lena chur i bhfeidhim ag

2.1 Fealsúnacht Deartha

Cinnteoimid nuair a bheifear ag dearadh do rothaithe (agus úsáideoirí 

bóithre eile i mbaol), leanfar an fealsúnacht deartha a chuimsítear san 

“Ordlathas Birt” a ndéantar cur síos air thuas. Ní mór don fhealsúnacht 

deartha seo forbairt ar aon Phleananna Iompar Áitiúla a fhorbraítear a 

chur in iúl. Féach ar 2.2.

An Roinn Iompair agus 
Údaráis Áitiúla

2.2 Pleananna Iompar Áitiúla (LTP)

Scrúdóimid an fiúntas a fhaightear as “Pleananna Iompar Áitiúla” 

(LTPanna) a thabhairt isteach mar uirlisí chun a chinntiú go bhforbraítear 

a thuilleadh polasaithe agus straitéisí áisiúil don rothaí go háitiúil. Má 

dhéantar aon iniúchtaí polasaithe rothar, ní mór iad seo a chur in iúl sa 

Phlean Iompair Áitiúil.

An Roinn Iompair agus 
An Roinn Comhshaoil, 
Oidhreachta agus Rialtais 
Áitiúil

2.3 Tréthrácht

Tabharfaimid tacaíocht do na húdaráis áitiúla chun deireadh a chur 

le tréthrácht ó ionaid uirbeacha agus ó bhealaí scoile trí, i measc 

bearta eile, clár náisiúnta de chuarbhóithre agus seachbhóithre bailte 

/ sráidbhailte a chur ar fáil. De réir mar a thógtar iad seo, ba chóir 

bearta eile chun lár na cathrach a dhéanamh níos áisiúla do rothaithe 

a thabhairt isteach: cealla timpeallachta tráchta, iaimh droichead / 

bóithre, deireadh a chur le lánaí breise ag acomhail le comharthaí, fáil 

réidh le córais sráide aontreo, timpealláin a aistriú / a athrú go mion srl. 

An Roinn Iompair agus 
Údaráis Áitiúla

2.4 Straitéisí Feithiclí Earraí Troma (HGV)

Teastóidh uainn go bhforbróidh údaráis áitiúla Straitéisí Bainistíochta 

Fheithiclí Earraí Troma do gach baile mór sa tír. Breathnóimid ar chosc a 

chur ar ghluaiseacht Fheithiclí Earraí Troma ar bhealaí chun scoileanna / 

bealaí ar leith eile le trácht measctha idir 08.30-09.30 agus 15.00-17.00.

An Roinn Iompair agus 
Údaráis Áitiúla
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Polasaí Lena chur i bhfeidhim ag

2.5 Iniúchtaí ar an Infreastruchtúr Atá Ann

Déanfaimid iniúchtaí ar an infreastruchtúr uirbeach atá ann chun 

caighdeán na mbealaí rothaíochta a mheas ag baint úsáide as 

tacar critéir comhaontaithe. Áirítear leis seo, ní hamháin na saoráidí 

rothaíochta tiomnaithe atá ann cheana féin ach gach ceann de 

na gnéithe d’infreastruchtúr na mbóithre a úsáideann rothaithe - 

timpealláin, sráideanna aontreo, bóithre caola, lánaí tráchta caola (sa 

chomhthéacs ar fhorbairt an Ghréasáin Bus srl).

An Roinn Iompair ag tacú 
leis na hÚdaráis Áitiúla

Roimh dheireadh na bliana 
2010

2.6 Bearta Leasaithe

Déanfaimid bearta feabhsúcháin ar bhóithre uirbeacha atá ann nach 

bhfuil áisiúil don rothaí le fócas speisialta ar thimpealláin, sráideanna 

aontreo il-lána agus scéimeanna chun bóithre a chaolú. Muna 

dtabharfaimid aghaidh ar na deacrachtaí a thagann as timpealláin 

d’ardthoilleadh, d’ardluas i suíomhanna uirbeacha - agus go mór 

mór iadsan idir limistéir chónaithe agus scoileanna - beidh sé iontach 

deacair níos mó den phobal a spreagadh chun rothaíochta.

Údaráis Áitiúla

2.7 FScéimeanna amach anseo sa todhchaí

Admhaímid nach bhfuil na dearaí ar go leor de na timpealláin, na 

córais sráideanna aontreo agus na rothar-raonta eisbhóthair a tógadh 

le blianta beaga anuas áisiúil don rothaí. Cinnteoimid go bhfuil an 

treoir deartha nua i bhfeidhm sula dtacóimid le húdaráis áitiúla chun 

scéimeanna amach anseo sa todhchaí a thógáil.

An Roinn Iompair

2.8 Bainistíocht Éilimh

Bainfimid úsáid as bearta bainistíochta éilimh chun rothaithe (úsáideoirí 

iompar poiblí) a mhealladh chuig cathracha agus lár bailte móra. 

Cuirfear iad seo san áireamh i bPleananna Iompar Poiblí.

Údaráis Áitiúla

2.9 Gréasáin Rothar Uirbeacha

Forbróimid gréasáin raonta rothar mar chuid de na pleananna tráchta 

áitiúla / pleananna bainistíochta tráchta níos leithne áisiúil don rothaí 

i ngach ceantar uirbeach. Ní thugann úsáid an choincheapa “gréasán 

rothaíochta” le tuiscint gurbh ea atá sna bealaí a dhéanann suas é ná 

rotharbhealaí agus rothar-raonta amháin ceangailte le chéile (mar a bhí 

sa bhun-léirléamh ar an gcuid is mó den ghréasán i mBaile Átha Cliath). 

Ina áit seo, beidh an fhealsúnacht deartha bunaithe ar an “ordlathas 

birt” mar a dhéantar cur síos ar thuas leis an bhfócas ar luasanna 

feithiclí a ísliú, chun a chinntiú go bhfuil gach acomhal áisiúil don 

rothaí srl. Cinnteoimid go gcruthófar na dearaí leis an phríomhaidhm 

móiminteam rothaí a chaomhnú. Cinnteoimid freisin go gcuirfidh dearaí, 

achar sábháilte scoite de 1.5m ar fáil idir fheithiclí innealta agus rothair.    

Cuirfimid béim freisin ar an ngá go ndéanfadh dearthóirí rothaíocht ar 

na bealaí uile a bhfuil siad ag táirgeadh dearaí dóibh. 

DAn Roinn Iompair  
agus Údaráis Áitiúla
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Polasaí Lena chur i bhfeidhim ag

2.10 Scéim Chill Fhionntain go Cuas an Ghainimh

Críochnóimid rotharbhealach / promanáid Chill Fhionntain go Cuas an 

Ghainimh (S2S).

Feidhmeoidh an tsaoráid leanúnach 22km mar bhealach 

comaitéireachta chomh maith le bealach caitheamh aimsire agus 

turasóireachta den scoth. Is tionscadal suaitheanta a bheidh ann don 

phríomhchathair.

An Roinn Comhshaoil, 
Oidhreachta agus Rialtais 
Áitiúil

2.11 Turgnaimh

Cuirfimid tacaíocht ar fáil chun tabhairt faoi “thurgnaimh nua”  

i ndearadh bóithre, bainistíocht tráchta agus úsáid spáis i gceantair 

uirbeacha. 

Mar shampla, scrúdóimid obair Hans Mondermans san Ísiltír agus a 

thurgnaimh, ag cruthú spásanna roinnte gan comharthaí tráchta ná línte 

ná soilse tráchta srl a úsáid – turgnaimh atáthar ag tabhairt fúthu anois i 

Kensington High Street, Londain - nó obair David Engwicht as Brisbane 

agus a chur chuige cóisire sráide ar mhoilliú tráchta. Thabharfadh foirne 

Údarás Áitiúla ildisciplíneacha faoina leithéid de thurgnaimh.

An Roinn Iompair
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Sprioc 3

Gréasáin ainmnithe rothaíochta tuaithe le comharthaí 

a chur ar fáil do chuairteoirí agus rothaíocht caitheamh 

aimsire

Plé

Níl Gréasán Rothaíochta Náisiúnta ag Éire faoi 

láthair. Tá a Straitéis d’Fhorbairt na Turasóireachta 

Rothaíochta in Éirinn curtha amach ag Fáilte Éireann, 

áfach (Fáilte Éireann, 2007). D’ainmnigh an straitéis seo 

gréasán tuairim agus 3000km ar fhad ag rith ó Dhún na 

nGall síos an cósta Thiar, Theas agus Thoir Theas agus 

ag rith ar feadh an chósta thoir chomh fada le teorainn 

Thuaisceart Éireann. Cé gurbh iad na cuairteoirí - thar 

lear agus baile araon - an príomh spriocmhargadh 

atá ag an straitéis rothaíochta turasóireachta, an 

spriocmhargadh tánaisteach ná rothaithe caitheamh 

aimsire. Ó thaobh an Creat Pholasaí Rothaíochta 

Náisiúnta de, tá sé ríthábhachtach go spreagfaí 

rothaíocht mar chaitheamh aimsire chun cultúr 

rothaíochta a chruthú in Éirinn agus an-tábhacht 

le bealaí caitheamh aimsire a chruthú laistigh agus 

timpeall ceantair uirbeacha, a cheanglaíonn ar ais le 

ceantair thuaithe.    

Úsaidfidh an gréasán a haithníodh meascán de 

mhionbhóithre agus roinnt féarbhealaí. Tá na 

féarbhealaí tábhachtach go háirithe don chéad 10km 

de ghnáth ar feadh na bealaí a thagann as lár na 

mbailte móra gnóthacha le líon ard tráchta agus gan 

iad tarraingteach do rothaithe gan mórán taithí nó 

rothaithe óga. Cé gur haithníodh an chreatlach iomlán 

den ghréasán turasóireachta, tá a thuilleadh oibre le 

déanamh chun níos mó bealaí a aithint, go háirithe i lár 

tíre agus chun úsáid a bhaint as bealaí saor ó thrácht 

ar nós cosáin tharraingthe canálacha agus aibhneacha 

go mór mór. Tá a thuilleadh oibre le déanamh freisin ar 

an gcuid den ghréasán forleathan de línte iarnród nach 

n-úsáidtear a aithint ab oiriúnaí chun iad a athrú isteach 

i mbealaí d’ardchaighdeáin saor ó thrácht a bheadh 

oiriúnach do rothaithe ag gach aois agus gach cumas.   

Polasaí Lena chur i bhfeidhim ag

3.1 Gréasán Rothaíochta Náisiúnta (NCN)

gfaimid an Gréasán Rothaíochta Náisiúnta (NCN) a leagadh amach sa Straitéis 

d’Fhorbairt na Turasóireachta Rothaíochta in Éirinn sa bhliain 2007. Cinnteoimid 

go gcuirfidh na hÚdaráis Réigiúnacha na polasaithe cuí san áireamh san 

Treoirlíne Pleanála Réigiúnach chun cuidiú le cur i bhfeidhm an Ghréasáin 

Rothaíochta Náisiúnta. 

An Roinn Iompair,  
An tÚdarás um Bóithre 
Náisiúnta, DAS&T, Fáilte 
Éireann + Údaráis Áitiúla 

3.2 An Gréasán Rothaíochta Náisiúnta (GRN) a leathnú amach 

Tabharfaimid faoi thuilleadh taighde agus obair shuirbhéireachta chun an 

gréasán a leathnú amach chun go mbeidh bealaí tuaithe caitheamh aimsire 

timpeall ceantair uirbeacha san áireamh agus chun príomhcheantair uirbeacha 

a cheangail. Tabharfaimid aird ar leith ar na deiseanna atá ann chun an gréasán 

leathan iarnróid agus gréasáin cosáin tharraingthe canálacha / aibhneacha 

nach n-úsáidtear a úsáid mar bhealaí rothaíochta / siúlóide araon. Nuair a 

bheimíd ag leathnú an ghréasáin, scrúdóimid taithí na Ríochta Aontaithe le 

gairid agus iad ag tógáil a ngréasáin. 

An Roinn Iompair agus 
Údaráis Áitiúla

3.3 An Crua-Ghrua agus an Spás Tadhlach

Scrúdóimid an smaoineamh chun an crua-ghrua agus an spás tadhlach leis 

na bóithre le tréith artaireach a úsáid mar chuid den Ghréasán Rothaíochta 

Náisiúnta. Cinnteoimid go mbeidh na caighdeáin chothabhála agus draenála 

céanna ag an gcrua-ghrua seo agus atá i bhfeidhm ar an gcuid eile den 

charrbhealach. 

An Roinn Iompair agus 
an tÚdarás um Bóithre 
Náisiúnta

3.4 Uasghrádú ar Bhóithre Náisiúnta

Maidir le huasghrádú ar na bóithre náisiúnta, cinnteoimid nach mbeidh aon 

tionchar diúltach ag moltaí mar seo ar shábháilteacht ná ar an sábháilteacht a 

bhraitear ar na bóithre do rothaithe.

An Roinn Iompair agus 
an tÚdarás um Bóithre 
Náisiúnta
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Sprioc 4

Bealaí áisiúla rothaíochta a chur ar fáil do na scoileanna 

uile, saoráidí páirceála rothaíochta sách maith a chur 

ar fáil laistigh de scoileanna agus d’ollscoileanna, agus 

oiliúint rothaíochta a chur ar gach dalta scoile. 

Plé

Tá an líon turais a dhéantar chun na scoile ar rothar 

tite go mór le blianta beaga anuas. Má táimid chun 

cultúr rothaíochta a athchruthú in Éirinn, ní mór fócas 

ar leith a bheith ar an turas chun na scoile nó na 

hollscoile a dhéanamh sábháilte agus tarraingteach 

do rothaithe. Ceanglaítear an sprioc seo isteach go 

dlúth le spriocanna sláinte poiblí maidir le minicíocht an 

mhurtaill a laghdú. 

Clúdaítear an soláthar infreastruchtúir sábháilte do 

scoileanna i Spriocanna 1 agus 2 thuas agus ar réimse 

níos lú i Sprioc 3. Ba chóir gur timpeallachtaí áisiúla 

do rothaithe iad na tailte scoile iad féin le saoráidí 

páirceála rothar i ngach scoil suite in áit mhaith, 

shábháilte agus le foscadh. Ba chóir oideachas agus 

oiliúint rothaíochta a bheith mar chuid den churaclam 

scoile ag an mbunscoil agus ag an meánscoil.  

(Féach ar Sprioc 11 freisin)

Polasaí Lena chur i bhfeidhim ag

4.1 Bealaí Rothaíochta Sábháilte 

Cuirfimid bealaí rothaíochta sábháilte ar fáil do gach bunscoil, 

meánscoil agus coláistí tríú leibhéal roimh an bhliain 2020. Déanfar 

iniúchadh ar gach scoil / bealach chun na scoile ó cheantair chónaithe. 

An Roinn Iompair  
agus Údaráis Áitiúla

4.2 Comharsanachtaí Scoile Íseal-Luais

Cinnteoimid roimh an bhliain 2020 gur áit shábháilte agus tarraingteach 

íseal-luais (30ksu) í an timpeallacht i bhfíorchóngar do scoileanna agus 

teorainneacha luais curtha i bhfeidhm go dian agus srianta ar ionad 

bailithe cairr laistigh d’achar tugtha.

An Roinn Iompair  
agus Údaráis Áitiúla
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Polasaí Lena chur i bhfeidhim ag

4.3 Clár na Scoileanna Glasa

Leathnóimid amach Clár na Scoileanna Glasa chuig na scoileanna uile 

sa Stát roimh an bhliain 2020. Spreagfaimid gach Bord Bainistíochta 

sna scoileanna chun pleananna taisteal scoile a fhorbairt a ardaíonn 

an líon daoine a úsáideann rothair, a shiúlann agus a úsáideann iompar 

poiblí. Áirítear le pleananna mar seo freisin breathnú ar na huaireanta 

oscailte céimnithe do scoileanna agus an dualgas atá ar dhaltaí scoile 

baineannacha sciortaí a chaitheamh a mhaolú.

An Roinn Iompair +  
An Roinn Oideachais  
agus Eolaíochta

4.4 Oiliúint Rothaíochta

Déanfaimid monatóireacht ar cé chomh maith agus atá ag éirí leis 

na cláir oiliúna rothaíochta a chuireann roinnt údaráis áitiúla (ar nós 

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath) ar fáil cheana féin agus má tá 

sin oiriúnach, leathnófar amach iad chuig na scoileanna uile roimh an 

bhliain 2020. (Féach ar Sprioc 11.1 freisin)

An Roinn Iompair +  
An Roinn Oideachais  
agus Eolaíochta

Polasaí Lena chur i bhfeidhim ag

5.1 Táscairí

Cinnteoimid go gcuirtear san áireamh riachtanais na rothaithe agus na 

táscairí / caighdeáin le haghaidh an cineál dromchla bóthair á leagan 

amach. 

An Roinn Iompair

5.2 Cothabháil de réir na gCaighdeáin 

Cinnteoimid go ndéantar cothabháil ar gach dromchla bóthair de réir na 

gcaighdeáin a forbraíodh i 5.1 thuas. 

An Roinn Iompair 

5.3 Athchóiriú Conraitheoirí

Oibreoimid le hÚdaráis Áitiúla chun na hiarmhairtí reatha a mheas 

do chonraitheoirí nach ndéanann athchóiriú ar na bóithre de réir an 

chaighdeáin chomhaontaithe. Ardóimid na pionóis, más gá sin a 

dhéanamh.  

An Roinn Iompair 

Sprioc 5

A chinntiú go ndéantar cothabháil d’ardchaighdeáin 

agus go bhfuil soilsiú maith ar na dromchlaí uile a 

úsáideann rothaithe.

Plé

Tá níos mó seans ann go gcuirfí rothaithe dá rothar 

de bharr drochdhromchlaí bóithre ná aon úsáideoir 

bóthair eile. Tá rothaithe ag stiúradh, á gcoinneáil 

féin cothrom ar an rothar agus ag stiúradh an rothar 

ag an am céanna. Tá príomhthábhacht leis an gceist 

faoi chothabháil ghinearálta bhóithre - ó scuabadh 

simplí agus rialta go linntreoga a aimsiú go luath agus 

iad a leasú. Ní mór táscairí a fhorbairt a úsáidfidh 

údaráis bóithre chun caighdeán na mbóithre ina 

gceantair a mheas. Ní mór a bheith cúramach chun 

a chinntiú go bhfuil an draenáil sách maith agus go 

bhfuil na cineálacha grátaí agus gáitéir dhraenála 

suite ar bhealach nach gcuireann rothaithe i mbaol ná 

nach gcuireann anró ar rothaithe. Ní mór aird ar leith 

a thabhairt ar na riachtanais bhreise chothabhála a 

bheadh ag aon saoráidí rothaíochta scartha amach a 

d’fhéadfaí a chruthú de bharr nach scuabtar iad leis an 

ngluaiseacht a dhéanann feithiclí eile.   
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Polasaí Lena chur i bhfeidhim ag

5.4 Cothabháil ar Raon Rothair Easbhóthair

Spreagfaimid údaráis áitiúla chun úsáid a bhaint as trealamh speisialta 

chun rothar-raonta / rotharbhealaí Easbhóthair a chothabháil / a 

scuabadh. D’fhéadfadh feithiclí a cheannach le córas suite domhanda 

(GPS) ionsuite a bheith san áireamh anseo, a thugann faoi deara go 

díreach cá bhfuil na linntreoga suite srl agus a sheachadann an t-eolas 

seo ar ais go huathoibríoch chuig rannóg cothabhála an údaráis bóithre 

(cosúil leis an gcóras a úsáidtear in Odense, sa Danmhairg). 

An Roinn Iompair  
agus Údaráis Áitiúla

5.5 Beolínte Linntreog

Cuirfimid tacaíocht ar fáil chun “ beolínte éigeandála” a thabhairt 

isteach i ngach Údarás Áitiúil chun cead a thabhairt don phobal 

(rothaíochta) scéala a dhéanamh ar linntreoga / gan a ndóthain caoi á 

chur ar bhóithre, gloine bhriste ar an mbóthar srl.

An Roinn Iompair  
agus Údaráis Áitiúla

5.6 Soilsiú ar Rotharbhealaí

Cinnteoimid go bhfuil soilsiú maith, má oireann sé ar aon rotharbhealaí 

tiomnaithe atá forbartha amach ón bpríomhcharrbhealach poiblí.

An Roinn Iompair  
agus Údaráis Áitiúla
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Sprioc 6

A chinntiú go bhfuil cuaillí eolas ar gach gréasán 

rothaíochta –uirbeach agus tuaithe araon - ar 

chaighdeán comhaontaithe

Plé

Níl a ndóthain cuaillí eolas ar bhealaí áisiúla rothaíochta 

ná ar na bealaí sin a dhéanann suas páirteanna den 

ghréasán rothaíochta (Fáilte Éireann, 2007). Tá baint 

mhór aige seo leis na bealaí sin a úsáideann rothaithe 

caitheamh aimsire agus rothaithe ar cuairt.

Polasaí Lena chur i bhfeidhim ag

6.1 Cuaillí Eolas

Cinnteoimid de réir mar a fhorbraítear gréasáin raon rothar uirbeach 

agus tuaithe go gcuirtear cuaille eolais ar fáil ar chaighdeán atá 

forbartha mar chuid den Straitéis d’Fhorbairt na Turasóireachta 

Rothaíochta in Éirinn. Áirítear leis na comharthaí, treochomharthaí, 

comharthaí rabhaidh chomh maith le painéil léirithe le haghaidh bealaí.

An Roinn Iompair +  
Údaráis Áitiúla + DAS&T, 
Fáilte Éireann

6.2 Léarscáileanna Rothaíochta

Tacóimid le léarscáileanna rothaíochta a chur le chéile le haghaidh 

comhthéacs tuaithe agus uirbeach araon. D’fhéadfadh eolas úsáideach 

ar nós sonraí faoi shiopaí rothar áitiúla, saoráidí páirceála rothar cosanta 

(mar a chuirtear ar fáil iad) srl a bheith ar a leithéid de léarscáileanna

An Roinn Iompair  
agus Údaráis Áitiúla 
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Sprioc 7

Páirceáil shlán a chur ar fáil do rothair

Plé

Tá an soláthar ar shaoráidí páirceála atá suite in áit 

mhaith, atá líonmhar, le foscadh maith agus atá slán 

chomh tábhachtach don rothaí agus atá na socruithe 

chun rothaithe a bhogadh ó áit go háit a ndéantar cur 

síos orthu thuas. Má táimid chun cultúr rothaíochta 

a athchruthú, ní mór é a bheith éasca do rothaithe a 

rothair a pháirceáil chomh cóngarach agus is féidir dá 

gceannphointe. Teastaíonn an soláthar páirceála rothair 

chomh maith chun dul i ngleic le goid rothair. Ag an am 

is fearr, díspreagann goid rothair agus loitiméireacht 

úsáideoirí ó rothair d’ardchaighdeáin a cheannach agus 

dá thoradh sin ní bhaineann rothaithe tairbhe as rothair 

níos sciobtha, níos éadroime, níos compordaí agus níos 

sábháilte a úsáid; ag an am is measa, díspreagann siad 

an pobal ó rothair a cheannach ar chorr ar bith. Dá bhrí 

sin, tá sé tábhachtach a thuiscint cén chaoi ar éirigh le 

straitéisí a cuireadh i bhfeidhm thar lear chun dul i ngleic 

le goid rothair agus an chaoi a bhféadfaí iad seo a chur in 

oiriúint do chomhthéacs cultúrtha Éireannach. 

Polasaí Lena chur i bhfeidhim ag

7.1 Treoir Náisiúnta ar Pháirceáil Rothair

Forbróimid treoir náisiúnta ar sholáthar páirceála rothair. Áirítear leis seo 

sonraí ar na cineálacha saoráidí is fearr le haghaidh suíomhanna difriúla 

ag brath ar riachtanais slándála, spáis agus costas. Beidh treoir san 

áireamh chomh maith do gach Údarás Áitiúil ag cur in iúl céard iad na 

leibhéil oiriúnacha do pháirceáil rothair do chineálacha éagsúla forbairtí. 

Ní mór an treoir seo a ionchorprú sa leasú ar a gcéad Pleananna 

Forbartha eile.

An Roinn Iompair agus 
an Roinn Comhshaoil, 
Oidhreachta agus Rialtais 
Áitiúil

7.2 Ag comhlíonadh le Coinníollacha Pleanála ar Pháirceáil Rothair

Cinnteoimid go seiceálfaidh Údaráis Áitiúla go bhfuil forbróirí ag 

comhlíonadh coinníollacha an chead pleanála maidir le soláthar saoráidí 

páirceála rothar.

An Roinn Comhshaoil, 
Oidhreachta agus Rialtais 
Áitiúil + Údaráis Áitiúla

7.3 Forbairtí atá ann faoi láthair 

Spreagfaimid fostóirí chun saoráidí páirceála rothar a chur ar fáil ag 

forbairtí atá ann faoi láthair

An Roinn Iompair +  
Údaráis Áitiúla

7.4 Páirceanna Rothar Cosanta 

Cruthóimid saoráidí páirceála rothar cosanta d’ardthoilleadh a bheidh 

suite go straitéiseach i suíomhanna i lár na cathrach sa chaoi gur féidir 

le comaitéirí rothair a fhágáil go sábháilte sa chathair. D’fhéadfaidís seo 

a bheith suite ar urlár na talún i gcarrchlóis ilstóracha i lár na cathrach, 

roinnt atá suite istigh i lár cealla timpeallachta tráchta.

An Roinn Iompair  
agus Údaráis Áitiúla.
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Polasaí Lena chur i bhfeidhim ag

7.5 Stáisiúin Rothar

Scrúdóimid scéimeanna áit a bhféadfadh custaiméirí táille réasúnta a 

íoc chun a rothair a choinneáil sábháilte agus tirim agus d’fhéadfadh 

maor páirceála rothair a pháirceáil agus a fháil do chustaiméirí (cosúil le 

cótaí a fhágáil i seomra cótaí). Go hidéalach, d’fhéadfaí stáisiúin rothar 

a dhéanamh as na foirgnimh seo le cithfholcadáin, taisceadáin, seomraí 

gléasta agus d’fhéadfaidís buntrealamh ar nós soilse, cloigíní, ábhair 

frithchaiteacha, ciseáin rothar agus málaí painnéar a dhíol chomh maith 

le léarscáileanna rothaíochta srl. Féach ar sprioc 9 thíos freisin. An 

sampla is fearr atá ann ná Münster, sa Ghearmáin.

Breathnóimid freisin ar scéim ina bhféadfadh custaiméirí íoc freisin 

as na saoráidí seo a úsáid trí shíntiús bliana a íoc, a d’fhéadfadh a 

bheith faoi réir ag creidmheasa cánacha. D’fhéadfadh an scéim tosú 

i bpríomhcheantair uirbeacha agus forbairt chun gach baile mór agus 

príomhionaid siopadóireachta a bheith san áireamh inti.

An Roinn Iompair  
agus Údaráis Áitiúla

7.6 Saoráidí Soghluaiste Páirceála Rothar

Cinnteoimid go dtabharfaidh údaráis áitiúla saoráidí soghluaiste 

páirceála rothar cosanta amach ar cíos le haghaidh imeachtaí 

speisialta, i.e cluichí peile, féilte faoin aer, aontaí bailte srl. (Féach ar an 

sampla ó chluiche ceannais an Choirn Domhanda i mBeirlín sa bhliain 

2006, áit ar úsáideadh saoráidí soghluaiste páirceála rothar.) - Imeachtaí 

do chomhdháil Velo-city i München sa bhliain 2009.

Údaráis Áitiúla

7.7 Ag dul i ngleic le Goid Rothair agus Loitiméireacht

Forbróimid straitéis náisiúnta i gcomhoibriú le páirtithe leasmhara 

chun dul i ngleic le goid rothair. De réir cosúlachta beidh eagraíochtaí 

rothaíochta, Údaráis Áitiúla, An Garda Síochána, siopaí rothar, 

déantúsóirí glas, comhlachtaí árachas, táirgeoirí trealamh páirceála srl 

san áireamh anseo. Beidh moltaí san áireamh maidir leis an ngá atá 

ann clár náisiúnta / bunachar sonraí de rothair a fhorbairt, foilseacháin 

dírithe ar rothaithe ag tabhairt comhairle dóibh faoi cén chaoi / cén áit 

ab fhearr glas a chur ar rothair, polasaithe ar leith ag déileáil le rothair 

tréigthe srl ar straitéis den tsóirt seo de réir cosúlachta.

An Roinn Iompair agus 
Páirtithe Leasmhara eile

Sprioc 8

Comhtháthú ceart a chinntiú idir rothaíocht  

agus iompar poiblí (pt)

Plé

Tá teorann leis an líon daoine a shroichfidh iompar 

poiblí nuair nach bhfuil aon bhealach eile ag úsáideoirí 

Iompar Poiblí (PT) ach siúl chuig an stad nó an 

stáisiún iompair phoiblí (PT). Tá raon mór ann chun 

an dobharcheantar a leathnú amach a chuireann 

seirbhísí ar fáil ó chonair iompair phoiblí ar leith nuair 

a chomhcheanglaítear rothair le hIompar Poiblí (PT). 

De réir sprioc 7 thuas, teastaíonn áit pháirceála rothair 

d’ardchaighdeáin ag gach stad agus stáisiún iompair 

phoiblí (PT). Tugtar faoi deara go n-úsáideann 33% 

de gach taistealaí traenach san Ísiltír an rothar chun 

taisteal idir an baile agus an stáisiún (Ministerie van 

verkeer en Waterstaat, 2007). Caithfidh soláthar 

feabhsaithe a bheith ann freisin le haghaidh rothair 

a iompar ar fheithiclí iompar poiblí. Níorbh iad na 

comaitéirí laethúla a fhágfaidh a rothair ag deireadh nó/

agus ag tús a dturais iompar poiblí (PT) go ginearálta 

an phríomh-mhargadh anseo ach na húsáideoirí 

caitheamh aimsire / turasóireachta a bhíonn ag 

iarraidh a gcuid rothair féin a thabhairt leo chuig an 

ceannphointe sciamhach.
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Polasaí Lena chur i bhfeidhim ag

8.1 Bealaí Sábháilte chuig Stáisiúin

Teastaíonn uainn go gcuirfidh Údaráis Áitiúla bealaí rothaíochta 

sábháilte agus tarraingteach ar fáil chuig stáisiúin /stadanna bus 

Iompar Poiblí (PT) i gcomhoibriú leis an oibreoir Iompair Phoiblí (PT). 

D’fhéadfadh, mar shampla, bealach isteach nó bealach thar thailte faoi 

úinéireacht na gníomhaireachta / an tsoláthraí Iompair Phoiblí (PT) a 

thógáil a bheith san áireamh anseo. 

An Roinn Iompair ag 
comhoibriú le Córas 
Iompair Éireann, An 
Ghníomhaireacht um Fháil  
Iarnród agus Údaráis Áitiúla

8.2 Páirceáil do rothair ag gach Stáisiúin Iompar Poiblí (PT)

Déanfaimid iniúchadh ar gach stáisiún iarnród idirchathrach, stáisiún 

fo-uirbeach, (Meitreo amach anseo sa todhchaí), stáisiún Méarlíne Átha 

Cliath (DART), stáisiún LUAS agus stáisiún bus chun an fhéidearthacht 

maidir le soláthar páirceála rothair atá ann agus a d’fhéadfadh a bheith 

ann a mheas agus tacóimid le saoráidí páirceála rothar oiriúnacha a 

thógáil ag gach stáisiún. Áirítear leis seo, stáisiúin páirceála rothar 

a d’fhéadfadh a bheith á gcosaint ag foireann, teilifís chiorcaid iata 

(CCTV), svaidhpchártaí srl. agus iad bunaithe ar an gcleachtas is fearr 

go hidirnáisiúnta. 

Cinnteoimid go ndéantar soláthar ceart le haghaidh saoráidí páirceála 

rothar d’ardchaighdeáin ag an staid phleanála deartha de gach 

tionscadal Iompar Poiblí (PT) amach anseo sa todhchaí. 

Beidh gach comhairle theicniúil a theastaíonn ar dhearadh a leithéid 

de shaoráidí ag stáisiúin thraenacha san áireamh san treoir dheartha 

páirceála rothair a thugtar ag 7.1 thuas. 

An Roinn Iompair ag 
comhoibriú le Córas 
Iompair Éireann, An 
Ghníomhaireacht um Fháil  
Iarnród agus Údaráis Áitiúla 

8.3 Stáisiúin

Cuirfimid stáisiúin rothar ar fáil ag stáisiún traenacha nó ag príomh-

mhoil iompar poiblí, mar thionscadal píolótach chun tosú amach. 

Is páirceanna rothar cosanta faoi dhíon iad na stáisiúin rothar le 

toilleadh ó chúpla céad suas go cúpla míle rothar. Tá siad dírithe go 

mór mór ar chomaitéirí le ticéid séasúr agus cuireann siad uaireanta 

oscailte fada ar fáil (sula dtagann an chéad traein isteach go dtí go 

n-imíonn an traein deireanach), díoltar rothair nua agus athláimhe iontu, 

díoltar oiriúintí le haghaidh rothair iontu, déantar seirbhís dheisiúcháin 

ar rothair ar an lá céanna agus rothair a ligean amach ar cíos. Cf. 

Sampla i Münster.

An Roinn Iompair  
+ Iarnród Éireann

8.4 Rothair agus Iarnród Idirchathrach

Cinnteoimid go bhfuil soláthar ceart ar thraenacha idirchathrach chun 

rothair a iompar thar agus os cionn “an t-uasmhéid de 2 rothar atá ann 

faoi láthair”. D’fhéadfadh leis seo go dteastódh rothstoc na dtraenacha 

a aisfheistiú le suíocháin a théann suas agus síos (flip-up). Cinnteoimid 

go mbeidh sonraíocht an rothstoic nach bhfuil ordaithe go fóill oiriúnach 

le haghaidh rothair a iompar. 

An Roinn Iompair  
+ Iarnród Éireann

Idirghabháil – Infreastruchtúr agus An Comhshaol Fisiciúil 
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8.5 Rothair agus Iarnród Fo-uirbeach

Ceadóimid rothair a iompar ar Mhéarlíne Átha Cliath (DART) agus ar 

sheirbhísí iarnród fo-uirbeacha eile ag amanna seachbhuaice agus 

ar sheirbhísí cuntar-bhuaice ag buaicuair, tar éis staidéar níos mine a 

mholfaidh feistí / saoráidí oiriúnacha chun rothair a shrianadh i gceart ar 

na traenacha. Áirítear leis seo gach plean Meitreo sa todhchaí i mBaile 

Átha Cliath (nó aon áit eile a bheartaítear Meitreo a rith).

An Roinn Iompair  
+ Iarnród Éireann +  
An Ghníomhaireacht  
um Fháil Iarnród

8.6 Rothair agus LUAS

Soláthróimid do rothair a iompar ar an LUAS nuair a ritheann seirbhísí 

ar amanna seasta  agus ar thoilleadh a cheadaíonn sin a dhéanamh 

i.e nuair a mheastar gur féidir rothair a iompar ar charráistí nuair nach 

gcuireann siad isteach ar an dtoilleadh do choisithe.

An Roinn Iompair +  
An Ghníomhaireacht um 
Fháil Iarnród

8.7 Rothair agus Busanna Idirchathracha

Scrúdóimid na coinníollacha atá ann faoi láthair maidir le rothair 

a iompar ar bhusanna idirchathracha - busanna poiblí agus 

príobháideacha araon - agus forbróimid polasaithe ar leith chun an 

tseirbhís a fheabhsú. Áirítear leis seo go dtabharfaidh oibreoirí eolas 

soiléir maidir leis na coinníollacha faoi rothair a iompar.

An Roinn Iompair,  
Bus Éireann + oibreoirí 
príobháideacha

8.8 Rothair agus Busanna Uirbeacha

Tabharfaimid tacaíocht do thionscadal píolótach a fhorbairt chun rothair 

a iompar ar sheirbhísí bus uirbeacha cosúil leis an modh a úsáidtear ar 

bhusanna i gCeanada agus sna Stáit Aontaithe faoi láthair.

An Roinn Iompair  
agus Bus Átha Cliath

8.9 Rothair agus Báid Farantóireachta/ Poirt  

Tabharfaimid faoi staidéar chun scrúdú a dhéanamh ar réimse 

ceisteanna faoin gceannteideal seo. D’fhéadfaidís seo thíos a bheith 

san áireamh:

(i)     An bhfuil bealaí sábháilte le comharthaí / an dteastaíonn siad ar an 

mbealach chuig agus ó phoirt (d’fhostaithe i bpoirt / cuairteoirí le 

rothair araon);

(ii)   Saoráidí ag na poirt (páirceáil do rothair srl);

(iii)   An bhfuil eolas soiléir ar fáil/ an dteastaíonn sé maidir le cé na 

comhlachtaí farantóireachta ag gach aerfort a thógann rothair, cé 

mhéad a chosnaíonn sé, na coinníollacha iompair srl. Beidh an 

t-eolas seo ar fáil ar líne agus ag an bport.

(iv)   An bhfuil léarscáileanna rothaíochta srl ar fáil/ an dteastaíonn 

siad ag poirt a thaispeánann do chuairteoirí conas a mbealach a 

dhéanamh chuig lár na cathrach / ionaid áitiúla eile.

(v )  Comhlachtaí farantóireachta a spreagadh chun rothair a iompar

DoT and LA’s and  
Port Companies

Idirghabháil – Infreastruchtúr agus An Comhshaol Fisiciúil 
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9.1 Rothair poiblí i ngach cathair

Cuirfimid saoráidí “rothar poiblí” a rithfidh an bardas ar fáil i ngach 

cathair le daonra de bhreis agus 100,000 duine ar nós an scéim rothair 

O-ve san Ísiltír. Scrúdóimid agus déanfaimid monatóireacht ghéar ar 

an gCóras Rothair Phoiblí atá le seoladh i mBaile Átha Cliath sa bhliain 

2009, chomh maith le staidéar a dhéanamh ar na córais thar lear sula 

bhforbrófar leaganacha Éireannacha.

An Roinn Iompair  
+ Údaráis Áitiúla

Sprioc 9

Rothair phoiblí a chur ar fáil i gcathracha

Plé

Breathnaítear ar rothair phoiblí anois mar pháirt eile 

den chóras iompair phoiblí. Tá scéimeanna i bhfeidhm 

in go leor cathracha Eorpacha a bhfuil ag éirí go 

maith leo. Is iad na “turais theagmhasacha” – i.e 

ní na haistir chomaitéireachta laethúla ná na haistir 

rothaíochta caitheamh aimsire/turasóireachta, an 

phríomh-mhargadh anseo. Tá sé léirithe go bhfuil 

sé seo tábhachtach i gcathracha ina bhfuil an cultúr 

rothaíochta ag teacht chun cinn nó ag teacht chun cinn 

arís iontu mar shampla Páras, Barcelona agus Lyon.

Idirghabháil – Infreastruchtúr agus An Comhshaol Fisiciúil 
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8.10 Rothair agus Eitleáin / Aerfoirt

Tabharfaimid faoi staidéar chun scrúdú a dhéanamh ar réimse 
ceisteanna faoin gceannteideal seo. D’fhéadfaidís seo thíos a bheith 
san áireamh:

(i)   An bhfuil bealaí sábháilte le comharthaí / an dteastaíonn siad ar an 
mbealach chuig agus ó aerfoirt (d’fhostaithe in aerfoirt / cuairteoirí le 
rothair araon);

(ii)   Saoráidí ag aerfoirt (páirceáil do rothair, áiteanna chun rothair a 
cheangail, boscaí do rothair srl.);

(iii)   An bhfuil eolas soiléir ar fáil/ an dteastaíonn sé maidir le cé na 
haerlínte ag gach aerfort a thógann rothair, cé mhéad a chosnaíonn 
sé, na coinníollacha iompair srl. Beidh an t-eolas seo ar fáil ar líne 
agus ag an aerfort;

(iv)   An bhfuil léarscáileanna rothaíochta srl ar fáil/ an dteastaíonn siad 
ag aerfoirt a thaispeánann do chuairteoirí conas a mbealach a 
dhéanamh chuig lár na cathrach / ionaid áitiúla eile. 

An Roinn Iompair  
agus Údaráis Aerfort
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Idirghabhálacha - 
Cumarsáid  
& Oideachas

Objective 10

An íomhá atá ag rothaíocht a fheabhsú agus rothaíocht 

a chur chun cinn ag úsáid “idirghabhálacha boga” 

Plé

Tá fadhb ó thaobh íomhá de ag rothaíocht i láthair na 

huaire. Caithfear taispeáint gur gnáthrud é a bheith 

ag rothaíocht má táimid ag iarraidh go bhfeicfí mar 

rogha dáiríre é le haghaidh taisteal. B’fhéidir go bhfuil 

drochíomhá ag rothaíocht mar gheall go gceapann 

daoine go bhfuil rothaíocht róchontúirteach nó mar 

gheall nach bhfuil aon rólchuspaí ann. 

Tá feachtais náisiúnta ag teastáil chun an íomhá atá 

ag rothaíocht a fheabhsú. Beidh na feachtais seo 

dírithe ar chinnteoirí, na meáin, pleanálaithe, forbróirí, 

comhlachtaí, ball tofa, srl. Ba chóir go mbeadh 

fógraíocht agus feachtais margaíochta ann ag úsáid 

na meán uile atá ar fáil mar shampla teilifís, raidió, 

póstaeir ar scáthláin bus, cláir fógraí agus ag ócáidí ar 

nós seachtain rothaíochta nó féilte rothaíochta chomh 

maith. B’fhéidir go n-úsáidfí na fógraí greannmhara 

a thaispeántar ar an teilifís go minic san Ísiltír mar 

shamhail. Caithfear teachtaireacht shoiléir a bheith ann 

gur foirm iompair í rothaíocht a bhfuil teacht uirthi go 

héasca agus níl aon bhac ann ar nós feisteas speisialta 

rothaíochta. 

Idirghabhálacha - Cumarsáid & Oideachas
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10.1 Feachtais chun an íomhá atá ag rothaíocht a athrú

Scrúdóimid na cleachtais idirnáisiúnta is fearr nuair a chuirfimid le chéile 
feachtais go sonrach le haghaidh na híomhá atá ag rothaíocht a athrú. 
De bharr go bhfuil níos lú mná ag rothaíocht ná fir( go háirithe i rith na 
ndéaga), caithfidh na feachtais díriú ar an spriocghrúpa seo. Forbróimid 
réimse feachtais náisiúnta agus áitiúla chun dul i gcoinne na drochíomhá 
atá ag rothaíocht. Beidh siad seo déanta in éineacht le comhpháirtithe eile 
srl. 

Forbróimid réimse feachtais náisiúnta agus áitiúla a chuireann chun cinn 
buntáistí níos leithne a bhaineann le rothaíocht ar nós saoirse, an bealach 
is sciobtha le taisteal, caidreamh le daoine agus tú ag rothaíocht, gan 
aon chostais chothabhála, buntáistí sláinte agus buntáistí éiceolaíochta. 
D’fheadfadh duine cáiliúil atá aitheanta sa phobal a bheith mar éadan ar 
an bhfeachtas náisiúnta.

An Roinn Iompair  
agus An Roinn Sláinte  
agus Leanaí 

10.2 Seachtain Rothaíochta

Eagróimid Seachtain Rothaíochta Náisiúnta gach bliain. B’fhéidir go 
mbeadh seans ann chomh maith go nascfaí an tSeachtain Rothaíochta 
le “Seachtain na bhFuinneamh Inbhuanaithe” atá curtha chun cinn ag 
Fuinneamh Inbhuanaithe Éireann nó an “Seachtain Soghluaisteachta” 
atá curtha chun cinn ag an gCoimisiún Eorpach. Tá ospidéal an Mhater 
agus ospidéal Shráid an Teampaill chun tosnú ag forbairt “Seachtain 
Rothaíochta” chomh maith. 

D’fheadfadh an tSeachtain Rothaíochta Féilte Rothaíochta a chur 
ar siúl mar a bhí eagraithe ar bhonn deonach i mBaile Átha Cliath 
nó níos gairmiúla thar lear - e.g. Féile Rothaíochta i gCornwall, Féile 
Scannánaíochta le rothair( Thaistil siad ar fud na cruinne: San Francisco, 
Londain, Dún Éideann srl.) agus Féile Scannánaíochta le rothair cosúil leis 
i Tillburg san Ísiltír.

An Roinn Iompair  
agus Údaráis Áitiúla

10.3 Comórtais

Eagróimid comórtais chun feasacht a spreagadh faoin tábhacht atá le 
rothaíocht i spriocghrúpaí speisialta. - e.g. fostóir /scoil /ollscoil / stáisiún 
PT srl atá áisiúil do rothaithe.

An Roinn Iompair

10.4 Eolas

Cuirfimid eolas úsáideach ar fáil do rothaithe agus do dhaoine atá ag 
smaoineamh dul ag rothaíocht.

Is éard a d’fhéadfadh a bheith anseo ná: 

•    mapaí rothaíochta; 

•    plean le haghaidh turais chuig na cathracha difriúla a bheith ar líne; 

•    eolas faoin aimsir ar líne(á nascadh le láithreáin mhéitéareolaíochta mar 
shampla) 

•    Bileog eolais ag insint “Cén chaoi le cinntiú nach ngoidtear do rothar?”; 

Fiosróimid an smaoineamh faoi “Chóras Iomprach Rothaíochta” a chruthú 
agus a reáchtáil. D’fhéadfadh sé seo a bheith ina ionad ilfhreastal dóibh 
siúd atá ag lorg eolais faoi rothaíocht. Is eolas a d’fhéadfadh a bheith ann 
ná nuacht (faoi ócáidí, dlíthe nua srl.), comhairle, clárú rothair, boird plé, 
áis chun cead a thabhairt do rothaithe údarás áitiúil ceart a chur ar an 
eolais faoi linntreoga srl, fógraí rangaithe.

An Roinn Iompair

Idirghabhálacha - Cumarsáid & Oideachas
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10.5 Díriú ar Fhostóirí agus ar Fhostaithe

Tacóimid le comhlachtaí/eagraíochtaí eile os cionn tairseach áirithe 

chun pleananna bainistithe soghluaisteachta a chur le chéile. Sa treoir, 

beidh mionsonraithe faoin réimse idirghabháil is féidir a úsáid chun 

rothaíocht a chur chun cinn.

D’fhéadfadh sé seo tuilleadh forbartha a dhéanamh ar na ceachtanna 

foghlamtha ón bhfeachtas “Coiscéim Bheag Amháin”

An Roinn Iompair

10.6 Díriú Ar Mhic Léinn Tríú Leibhéal

Forbróimid feachtais ar leith / tionscnaimh dírithe ar an spriocghrúpa - 

mic léinn tríú leibhéal.

An Roinn Iompair / An 
Roinn Oideachais agus 
Eolaíochta + Údaráis Áitiúla

10.7 Díriú ar Shiopadóirí

Forbróimid feachtais ar leith / tionscnaimh dírithe ar an spriocghrúpa - 

siopadóirí.

An Roinn Iompair / An 
Roinn Comhshaoil, 
Oidhreachta agus Rialtais 
Áitiúil + Údaráis Áitiúla

10.8 íriú ar Theaghlaigh / ar Dhaoine a bhíonn ag rothaíocht mar 
chaitheamh aimsire

Forbróimid feachtais agus tionscnaimh ar leith dírithe ar an 

spriocghrúpa - Teaghlaigh / Daoine a bhíonn ag rothaíocht mar 

chaitheamh aimsire.

An Roinn Iompair / Fáilte 
Éireann / Údaráis Áitiúla

10.9 Díriú ar Chuairteoirí

Tabharfaimid tacaíocht do Fáilte Éireann chun a Straitéis le haghaidh 

Turasóireacht Rothaíochta in Éirinn a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm 

(Féach Sprioc 3 chomh maith)

An Roinn Iompair / Fáilte 
Éireann / Údaráis Áitiúla

10.10 Rothaíocht le haghaidh spóirt

We will support the development of all aspects of sports cycling.  
Tabharfaimid tacaíocht d’fhorbairt gach gné de rothaíocht le haghaidh 
spóirt. Ina measc bheadh:

•   Rothaíocht ar an mbóthar - caitheamh aimsire agus rásaíocht 

•   Rothaíocht sléibhe - caitheamh aimsire agus rásaíocht 

•   Raon rásaíocht 

•   Póló ar an rothar 

•   Gnéithe eile den spórt. 

Beimid ag obair le Rothaíocht Éireann (CI) chun straitéisí áirithe a 
fhorbairt.

An Roinn Ealaíon, Spóirt 
agus Turasóireachta agus 
Comhairle Spóirt

Idirghabhálacha - Cumarsáid & Oideachas
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11.1 Cláir Thraenála Rothaíochta Náisiúnta do Dhaltaí Scoile

Déanfaimid measúnú ar an mbealach ar chur Údaráis Áitiúla in Éirinn 
na cláir thraenála rothaíochta i bhfeidhm agus déanfaimid scrúdú ar 
an gCuraclam Náisiúnta atá ag na tíortha Eorpacha atá chun tosaigh 
sa réimse seo. Tabharfaidh sé seo eolas dúinn agus is é an toradh a 
bheidh ar ná go ndéanfar forbairt ar churaclam náisiúnta do thraenáil 
rothaíochta le haghaidh bunscoileanna. De churaclam mar seo, is 
dóigh go mbeidh teoiric(ag an deasc) i gceist chomh maith le traenáil 
rothaíochta i gclós na scoile agus traenáil rothaíochta, atá grádaithe, 
ar an mbóthar.(Anseo, bheadh siad ag rothaíocht ar shráideanna 
chónaithe níos ciúine agus ar bhóithre gnóthacha i ngach cineál 
tráchta). Ba chóir go gcuirfeadh sé seo béim ar cheisteanna ar nós an 
áit ba chóir de rothaithe a bheith ar an mbóthar, na caochspotaí atá 
ar fheithiclí earraí troma (HGVanna) a bheith ar eolas, srl. Ba chóir go 
mbeadh cothabháil bhunúsach rothair múinte ann freisin. 

Cinnteoimid go bhfaighidh gach leanbh traenáil rothaíochta de bharr 
teagaisc an churaclaim seo.

An Roinn Iompair / An 
Roinn Oideachais agus 
Eolaíochta, An tÚdarás um 
Shábháilteacht ar Bhóithre 

11.2 Teagascóirí Traenalá

Forbróimid curaclam chun teagascóirí rothaíochta a thraenáil agus 
cuirfimid traenáil ar an méid teagascóirí atá ag teastáil chun a bheith 
ag maoirsiú an churaclaim. 

An Roinn Iompair  
+ an tÚdarás um 
Shábháilteacht ar Bhóithre

11.3 Traenáil Rothaíochta de Dhaoine Fásta

Forbróimid agus eagróimid seirbhís chun traenáil rothaíochta a chur ar 
fáil de dhaoine fásta atá ag dul ar ais ag rothaíocht agus iad siúd nach 
raibh ag rothaíocht riamh cheana. 

An Roinn Iompair  
+ an tÚdarás um 
Shábháilteacht ar Bhóithre 

11.4 Feachtais Feasachta

(i)    Chun dea-bhéasaíocht ó rothaithe i leith daoine eile ar an mbóthar 
a chur chun cinn

(ii)   Chun go gcaithfear soilse, éadaí frithchaiteacha srl. a chaitheamh 
ar rothair.

An tÚdarás um 
Shábháilteacht ar Bhóithre

Sprioc 11

Caighdeáin Rothaíochta a fheabhsú do rothaithe  

agus iompraíocht ar na bóithre a fheabhsú

Plé

Is fíorbheagán rothaithe a bhfuil traenáil fhoirmeálta 

acu faoi láthair. Caithfear caighdeáin rothaíochta agus 

na caighdeáin chun cloí le rialacha ar na bóithre a 

fheabhsú. Bíonn tionchar ag an drochiompar atá ag 

cuid de na rothaithe ar an íomhá atá ag rothaíocht. 

Má mhúintear de dhaltaí cén chaoi le bheith sábháilte 

ar rothar, múintear sábháilteacht ar an mbóthar dóibh 

nuair a bheidh siad ag tiomáint mótarfheithiclí níos 

deireanaí sa saol. Is í an aidhm atá leis na moltaí 

oideachais ná go dtiocfar ag staid ina bhfuil daonra 

rothaithe agus tiománaithe in Éirinn a bhfuil leibhéal 

traenála acu a bheadh feicthe mar gnáthrud san Ísiltír 

agus sa Ghearmáin.

Caithfidh clár oilteachta rothaíochta náisiúnta a bheadh 

éigeantach a bheith ann de gach leanbh scoile i 

scoileanna Éireannacha ag tosnú ag an mbunscoil agus 

ag leanúint ar aghaidh ag dul ó ghrád amháin go grád 

eile go dtí an meánscoil. Ba chóir den gclár seo béim a 

chur ar scileanna praiticiúla ar an mbóthar. D’fhéadfaí 

curaclam náisiúnta atá ceadaithe cosúil leis a fhorbairt 

de dhaoine fásta a bhíonn ag rothaíocht bunaithe mar 

shampla ar an gclár “Ábaltacht ar an Rothar” sa Ríocht 

Aontaithe.

Idirghabhálacha - Cumarsáid & Oideachas
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Sprioc 12

Oideachas do thiománaithe agus caighdeán ó thaobh 

tiomáint dhe a fheabhsú sa chaoi is go mbeidh níos mó 

tuisceana acu ar na riachtanais shábháilteachta atá ag 

rothaithe

Plé

I gcomparáid le tíortha atá i mór-roinn na hEorpa 

(sa Tuaisceart), ní thugann na tiománaithe in Éirinn 

an meas céanna do rothaithe. Réiteach amháin atá 

ar seo ná nár chóir ceadúnas foghlama tiomána 

sealadach a thabhairt d’iarrthóir muna bhfuil teastas 

scoile oilteachta le haghaidh rothaíocht aige/aici, nó i 

gcás iarrthóirí níos sine fianaise gur fhreastal agus go 

bhfuair siad pas i gcúrsa teagaisc atá comhionann leis. 

Caithfidh foghlaimeoirí atá ag tiomáint sa Ghearmáin 

traenáil rothaíochta a fháil sa scoil chomh maith 

le modúl foirmeálta 90 nóiméad a dhéanamh faoi 

úsáideoirí soghonta bóithre mar chuid dá gcúrsa oiliúna 

mar thiománaithe. Ba chóir do riachtanas cosúil leis 

seo a thabhairt isteach d’fhoghlaimeoirí atá ag tiomáint 

in Éirinn. 

Polasaí Lena chur i bhfeidhim ag

12.1 Rialacha an Bhóthair (ROTR)

Déanfaimid cinnte sa chéad athbhreithniú eile ar rialacha an bhóthair 

go mbeidh modúl mór ann faoi cén chaoi le bheith ag idirghníomhú le 

rothaithe ag díriú, mar shampla, ar scoitheadh rothaithe agus ag fágáil 

a ndóthain spáis agus idirghníomhaíochtaí idir modhanna ag acomhail.

An Roinn Iompair / An 
tÚdarás um Shábháilteacht 
ar Bhóithre.

12.2 Teagasc Tiomána Ginearálta

We will ensure that the curriculum developed for driving instructors/

anfaimid cinnte go mbeidh níos mó béime curtha ar cén chaoi le 

caidreamh níos sábháilte a bheith agat le rothaithe sa churaclam atá 

forbartha le haghaidh múinteoirí tiomána/daltaí. Sa churaclam, cuirfear 

chun cinn an pointe nár chóir do thiománaithe dul isteach i lánaí rothar 

agus boscaí rothar(línte a gcaithfear stopadh acu roimhré) srl.

An Roinn Iompair / An 
tÚdarás um Shábháilteacht 
ar Bhóithre

12.3 Busanna

Tabharfaimid níos mó airde ar na riachtanais thraenála atá ag 

tiománaithe bus de bharr go mbíonn rothair agus busanna sna 

lánaí busanna agus go mbíonn siad an-ghar dá chéile sa spás 

seo. Scrúdóimid an curaclam traenála agus an cúrsa a dhéanann 

tiománaithe bus agus déanfaimid cinnte go dtugann sé cúnamh do 

thiománaithe atá ag traenáil tuiscint cén chaoi is fearr caitheamh le 

rothaithe ar an mbóthar. Scrúdóimid an cleachtas idirnáisiúnta is fearr 

ba chóir a chur ar fail do thiománaithe bus atá ag traenáil. 

An Roinn Iompair/An 
tÚdarás um Shábháilteacht 
ar Bhóithre, Bus Éireann, 
Bus Átha Cliath agus 
oibreoirí príobháideacha.

12.4 Feithiclí Earraí Troma (HGVanna)

Déanfaimid athbhreithniú ar an gcuraclam traenála atá ag na feithiclí 

earraí troma de bharr go mbíonn uimhir mhór dhíréireach de feithiclí 

earraí troma a i dtimpistí rothar (agus timpistí le coisithe). 

An Roinn Iompair / An 
tÚdarás um Shábháilteacht 
ar Bhóithre 

12.5 Scátháin Chioclóip ar HGVanna

Scrúdóimid an bhféadfaí dreasachtaí a chur ar fáil chun ais-suiteáil 

de scátháin chioclóip a spreagadh ar flít feithiclí níos sine taobh istigh 

de thréimhse áirithe ama. D’fhéadfaí é seo a fhiosrú tríd an Cónaidhm 

Árachais

An Roinn Iompair

Idirghabhálacha - Cumarsáid & Oideachas
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Sprioc 13

Dreasacht Fhioscach a chur ar fáil le haghaidh 

Rothaíocht

Plé

Cé go bhfuil rothaíocht saor i gcomparáid le modhanna 

iompair eile a úsáid, tá easpa pholasaithe fioscacha ann 

chun rothaíocht a spreagadh thar na modhanna eile. 

Tá deis anseo idirghabháil polasaithe, ar baineadh triail 

astu agus ar éirigh leo i dtíortha eile, a úsáid in Éirinn.

Polasaí Lena chur i 
bhfeidhim ag

12.6 Feachtais Feasachta

Forbróimid feachtais le haghaidh gach tiománaithe - mar shampla:

(i)   chun a mhíniú cén fáth go bhfuil sé tábhachtach dul i ngleic le tiomáint róthapaidh 
i gceantair uirbeacha - m. sh má bhíonn tú ag tiomáint faoi lán luais, tá tú á 
dhéanamh deacair do dhaoine eile siúl nó rothaíocht a roghnú dá bhrí sin cuirtear 
le brú tráchta;

(ii)   Chun dea-iompar idir thiománaithe agus rothaithe a chur chun cinn

(iii)  ag cur comhairle ar thiománaithe maidir leis an gceanglas dlíthiúil atá ann  
go gcaithfear stopadh do rothaithe ag timpealláin agus suíomhanna eile; 

An tÚdarás um 
Shábháilteacht 
ar Bhóithre

Polasaí Lena chur i 
bhfeidhim ag

13.1 Fóirdheontais chun Rothar a Cheannach

Fáiltímid roimh an tionscnaimh i mBuiséad 2009 a deireann ó Eanáir 2009, beidh 

rothair agus trealamh sábháilteachta a théann leis díolmhaithe ó cháin mar shochar 

comhchineál ó fhostóirí go dtí fostaithe má aontaíonn na fostaithe go n-úsáidfidh 

siad na rothair le haghaidh rothaíocht chun na hoibre. Spreagfaimid fostóirí chun an 

scéim a chur i bhfeidhm trí shocruithe íobairt tuarastail a dhéanamh mar atá luaite sa 

bhforáil i mBuiséad 2009 agus déanfaimid athbhreithniú ar an dul chun cinn chun an 

críochaontú a uasmhéadú.

An Roinn 
Iompair

13.2 Liúntais Míleáiste ar Rothair 

Scrúdóimid an scéim atá ann faoi láthair a ligeann de liúntais míleáiste a bheith íoctha 

do rothaithe le haghaidh turais bainteach leis an gcomhlacht(san earnáil phoiblí)

agus déanfaimid cinnte go bhfaigheann na rothaithe agus na tiománaithe íocaíocht 

chomhionann. Tá tábhacht shiombalach leis seo chomh maith le fíor luach an airgid a 

spreagann daoine. 

Cé nach féidir eagraíochtaí phríobháideacha a stiúradh chun glacadh le liúntas 

míleáiste níos mó a thabhairt do thurais rothaíochta, spreagfaimid iad chun é a 

dhéanamh.

An Roinn 
Iompair/ 
An Roinn 
Airgeadais

13.3 Córas Cánachais Indíreach

Fiosróimid na roghanna a d’fhéadfadh a bheith i gceist nuair a úsáidtear an córas 

CBL indíreach chun costas rothair a cheannach a ísliú.

An Roinn 
Airgeadais, 
Coimisinéirí 
Ioncaim

Idirghabhálacha - Cumarsáid & Oideachas
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Irlisí:  
Acmhainní  
Airgeadais

Costais agus Buntáistí atá ag baint le 
hInfheistíocht sa Rothaíocht

Plé

Tá go leor buntáistí ag baint le bheith ag infheistiú 

sa rothaíocht, mar atá mínithe i gcaibidil 1. Is iad na 

buntáistí fioscacha atá ann ná:

(i)    fiúntas na ndaoine atá caillte - i.e. na básanna a 

d’fhéadfaí a sheachaint mar gheall go raibh daoine 

ag déanamh aclaíochta agus iad ag rothaíocht;

(ii)    an t-airgead a bheadh sábháilte ag 

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte(HSE) mar 

gheall nach mbeadh gá cóireáil a chur ar dhaoine 

a bhfuil tinnis orthu de bharr nach mbíonn siad ag 

déanamh aclaíochta;

(iii)   méadú i dtáirgiúlacht de bharr laghdú sa mhéid 

daoine a bhíonn as láthair. Is féidir cosc a chur ar 

an méid daoine a bhíonn as láthair tríd an méid 

aclaíochta a dhéanann daoine a mhéadú;

(iv)   Laghdaithe i mbrú tráchta (i gceantair uirbeacha);

(v)  astuithe laghdaithe.

Tá an méid buntáistí atá ag baint le rothaíocht in ann 

athrú ag brath ar roinnt fachtóirí.

Braitheann sé ar an bpróifíl atá ag rothaithe nua 

chomh maith leis an méid rothaíochta a dhéanann 

siad. “ Cabhraíonn rothaíocht chun leibhéal aclaíochta 

a fheabhsú rud a thugann cosaint in aghaidh galair 

ainsealacha agus bás roimh am. Léiríonn na modhanna 

a leanadh go bhfuil sé i bhfad níos fiúntaí de dhaoine 

níos sine a bheith ag rothaíocht ná daoine óga mar 

go spreagtar daoine níos sine chun aclaíocht a 

dhéanamh.”

Instruments: Financial Resources
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Braitheann an laghdú i mbrú tráchta agus truailliú ar 

an méid turas rothaíochta nua a thógtar in ionad turais 

carranna agus braitheann an laghdú chomh maith 

ar na luachanna atá ceangailte le brú tráchta agus 

truailliú atá i bhfad níos airde i gceantair uirbeacha ná i 

gceantair thuaithe. 

Ní thógann an anailís chosta sochair (CBA) do 

bhóthar(nó áis iompair phoiblí) san áireamh de 

ghnáth ach an conair líneach féin. Beidh tionchar 

ag infheistíocht i líonra rothaíochta ar líomatáiste 

geografach iomlán. Beidh tionchar aici ar 

shábháilteacht taobh istigh don gceantar sin chomh 

maith le tionchar dearfach a bheith aici ar shláinte an 

phobail atá ag úsáid an líonra sin. Tá tionchar dearfach 

aici ar fud an cheantair, tionchar ar an tsochaí agus 

tionchar ar an gceantar a bhfuil daoine ag maireachtáil 

ann. Ní féidir an mhodheolaíocht den anailís chostas 

shochair le haghaidh bóthair , mar a d’úsáid an Banc 

Domhanda, a chur i bhfeidhm nuair a áirítear anailís 

chostas sochair an líonra rothaíochta . Tá níos mó de 

dhúshlán ann nuair a dhéantar anailís chostas sochair 

ar pholasaí rothaíochta cosúil leis seo. Níor thosaigh 

luacháil idirnáisiúnta ar rothaíocht (agus siúl) ag forbairt 

go dtí trí nó cheithre bliana ó shin. 

Scrúdfaidh an tuarascáil SQW cheithre shampla 

d’idirghabháil le haghaidh rothaíocht. Léiríodh go 

raibh torthaí dearfacha ar infheistíocht ó gach ceann 

acu seo. Fuaireadh amach go raibh an luach is airde 

in infheistíocht ar traenáil rothaíochta. Tá traenáil níos 

saoire ná forbairt fhisiceach agus nuair a léiríonn sé 

arduithe measartha i leibhéil rothaíochta, is cosúil gur 

féidir leis torthaí arda a bhaint amach. Tháirgeadh 

an Líonra Rothaíochta i Londain + cóimheas tairbhe/

costas an-láidir chomh maith. Is 2 thionscnaimh iad 

Naisc le Scoileanna agus Bike It atá dírithe ar dhaltaí 

scoile. Cuireann Naisc le Scoileanna infreastruchtúr 

níos fearr ar fáil agus dá bharr sin bíonn buntáiste 

ann do dhaoine eile seachas daltaí. Mar gheall ar an 

infreastruchtúr fisiceach, tá fiúntas ann dóibh siúd atá 

ag úsáid na mbealaí atá ann cheana féin agus bíonn 

an cóimheas tairbhe/costas níos láidre dá bharr sin. 

Fiú amháin gan an fiúntas a bhaineann le sláinte leanaí 

agus cosc timpistí a bheith sa tionscnaimh, bíonn 

toradh dearfach ar Naisc le Scoileanna. 

Is é an costas a d’fhéadfadh a bheith ar an bPolasaí 

Rothaíochta Náisiúnta nuair a chuirtear i bhfeidhm é go 

hiomlán. Ar bhonn taithí idirnáisiúnta agus taighde sa 

chomhthéacs Éireannacha, measann an Roinn Iompair 

go mbítear in ann cóimheas tairbhe/costas ag 4:1 a 

bhaint amach.

Mar achoimre, tá an t-ábhar a bhaineann le tomhais 

na gcostais agus na mbuntáistí atá le caiteachas 

ar rothaíocht casta ach léirítear gur mó go mór na 

buntáistí ná na costais atá le rothaíocht.

Polasaí Lena chur i bhfeidhim ag

14.1 Anailís Chostas shochair Idirnáisiúnta

Tá fianaise an-láidir ann gur mó go mór na buntáistí ná na costais atá le 

rothaíocht. 

Déanfaimid measúnú ar staidéir idirnáisiúnta atá ag teacht chun cinn a 

dhéanann luacháil ar na buntáistí atá le rothaíocht agus cuirfimid iad seo i 

bhfeidhm i gcomhthéacs na hÉireann. Mar chuid dó seo, caithfear breathnú 

ar chaiteachas in aghaidh an duine ar rothair i dtíortha difriúla

An Roinn Iompair

14.2 Maoiniú Leanúnach

Admhaímid go dteastaíonn maoiniú leanúnach a bheith ann chun 

an Polasaí Rothaíochta Náisiúnta a chur i bhfeidhm thar thréimhse 

ghearrthéarmach, meántéarmach agus fadtéarmach chun gur féidir an 

aidhm leathan(cultúr rothaíochta na hÉireann athchruthú) a bhaint amach.

Cuirfimid leibhéil oiriúnacha deontais ar fáil ag an am cheart chun an 

Polasaí Náisiúnta Rothaíochta a chur i bhfeidhm.

An Roinn Airgeadais  
+ An Roinn Iompair

Instruments: Financial Resources
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Uirlisí :  
Reachtaíocht  
agus Forfheidhmiú

Sprioc 15

Athruithe a thabhairt isteach sa reachtaíocht chun 

sábháilteacht rothaithe a fheabhsú 

Plé

Níl an chosaint dhleathach chéanna tugtha do rothaithe 

sa tír seo agus atá i ndlínsí eile. Is cuspóir mór amháin 

atá ann ná fiosrú iomlán a dhéanamh ar an réimse 

athraithe reachtaíochta agus rialúcháin atá riachtanach 

chun sábháilteacht rothaithe a fheabhsú.

Ta cúis ann chun glacadh leis na gnáth-

luasteorainneacha mar atá leagtha síos san ordlathas 

atá i dTuaisceart na hEorpa agus is í 30 ciliméadar 

san uair an gnáth-luasteorainn atá ann faoi láthair i 

gceartlár ceantar uirbeach agus teorainn laghdaithe 

curtha i bhfeidhm ar sráideanna chónaitheacha( 

sráid cónaithe) agus ag acomhail mhóra, áit a bhfuil 

úsáideoirí soghonta bóithre sa trácht.

Uirlisí : Reachtaíocht Agus Forfheidhmiú



41

Polasaí Lena chur i bhfeidhim ag

15.1 Athbhreithniú a dhéanamh ar Reachtaíocht

 Déanfaimid athbhreithniú ar an reachtaíocht um thrácht ar bhóithre in 
Éirinn sa chaoi go mbeidh sé ag cur modhanna níos inbhuanaithe ar nós 
siúl agus rothaíocht chun cinn.

Ba chóir d’aon athbhreithniú ar an reachtaíocht na gnéithe seo den dlí a 
bhfuil baint acu le rothaíocht a dhéanamh níos soléire. Braitear go bhfuil 
siad débhríoch agus éiginnte. Mar shampla: 

(i)    úsáid “soilse gealánacha LED” 

(ii)    ceisteanna maidir le cead a bheith ag rothaithe scoitheadh  
ar an taobh clé de réir an dlí.

(iii)   a bheith ag rothaíocht ar chosáin tarraingthe, ar bhruach na habhann, 
agus tríd páirceanna. 

An Roinn Iompair

15.2 Ordlathas luasteorainneacha na hEorpa 

Déanfaimid machnamh ar chóir na gnáth-luasteorainneacha, mar atá 

leagtha síos san ordlathas atá i dTuaisceart na hEorpa, a chur i bhfeidhm 

agus is í 30 ciliméadar san uair an gnáth-luasteorainn i gceantair 

uirbeacha agus tá teorainn laghdaithe curtha i bhfeidhm ar shráideanna 

chónaitheacha agus ag acomhail mhóra, ait a bhfuil úsáideoirí soghonta 

bóithre sa trácht.

An Roinn Iompair  
& Údaráis Áitiúla

15.3 Ordlathas cúraim 

Fiosróimid an coincheap “Ordlathas Cúraim le haghaidh úsáideoirí bóithre” 

a úsáidtear i gcuid de na tíortha i dTuaisceart na hEorpa chun níos mó 

cosanta dhleathach ar na bóithre a thabhairt d’úsáideoirí soghonta bóithre 

agus tabharfaimid comhairle ag insint ar féidir agus ar chóir córas cosúil 

leis a úsáid in Éirinn. 

An Roinn Iompair

15.4 Rialachán Éigeantach á Úsáid

Déanfaimid an ionstram reachtúil a deireann gur gá do rothaithe rothar-
raonta a úsáid in aon a bhfuil siad curtha ar fáil a aisiompú - Rialacháin um 
Thrácht ar Bhóithre (Trácht agus Páirceáil) (Leasú) Uimhir 274 (1998).  
Tá roinnt cúiseanna go bhfuil an rialachán seo míshásúil:

(i)    tá sé soiléir go bhfuil an t-infreastruchtúr rothaíochta a tógadh go dtí 
seo “ar chaighdeán íseal go minic” agus gan cothabháil déanta air . 
Caithfidh rothaithe é seo a úsáid;

(ii)   is féidir leis iallach a chur ar rothaithe dul ar rothar-raonta ( nuair atá 
siad ag iarraidh dul díreach ar aghaidh) agus a bheith taobh istigh 
d’fheithiclí atá ag casadh ar chlé, feithiclí earraí troma ina measc; 

(iii)  má tá grúpa rothaithe (ag rothaíocht ar an deireadh seachtaine mar 
shampla) ag baint úsáide as bóthar a bhfuil raon rothar easbhóthair in 
aice leis, caithfidh siad é a úsáid, rud atá indhéanta

An Roinn Iompair

15.5 An t-Uasluas a Thaispeáint

Beimid ag iarraidh ar HGVanna (chomh maith le busanna agus cóistí) an 

uas-luasteorainn cheadaithe a thaispeáint. Seo mar atá sé sa chuid is mó 

de dhlínsí an Aontais Eorpaigh.

An Roinn Iompair

Uirlisí : Reachtaíocht Agus Forfheidhmiú
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Polasaí Lena chur i bhfeidhim ag

15.6 Fíneáil ar an Láthair

Gheobhaidh rothaithe fíneáil ar an láthair má bhriseann siad an dlí.

An Roinn Iompair  
+ An Roinn Dlí agus 
Cirt, Comhionannais 
agus Athchóirithe Dlí

15.7 Breis Athruithe sa Reachtaíocht

Tabharfaimid isteach/fiosróimid moltaí eile a bheadh úsáideach do 
rothaithe, ar nós iad seo a leanas:

(i)    rothaithe a dhíolmhú ó shrianta sráide aontreo agus sráideanna a bhfuil 
cosc ar iontráil orthu i gceantair uirbeacha;

(ii)   Bealaí “lógó-amháin” / marcanna bóthair ar lána atá roinnte ar nós na 
“marcanna bóthair ar lána atá roinnte” atá i gCalifornia nó cuid cosúil 
leo ar baineadh triail astu san Astráil agus san Alban agus áiteanna eile 
a thriail.

(iii)  díolúintí a chur ar fáil do rothaithe ón riail nach mbeadh cead acu dul ar 
shráideanna atá do choisithe amháin.

An Roinn Iompair  
+ An Roinn Dlí agus 
Cirt, Comhionannais 
agus Athchóirithe Dlí 

15.8 Ag díol rothar a bhfuil soilse orthu

Beimid ag iarraidh go mbeidh sé de dhualgas ar mhiondíoltóirí rothair a 

dhíol a bhfuil soilse oiriúnacha(de réir an dlí) orthu ach ní ga go mbeadh 

siad ar chineálacha éagsúla rothar e.g. rothair rásaíochta éadrom-

mheáchain agus rothair do leanaí.

An Roinn Iompair

Uirlisí : Reachtaíocht Agus Forfheidhmiú
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Polasaí Lena chur i bhfeidhim ag

16.1 Cur i bhfeidhm Luais i gCeantair Uirbeacha

Cuirfimid níos mó béime ar theorainneacha luas a chur i bhfeidhm 

i gceantair uirbeacha. Má bhíonn aon deacrachtaí le cur i bhfeidhm 

teorainneacha luas níos ísle, déanfar machnamh ar bhealaí eile chun an 

aidhm a bhaint amach.

An Roinn Iompair, 
Gardaí, An Roinn 
Dlí agus Cirt, 
Comhionannais agus 
Athchóirithe Dlí 

16.2 Reachtaíocht Tráchta eile a Chur i Bhfeidhm

Scrúdóimid agus leagfaimid béim ar na bacanna atá ag cur coisc ar chóras 
éifeachtach a bheith cruthaithe chun choireanna tráchta eile a bhfuil 
tionchar acu ar shábháilteacht rothaithe a chur i bhfeidhm. Mar shampla: 

(i)   tiomáint dhainséarach i gceantair(uirbeacha);

(ii)  gan rothaithe a bheith ag tabhairt aird ar shoilse tráchta atá dearg;

(iii) páirceáil mídhleathach ar raonta rothar;

(iv) gluaisrothair ag úsáid lánaí busanna srl.

Beidh an staidéar ceangailte le Straitéis Sábháilteachta Bóithre 2007-2012 

An Roinn Iompair, 
An tÚdarás Um 
Shábháilteacht  
Ar Bhóithre, Gardaí

16.3 Gardaí Ar Rothair

Ardóimid líon na ngardaí a bhíonn ag úsáid rothair. Tá idirghabháil mar seo 

in ann an tuairim a neartú go bhfuil rothaithe mar bhunchuid den chathair 

chomh maith le go bhfuil buntáistí i bpolasaithe acu. Chomh maith leis 

seo, forbrómar cúrsa sábháilteachta rothaíochta atá oiriúnach le tabhairt 

d’earcaigh garda

Garda Síochána

16.4 Pionóis

Déanfaimid fiosrú mar chuid de scrúdú forleathan ar phionóis thráchta(agus 

athruithe reachtaíochta.) ar an scóip atá ann na pionóis ata ann le haghaidh 

coireanna tiomána in aghaidh rothaithe a leasú. 

An Roinn Iompair

Sprioc 16

Cur i bhfeidhm na reachtaíochta tráchta a fheabhsú 

chun go mbeidh rothaithe níos sábháilte agus meas 

níos fearr orthu 

Plé

Tá gá le go leor dlíthe sa reachtaíocht tráchta a chur i 

bhfeidhm níos fearr. Mar shampla i 2005, taispeánadh 

go ndeachaigh 91% de charranna os cionn an teorann 

luais de 50 ciliméadar san uair ar bhóithre artaireacha 

uirbeacha.

Uirlisí : Reachtaíocht Agus Forfheidhmiú
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Cur I Bhfeidhm: 
Acmhainní Daonna 
agus Comhordú 

Plé

I – An gá atá le Comhoibriú agus Comhordú 

Beidh a lán comhlachtaí ar leith a mbeidh ról acu i 

gcur i bhfeidhm an Pholasaí Rothaíochta Náisiúnta. 

Tabharfaidh an polasaí seo eolas agus tiocfaidh sé go 

maith le polasaithe agus le straitéisí eile. Léiríonn an 

taithí thar lear nach mór do pholasaithe chun rothaíocht 

a chur chun cinn cur chuige il-leibhéil, il-pháirtithe 

leasmhara a bheith acu. Tá sé fíorthábhachtach dá 

réir sin go bhfuil comhordú agus comhoibriú maith 

idir na comhlachtaí uile, go comhthreomhar agus go 

hingearach araon. Airítear leo iad seo a leanas:

(i) Ranna Rialtas, lena n-áirítear:

•   An Roinn Iompair

•   An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta  
agus Rialtais Áitiúil 

•  An Roinn Oideachais agus Eolaíochta

•   An Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe  
agus Gaeltachta.

•   An Roinn Sláinte agus Leanaí

•   An Roinn Ealaíon, Spóirt  
agus Turasóireachta

•   An Roinn Dlí agus Cirt, Comhionann  
agus Athchóirithe Dlí 

Cur i Bhfeidhm: Acmhainní Daonna agus Comhordú
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ii) Gníomhaireachtaí Rialtas, lena n-áirítear:

•   An tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre 

•   An tÚdarás um Bóithre Náisiúnta

•   An Gníomhaireacht um Fháil Iarnród 

•   An Oifig Gréasán Bus 

•   Iarnród Éireann

•   Bus Éireann

•   Bus Átha Cliath

•   Údaráis Aerfort

•    Oifig Iompair Bhaile Átha Cliath / Iompras Bhaile Átha  
Cliath atá molta

•   Fáilte Éireann

•   An Chomhairle Spóirt

•   Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 

(iii) Coistí Idir-Rannacha/Idir-ghníomhaireachta atá ann

•   Coiste Comhairleach Conairí Náisiúnta (National 
Trails Advisory Committee) (mar shampla) 

(iv) Údaráis Áitiúla -uirbeach agus tuaithe araon. 

     Is iad seo na príomh “spriocghrúpaí” den Pholasaí 
Rothaíochta Náisiúnta.

(v) Eagraíochtaí Neamh-rialtasacha 

•   Feachtais Rothaíochta (Baile Átha Cliath, Gaillimh,  
Corcaigh, Dún Dealgan, Port Láirge)

•   Rothaíocht Éireann 

•   Sustrans (Taisteal inbhuanaithe)

•   Comhlachtaí Gairmiúla (EI, IPI, RTPI, IPH)

•   Líonraí Acadúla

•   Oibreoirí Bus Príobháideacha, tarlóirí bóthair agus  
páirtithe leasmhara eile, 

•   An Tionscal Rothair 

II –  Roghanna le haghaidh Comhordú ag 
Leibhéal Náisiúnta

Tá ar a laghad dhá shamhail éagsúil chun comhordú a 

dhéanamh ar chur i bhfeidhm an Pholasaí Rothaíochta 

Náisiúnta – ceann ná Gníomhaireacht Náisiúnta a 

bhunú; ceann eile ná Oifig Rothaíochta a chruthú 

laistigh d’eagraíocht roinne náisiúnta. Baineadh úsáid 

as an dá shamhail thar lear. 

Is é an buntáiste atá le gníomhaireacht náisiúnta ar leith 

ná go mbunaítear sainordú tiomnaithe agus soláthrófar 

acmhainní ag leibhéal náisiúnta chun maoirseacht 

a dhéanamh ar sheachadadh an pholasaí. Is é an 

míbhuntáiste ná go bhfuil raidhse de ghníomhaireachtaí 

ar leith ann cheana san earnáil phoiblí agus tógann 

sé am comhlacht a bhunú, agus teastaíonn socruithe 

reachtaíochta agus institiúideacha. Míbhuntáiste eile ná 

go mbreathnófar fós ar rothaíocht mar ghníomhaíocht 

agus modh iompair ar leith ón gcuid eile den chóras 

iompair. Dá bhrí seo, b’fhéidir nach n-éireodh leis i 

gceann de na haidhmeanna uileghabhálacha den 

Pholasaí Rothaíochta Náisiúnta, sé sin, rothaíocht a 

chomhtháthú sna réimsí iompar agus pleanála níos 

leithne.

Ar an lámh eile is féidir Oifig Rothaíochta laistigh 

de roinn rialtais atá ann a bhunú go sciobtha. An 

míbhuntáiste ná go bhféadfaí an sainordú a chailleadh 

de bharr spriocanna iomaíocha agus acmhainní a 

chur ar fáil tiomnaithe agus é níos deacra cothabháil a 

dhéanamh air.

D’fhéadfadh an tríú samhail athbhreithniú agus leasú a 

dhéanamh ar shainchúram de ghníomhaireacht rialtais 

atá ann cheana sa chaoi go bhfuil an chumhacht aige 

maoirseacht a dhéanamh ar na moltaí sa tuairisc. 

Ní mór a thuilleadh tochailte a dhéanamh isteach 

sna samhlacha uile chun a chinntiú cén ceann 

ab fhearr don chomhthéacs cultúrtha agus 

institiúideach Éireannach agus de thoradh na haeráide 

eacnamaíochta atá i réim. Ní mór don samhail a 

fhorbraítear gníomhaireachtaí nua atá molta a chur 

san áireamh (ar nós Iompras Bhaile Átha Cliath) agus 

an gá le haghaidh uas-éifeachtachta in eagrú na 

gcomhlachtaí san earnáil phoiblí a chur san áireamh 

chomh maith. Go dtí go ndéanfar a thuilleadh tochailte 

agus a choinneáil in intinn an gá atá ann le bearta 

a chur chun cinn faoin bpolasaí seo, ba chóir an 

fhreagracht le haghaidh maoirseachta a dhéanamh 

ar chur i bhfeidhm an pholasaí a leagann ar an Roinn 

Iompair. 

III – Leibhéal an (Údaráis) Áitiúil 

Tá gá láidir chun polasaithe áitiúla, spriocanna agus 

pleananna gníomhaíochta a bheith ag gach Údarás 

Áitiúil sa tír, go mór mór Údaráis Áitiúla uirbeacha atá 

i gcomhréir leis an bPolasaí Rothaíochta Náisiúnta. 

Ba cheart do na pleananna seo eolas a thógáil ón 

gcleachtas idirnáisiúnta is fearr agus ó eolas áitiúil, 

agus ní mór iad a neadú isteach sa Phlean Forbartha 

agus sna Pleananna Limistéir Áitiúla, chomh maith 

le pleananna/uirlisí eile ar nós Creatphleananna 

Comhtháite (IFPLUTS), Criosanna Forbartha 

Cur i Bhfeidhm: Acmhainní Daonna agus Comhordú
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Straitéiseacha (STZanna) agus máistirphleananna. 

Beidh polasaithe mar seo níos láidre má cruthaíodh 

go comhoibríoch iad leis na hoifigigh/ foireann 

ghairmiúil an údaráis (lena n-áirítear innealtóirí tráchta, 

pleanálaithe, oifigigh oideachais um shábháilteacht 

ar bhóithre srl.), na baill thofa (go háirithe iad seo 

le freagracht ar leith do pholasaí iompair ar nós 

Cathaoirleach an Choiste um Beartais Straitéiseacha 

agus na húsáideoirí. D’fhéadfadh ionadaithe ón 

eagraíocht tathanta rothaíochta áitiúil a bheith sa 

ghrúpa deireanach seo chomh maith leo siúd ón 

ngrúpa rothaíochta spóirt srl. Is í an tsamhail seo a 

úsáideadh in sna “iniúchtaí polasaí rothar” a chruthaigh 

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas, Comhairle 

Cathrach Bhaile Átha Cliath, Comhairle Cathrach 

Chorcaí agus Comhairle Cathrach Phort Láirge (is 

deireanaí).

Bheadh sé tairbheach freisin do gach údarás áitiúil 

Fóram Rothaíochta a bheith acu. Is seo struchtúr a 

chuideoidh leis an bpobal rothaíochta / eagraíochtaí 

ionadaíocha chun forbairt a dhéanamh ar pholasaí 

rothaíochta agus a bheith páirteach i gcur i bhfeidhm 

an pholasaí. Bunaíodh Fóram Rothaíochta le gairid 

i gComhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Tugann 

sé le chéile ionadaithe ó na heagraíochtaí feachtais 

rothaíochta, an earnáil sláinte phoiblí le hinnealtóirí, 

na Gardaí agus baill thofa. Tá Fóraim Rothaíochta mar 

struchtúir bhunaithe in a lán bardais mór-roinne (agus 

is fiú a thabhairt faoi deara go bhfuil an Bainisteoir 

Cathrach ar an bhFóram Rothaíochta i gCathair Tillburg 

san Ísiltír).

Laistigh de gach Údarás Áitiúil, ní mór duine a 

bheith acu a thógfaidh freagracht agus a dhéanfaidh 

maoirseacht ar chur i bhfeidhm an pholasaí 

rothaíochta. De bharr go dtéann an polasaí rothaíochta 

thar na gnéithe uile den pholasaí iompair (agus 

tharais), ní mór den duine seo a bheith ag leibhéal 

sinsearach cuí san eagraíocht. Dá gceapfaí “Oifigeach 

Rothaíochta” ag leibhéal róshóisearach san eagraíocht, 

b’fhéidir go neartódh sé seo an smaoineamh go bhfuil 

rothaíocht mar mhodh ar leith, níos imeallaí. Is í seo 

an taithí a bhí acu i roinnt Údaráis Áitiúla sa Ríocht 

Aontaithe. 

Faoi láthair, is beag teagmháil fhoirmeálta ná córasach 

atá idir daoine ó Údaráis Áitiúla éagsúla, a bhfuil 

freagracht orthu polasaí rothaíochta a cheapadh 

agus a chur i bhfeidhm. B’fhiú de réir dealraimh líonra 

foirmeálta de na daoine sin as na hÚdaráis Áitiúla uile 

a chruthú chun eolas a scaipeadh agus taithí áitiúla a 

roinnt. D’fhéadfadh an líonra seo a theacht le chéile 

gach bliain (nó níos rialta), go hidéalach mar chuid 

de thionóil níos leithne de ghairmithe iompar chun an 

smaoineamh a chur ina luí ar dhaoine go bhfuil polasaí 

rothaíochta mar chuid bhunúsach den pholasaí iompair 

níos leithne. D’fhéadfadh an líonra feidhmiú go fíorúil 

chomh maith, ar nós a tharla sa Ríocht Aontaithe leis 

an Cycling Planning Groups e-Network. Ba cheart don 

líonra meascadh le nó caidreamh foirmiúil a bheith aige 

leis (nó iad a bheith san áireamh) an líonra daoine i 

Ranna agus i nGníomhaireachtaí Rialtas Lárnacha atá 

páirteach i rothaíocht a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm 

ag an leibhéal náisiúnta. Chomh maith céanna, 

caithfidh sé ionchorprú a dhéanamh ar smaointe agus 

ar thaithí na ndaoine acadúla atá ag obair sa limistéar 

agus sna grúpaí úsáideoirí. Ba chóir go láidreodh 

an líonra foriomlán agus go dtiocfadh sé chun cinn 

chun polasaí rothaíochta a phríomhshruthú– i.e. é a 

ionchorprú isteach i réimsí polasaithe uile níos leithne. 

Ba cheart do na líonraí a fhorbraítear in Éirinn teagmháil 

a dhéanamh le líonraí níos leithne agus a bheith mar 

pháirt dóibh seo – ar nós iad sin i dtíortha eile. 

I ndeireadh an lae, ní mór níos mó eolais a scaipeadh 

i measc gairmithe iompar maidir le cén bealach 

rothaíocht a chur chun cinn. Ceann de na príomhróil 

a bheadh ar na teagmhálacha rothaíochta laistigh de 

gach eagraíocht ná smaointe agus eolas a scaipeadh 

laistigh den eagraíocht sin seachas an t-eolas uile a 

bheith ag duine amháin. 

IV - Lucht Acadúil

Tá líon suntasach mic léinn/daoine acadúla – ag 

leibhéil fochéimí, Máistreachta, Dochtúireachta agus 

Iar-dhochtúireachta – a bhfuil tráchtas déanta acu nó 

á dhéanamh acu ar ábhair bainteach le rothaíocht a 

chur chun cinn. Tógtar iad seo i ndisciplíní ar nós ( 

Eacnamaíocht Iompair, Pleanáil Iompair, Innealtóireacht 

Tráchta, Sábháilteacht ar Bhóithre / Innealtóireacht 

Mheicniúil, Dearadh Uirbeach, Pleanáil Uirbeach agus 

Réigiúnach, Sláinte Poiblí, Eolaíocht an Chomhshaoil, 

Eolaíocht Míochaine agus Sláinte chun roinnt a lua. 

Níl aon chomhordú córasach ar ghníomhaíochtaí idir 

na micléinn/ taighdeoirí seo agus níl an t-eolas atá 

á fhorbairt a scaipeadh ná á lárnú. Tá an t-eolas á 

chailleadh. Ní mór aghaidh a thabhairt ar seo. Ní mór 

d’aon líonra de dhaoine acadúla sa réimse seo a bheith 

mar chuid den líonra eile a ndéantar cur síos air thuas.

Cur i Bhfeidhm: Acmhainní Daonna agus Comhordú



47

Polasaí Lena chur i bhfeidhim ag

17.1 Maoirseacht a dhéanamh ar Chur i bhfeidhm an Pholasaí 
Rothaíochta Náisiúnta

Cinnteoimid go ndéanfaidh an Roinn Iompair maoirseacht ar chur i 

bhfeidhm an Pholasaí Rothaíochta Náisiúnta. 

An Roinn Iompair

17.2 Fóram Comhairleoireacht Náisiúnta

Bunóimid Fóram Comhairleoireacht Náisiúnta de pháirtithe leasmhara 

chun comhairle a chur ar an Roinn maidir le seachadadh an Pholasaí 

Rothaíochta Náisiúnta. D’fhéadfadh sé seo a theacht chun cinn as na 

heagraíochtaí líonmhara a bhí rannpháirteach sa chéim chomhairliúcháin 

tosaigh den taighde polasaí. 

An Roinn Iompair

17.3 Oifigeachaí Rothaíochta Údarás Áitiúla

Teastóidh uainn go gceapfaidh gach Údarás Áitiúil oifigeach ag leibhéal 

sinsearach cuí mar “Oifigeach Rothaíochta”. Bunóidh sé/sí Fóram 

Rothaíochta agus beidh sé/sí freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar 

cheapadh agus ar sheachadadh an pholasaí rothaíochta áitiúil. Ní mór an 

polasaí seo a neadú laistigh de pholasaithe iompar níos leithne agus sna 

pleananna reachtúla. Beidh sé/sí freagrach freisin as na scileanna cuí a 

thabhairt don fhoireann laistigh den údarás áitiúil sa chaoi go gcinnteofar 

go bhfuil an cumas iontu na polasaithe a chur i bhfeidhm go hiomlán. 

An Roinn Comhshaoil, 
Oidhreachta agus 
Rialtais Áitiúil, An Roinn 
Iompair, Údaráis Áitiúla

17.4 Líonraí de Shaineolaithe Rothaíochta

Cuideoimid le líonraí saineolaithe rothaíochta a chruthú ag gach leibhéal 

– Údarás Áitiúil, rialtas / gníomhaireachtaí lárnacha, líonraí fíorúla, daoine 

acadúla. 

An Roinn Iompair

Cur i Bhfeidhm: Acmhainní Daonna agus Comhordú

Sprioc 17

Struchtúr a fhorbairt a dhéanfaidh comhordú ar 

chur i bhfeidhm na ngníomhaíochtaí trasna na 

ranna rialtais, na gníomhaireachtaí rialtais agus na 

heagraíochtaí neamhrialtasacha.

Plé

Ní mór struchtúir a bhunú ag leibhéal náisiúnta agus 

áitiúil. Beidh ar ranna rialtais ar leith a gcuid fuinnimh 

a chur le chéile agus oibriú go dlúth le chéile. Ní mór 

comhoibriú maith a bheith idir leibhéil náisiúnta agus 

áitiúla freisin agus comhoibriú maith idir na páirtithe 

leasmhara uile.
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Sprioc 18

Gairmithe deartha a chur ar fáil le hoiliúint oiriúnach/ 

treoir chun polasaithe an pholasaí rothaíochta náisiúnta 

a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm. tacú le heolas a 

dhoimhniú ar an gceist faoi phleanáil do rothaithe in 

Éirinn.

Plé

Ní mór do ghairmithe deartha a bheith ar an eolas 

faoi agus oiliúint a bheith faighte acu sna huirlisí 

nua a theastaíonn chun athrú iomlán a dhéanamh ar 

an mbealach a phleanáiltear cathracha sa chaoi go 

ndéanfar bunathrú ar an gcomhshaol uirbeach(agus 

tuaithe) do choisithe agus do rothaithe.

Polasaí Lena chur i 
bhfeidhim ag

17.5 Socruithe sármhaithe le haghaidh Cur i bhfeidhm

Tar éis tréimhse tosaigh, déanfaimid athbhreithniú ar an dul chun cinn, roghanna a 

fhiosrú agus aon athruithe riachtanacha sna socruithe a mheas chun a chinntiú go 

dtugtar chun críche fís an pholasaí seo.

An Roinn Iompair

17.6 Sainchúram glactha don Ghníomhaireacht atá ann

Fiosróimid cén chaoi a bhféadfadh an tÚdarás um Bóithre Náisiúnta a 

shainchúram a fhorbairt sa chaoi go mbeadh freagracht aige roinnt gnéithe den 

Pholasaí Rothaíochta Náisiúnta a chur i bhfeidhm bainteach le hinfreastruchtúr. 

An Roinn Iompair

Polasaí Lena chur i 
bhfeidhim ag

18.1 Oideachas Tríú Leibhéal

Oibreoimid chun fiosrú a dhéanamh ar cén chaoi ar féidir le ranna innealtóireachta 

sibhialta / pleanáil iompair/ dearadh uirbeach tríú leibhéal in Éirinn treoir a 

thairiscint do fochéimithe agus d’iarchéimithe ar cheisteanna sábháilteachta atá 

bainteach le soláthar d’úsáideoirí bóthair leochaileacha agus níos ginearálta ar 

phleanáil do na modhanna is inbhuanaithe. 

An Roinn Iompair 
/ An Roinn 
Oideachais agus 
Eolaíochta

18.2 Ionad Eolais

Tacóimid le hionad eolais a fhorbairt i bpleanáil le haghaidh rothaíochta (b’fhéidir 

laistigh de cheann de na hollscoileanna nó laistigh de Roinn Taighde den Udarás 

um Shábháilteacht ar Bhóithre). Scrúdóimid samplaí ó thar lear inár cruthaíodh 

a leithéidí d’ionaid. Thabharfadh a leithéid d’ionad in Éirinn an t-eolas uile atá 

forbartha trasna na tíre le chéile agus bheadh sé in ann teagmháil go dlúth le 

hollscoileanna agus institiúidí taighde thar lear chomh maith leis an Roinn Iompair.

An Roinn Iompair 
Le bunú roimh 
an bhliain

18.3 Oiliúint a chur ar Ghairmithe

Eagróimid ceardlanna/ seisiúin oiliúna do gach gairmí deartha chun tuiscint a fháil 

agus úsáid a bhaint as an treoir nua curtha le chéile. 

Ordóimid freisin go mba chóir go mbeidh ar innealtóirí bóithre na n-údarás áitiúla 

uile agus aon innealtóir ar mian leo tairiscint a ghlacadh le haghaidh conarthaí 

bóthair rialtais cúrsa ceadaithe ar scileanna rothaíochta a thógáil, chomh maith le 

cúrsa ar dhearadh infreastruchtúir áisiúil don rothaí. 

An Roinn Iompair 
+ Údaráis Áitiúla 

Cur i Bhfeidhm: Acmhainní Daonna agus Comhordú
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Polasaí Lena chur i bhfeidhim ag

18.4 Lámhleabhar Treoirlínte Rothaíochta Nua

Cuirfimid Treoir Deartha nua le chéile chun áit an Lámhleabhar Treoirlínte 

Rothaíochta / Lámhleabhar Bainistíochta Tráchta atá ann cheana a 

thógáil. Seo lámhleabhar a chur Oifig Iompair Bhaile Átha Cliath amach 

chun léiriú a thabhairt ar an gcleachtas is fearr go hidirnáisiúnta agus an 

smaointeoireacht is déanaí ar infreastruchtúr áisiúil don rothaí a chruthú. 

Cinnteoimid go bhfuil an treoir nua a fhorbraítear i gcomhréir leis an 

treoir nua ar Pholasaí Deartha Uirbeach (Polasaí 1.4) agus go dtugann sé 

achoimre ar an Lámhleabhar Deartha le haghaidh Bóithre agus Droichid 

agus treoir agus caighdeáin ábhartha eile. 

Oifig Iompair Bhaile 
Átha Cliath / An Roinn 
Iompair

18.5 Comhdháil Bhliantúil ar Phleanáil Rothaíochta

Eagróimid comhdháil bhliantúil ar phleanáil/ cur chun cinn rothaíochta 

a thabharfaidh le chéile saineolaithe ón earnáil acadúil, phríobháideach, 

phoiblí agus dheonach leis an aidhm na taithí agus an taighde is déanaí a 

roinnt chun soláthar do rothaithe Tabharfaidh sé deis freisin chun an dul 

chun cinn a mheas agus Polasaí Rothaíochta Náisiúnta á chur i bhfeidhm.

An Roinn Iompair

18.6 Comhoibriú Idirnáisiúnta

Cuirfimid tacaíocht ar fáil chun oiliúint bhreise a chur ar innealtóirí / 

pleanálaithe / bearta polasaithe ábhartha tríd iad a sheoladh chuig 

comhdhálacha idirnáisiúnta agus imeachtaí oiliúna / ceardlanna ar nós 

Comhdháil Phleanála Rothaíochta Velo-city 

An Roinn Iompair

18.7 Líonra Fíorúil de Shaineolaithe

Scrúdóimid taithí na Ríochta Aontaithe chun líonra/grúpa fíorúil “Pleanáil 

Rothaíochta” de shaineolaithe pleanála rothaíochta a fhorbairt leis an 

dearcadh líonra mar é a bhunú in Éirinn, nó b’fhéidir ceangail a dhéanamh 

leis an ngrúpa sin. Arís is í an feidhm atá aige seo an leibhéal tuisceana 

ar innealtóireacht / sábháilteacht / saincheisteanna pleanála rothaíochta a 

ardú.

An Roinn Iompair

18.8 Bunachar Sonraí den Chleachtas is Fearr in Éirinn

Tacóimid le bunachar sonraí den “chleachtas is fearr” a chruthú de 

shamplaí Éireannacha faoi dhearaí, scéimeanna, tionscnaimh srl áisiúla don 

rothaí. D’fhéadfadh an bunachar sonraí seo ceangail suas le agus tarraingt 

ar bhunachar sonraí Eorpach den chleachtas is fearr ar nós BYPAD agus 

Velo-Info, ELTIS srl.

An Roinn Iompair

Cur i Bhfeidhm: Acmhainní Daonna agus Comhordú
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Measúnú  
agus Éifeachtaí

Sprioc 19

Measúnú a dhéanamh ar an bpolasaí rothaíochta agus 

monatóireacht a dheanamh ar an bhfeabhas a thagann 

ar de réir mar a chuirtear na bearta i bhfeidhm

Plé

Tá easpa sonraí d’ardchaighdeáin le fáil ar líon na 

ndaoine a bhíonn ag rothaíocht agus líon na dtimpistí. 

Cé go gcuireann an daonáireamh eolas ar fáil gach 

5 bhliana, tá easpa sonraí cruinn ann ar dhaoine a 

bhíonn ag úsáid rothar ar bhealaí áirithe i gcathracha 

áirithe. Cé gurbh iad líon na rothaithe agus líon(agus 

déine) na dtaismí rothaíochta na táscairí is tábhachtaí, 

tá se tábhachtach chomh maith monatóireacht a 

dhéanamh ar líon na rothar a dhíoltar agus ar an 

gcaiteachas ar infreastruchtúr poiblí, sé sin má tá 

sé deartha ar chaighdeán atá sách maith. B’fhéidir 

nach mbeadh úsáid an táscaire, a dhéanann tomhas 

ar líon na gciliméadar ar raonta rothar/ líon na lánaí 

rothaíochta tógtha, úsáideach. Seo mar gheall gurbh 

é an dearadh atá ar acomhail is mó a bhfuil tionchar 

aige ar shábháilteacht rothar agus ar cé chomh 

tarraingteach agus atá bealach seachas bóithre níos 

faide a bhfuil lúbanna iontu. Chomh maith leis sin, tá 

sé admhaithe go bhfuil caighdeán na n-áiseanna a bhí 

tógtha (agus cothabháilte) go dtí seo i go leor cásanna 

neamhdhóthanach.

Táscaire eile a bhfuil gné chaighdeánach agus 

chainníochtúil ag baint leis, agus ar féidir breathnú 

ar ná líon/sciar na dtuismitheoirí a thugann na 

gasúir óga ar an rothar(agus an líon/sciar na ndaltaí 

scoile(bunscoil) a bhíonn ag rothaíocht ar scoil). Tá 

sé seo úsáideach mar is tomhas maith é chun a 

thaispeáint cé chomh sábháilte agus a cheapann an 

pobal atá na sráideanna. Tugtar go leor leanaí thart ar 

rothar i dtíortha ar nós an Danmhairg agus an Ísiltír, ina 

mbíonn líon ard daoine ag baint úsáide as rothair.

Measúnú agus Éifeachtaí
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Polasaí Lena chur i bhfeidhim ag

19.1 Frámaíocht Monatóireachta

Forbróimid frámaíocht monatóireachta chun an dul chun cinn atá déanta, 

maidir spriocanna 19 ar leith a bhaint amach, agus go leor polasaithe a 

thomhas.

Beidh gnéithe caighdeánacha agus cainníochtúla ag baint leis na táscairí a 

úsáidtear chun an polasaí a thomhas

An Roinn Iompair

19.2 Táscairí

Nótálaimid gurbh iad an dá tháscaire is tábhachtaí ná:

(i) líon na rothaithe/ céatadán de thaistealaithe a úsáideann rothar.

(ii) líon na dtimpistí rothar a mbíonn gortaithe tromchúiseacha difriúla ag 

baint leo.

Forbróimid córais chun monatóireacht a dhéanamh ar na treochtaí sa dá 

thásc seo i ngach ceantar uirbeach agus tuaithe.

An Roinn Iompair 

19.3 Tuairisciú Thimpistí

Aithnímid nach bhfuil go leor timpistí á dtuairisciú ag na Gardaí ach 

téann na rothaithe a bhíonn i dtimpistí ag na hospidéil . Forbróimid agus 

cuirfimid i bhfeidhm córas a dhéanann comhghaolú idir na bunachair 

sonraí. Déanfaidh sé seo cuid den obair den Údarás Um Shábháilteacht Ar 

Bhóithre

An Roinn Iompair 
+ Údaráis Áitiúla 
+ An tÚdarás Um 
Shábháilteacht Ar 
Bhóithre Ó 2009 ar 
aghaidh

19.4 Staidéar ar Thimpistí Rothar

Déanfaimid coimisiúnú agus cuirfimid ar fáil mionanailís de gach timpiste 

mharfach/dainséarach a tharlóidh thar thréimhse (cóngarach) 10 mbliana 

-15 bliana. 

An Roinn Iompair 
+ An tÚdarás um 
Shábháilteacht ar 
Bhóithre

19.5 Suirbhéanna ar shástacht an úsáideora

Socróimid suirbhéanna eile a mheastar atá ag teastáil mar shampla an 

suirbhé ar shástacht an úsáideora(gach dara bliain).

An Roinn Iompair 

Measúnú agus Éifeachtaí
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Aguisín 1 - 
Leabharliosta

Institiúid um Sábháilteacht Bóthair na Beilge 
(Meitheamh 2006). Timpistí Rothaíochta i gCeantair 
Uirbeacha – Tri Bliana (1998-2000) Timpistí 
Rothaíochta agus Báis ar bhóithre Réigiúnach i réigiún 
phríomhchathrach na Bruiséil. 

•  ^Daonáireamh 2006 www.cso.ie 

•   Cathair Chóbanhávan (2007). Sábháilteacht Bóthair 
agus an Baol Measta a bhaineann le áiseanna 
rothaíochta i gCóbanhávan. 

•   Cox, Peter (2007). Polaitíocht na Troitheála: 
Ionadaíocht agus Abhcóideacht. Páipéar curtha i 
láthair ag Velo-city Munich 2007.

•   Crass, M. (2005). Polasaithe Náisiunta ar Chur Chun 
Cinn na Rothaíochta. Páipéar curtha i láthair ag 
teacht le chéile Velo-city i mBaile Átha Cliath 2005. 
Féach www.velo-city2005.com

•   CROW (1996) Lámhleabhar Dearthóireachta do 
thrácht rothair.

•   CROW (1997). Páirceáil Rothair san Ísiltír. 

•   CROW (2007). Lámhleabhar Dearthóireachta do 
thrácht rothair. 

•   Rothaíocht Sasana (2007). Rothaíocht & Sláinte. 
Céard é an Fianaise? Taighde de chuid Nick Cavill 
agus Dr. Adrian Davis.

•   Rothaíocht Sasana (2008). Todhchaí Inbhuanaithe do 
Rothaíocht.

•   An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtas 
Áitiúil (Feabhra 2008). Forbairt Cónaitheach 
Inbhuanaithe i gceantair uirbeacha – Dréacht 
Threoirlínte Comhairliúcháin do Údaráis Pleanála

•   An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtas 
Áitiúil (Feabhra 2008). Lámhleabhar Dearadh 
Uirbeach – Treoirleabhar Deá-chleachtais; Doiciméad 
a ghabhann leis na Dréacht Threoir Línte Pleanála 
ar Fhorbairt Cónaitheach Inbhuanaithe i gceantair 
uirbeacha

•   An Roinn Iompair, An Riocht Aontaithe (2007). 
Deartha Infreastruchtúr Rothaíochta (Dréacht 
Dhoiciméad Comhairliúcháin)

•   An Roinn Iompair, An Riocht Aontaithe (2002). 
Scéimeanna Rothaíocht ar Obair. 

•   Iompras Bhaile Átha Cliath (September 2006). Polasaí 
Rothaíochta Iompras Bhaile Átha Cliath. Ar fáil ag 
www.dto.ie

•   Aontas Rothaithe na hÍsiltíre - www.fietsersbond.nl 
Thug cuairt ar an Luain, 25ú Feabhra 2008.

•   Aireacht Iompar, Oibríochtaí Poiblí agus Bainistiú 
Uisce na hÍsiltíre. Máistirphlean Rothar na hÍsiltíre – 
Cur Síos agus Measúnú i gComhthéacs Stairiúil.

•   An Coimisiún Eorpach (1999). Rothaíocht – An 
bealach ar aghaidh do bhailte agus do chathracha 
EC DG XI — Comhshaol, Sábháilteacht Núicléach 
agus Cosaint Shibhialta.

•   Comhdháil Eorpach na nAirí Iompair (2004). 
Polasaithe Náisiúnta i leith cur chun cinn na 
rothaíochta – Ac cur Polasaithe Inbhuanaithe 
Iompar Uirbeach i bhfeidhm: Ag Bogadh ar aghaidh, 
Foilseacháin an ECFE teo.

•   Fáilte Éireann (2007). An Straitéis um fhorbairt 
turasóireachta rothar na hÉireann – Tuarascál na 
gConclúidí

•   Fietsberaad (Aibreán 2007). Leanúnach agus 
Lárnach: Polasaithe Rothaíochta Groningen agus 
Cathracha Eorpach eile.

•   Horton, D., Rosen, P. agus Cox, P (2007). Rothaíocht 
agus an Sochaí. Foilseacháin Ashgate Teo.

•   I-CE . Tábhacht Eacnamaíoch na Rothaíocht – 
Staidéar a léiríonn costais agus sochair polasaí 
rothaíochta.

•   Institiúid na Mórbhealaigh agus Iompar (1998). 
Treoirlínte do Iniúchadh Rothaíocht agus 
Athbhreithniú Rothaíocht
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•   Institiúid na Mórbhealaigh agus Iompar / Club 
Turasóireachta na Rothaithe (1996). Infreastruchtúr 
áisiúil do Rothaíocht. Treoirlínte Pleanála agus 
Dearthóireachta. 

•   Méara Londain, Iompar do Londain (2004). Ag 
Cruthú Imoibriú Slabhrach – Plean Gníomhaíochta 
Rothaíocht Londain.

•   McClintock, H (2002). Pleanáil do Rothaíocht – 
Prionsabail, Cleachtas agus Réitithe do phleanálaithe 
Uirbeach.

•   McMullen, Rory, 2007. Ag Rothaíocht ar an Obair – 
Treoirleabhar don Tosaitheoir 

•   Ministerie van Verkeer en Waterstaat, an Ísiltír, 2007 – 
Ag Rothaíocht san Ísiltír 

•   Aireacht na hIompar, Poblacht na Seice (2005). 
Polasaí Forbartha Rothaíochta Náisiúnta Phoblacht 
na Seice. 

•   Aireacht na hIompar agus na Cumarsáide / 
Stiúrthóireacht na mBóithre Phoblacht na Slóivéine 
( 2000). Straitéis Náisiúnta um Fhorbairt Gréasán 
Rothaíochta i bPoblacht na Slóivéine. 

•   Örebro Municipality (2007). Rothaíocht: Leabhar 
Inspioráide.

•   Page, M. (2007). Ag Meas an Éilimh agus ag Luacháil 
na Sochar. Páipéar curtha i láthair ag seimineár 
Comhar ar “Ról an tSiúlóid agus na Rothaíochta i 
bPolasaí Iompar Éireannach”, 21ú Meitheamh 2007.

•   Pettinga, A. (2006). Gnéithe Úr na Rothaíochta – 
Creatlach do mheasúnú le Rothaíocht san áireamh. 
Páipéar curtha i láthair ag Velo-Mondial Comhdháil 
Pleanála Rothaíochta, Cape Town, An Afraic Theas

•   An tÚdarás um Bhóithre Náisiunta ( 2005). Suirbhé 
2005 ar Shaor Luais (Uirbeach agus Tuaithe). 
Tuarascál NRA RS470.

•   Stiúrthóireacht Bóithre, Aireacht Iompar na 
Danmhairge (1998) Deá-chleachtas i gCur Chun 
Cinn na Rothaíochta agus na Siúlóide. Tionscnamh 
Taighde de chuid Chlár Iompar RTD an AE, Coimisiún 
na hEorpa, Stiúrthóireacht Ginearálta na hIompar . 

•   Stiúrthóireacht Bóithre, Aireacht Iompar na 
Danmhairge (2000). Cnuasach Coincheap 
Rothaíochta. 

•   Tema Nord, Comhairle Nordach na nAirí (2005). 
Anailís Chostas / Sochar ar Rothaíocht. Tuarascál 
2005:556. 

•   TNO (2006). Sábháilteacht Rothaí I dtimpistí rothar 
agus carr: Staidéar Fhardalach. 

•   Iompar Londain (Feabhra 2004). Ac Cruthú Imoibriú 
Slabhrach – Plean Gníomhaíochta Rothaíocht 
Londain 

•   TRL (2000). Crosairí Cosáin Rothaíochta ar 
Mhionbhóithre. Airithe ar son an Rannóg Éilimh agus 
Iompar Áitiúil, An Roinn Comhshaoil, Iompar agus na 
Réigiúin, Tuarascál TRL TRL462. 

•   TRL (2004). Aiseanna Rothaíochta agus 
Innealtóireacht: Achoimre ar Thaighde TRL, Airithe ar 
son an Rannóg Éilimh agus Iompar Áitiúil, An Roinn 
Iompar, Tuarascál TRL TRL623.

•   TRL (2004). Ag Rothaíocht sna Lána Bus. Airithe ar 
son an Rannóg Éilimh agus Iompar, An Roinn Iompar. 
Tuarascál TRL TRL610. 

•   SQW (2007). Luach na Sochair Rothaíochta. 
Tuarascál do Rothaíocht Sasana. 

•   Austroads (2005). Straitéis Náisiúnta um Rothaíochta 
na hAstráile 2005-2010. 

•   SUSTRAN LAC (2007). Margaíocht ar son na 
Rothaíochta i Meiriceá Laidineach agus sa Mhuir 
Chairib. Páipéar ón gcomhdháil Velo City. 

•   Velo-Mondial i bpáirtíocht le I-CE agus OGM (Nollaig 
2001). Clár tagarmharcála um Pholasaí Náisiúnta 
Rothaíochta NATCYP Céim a 1.

•   WALCYNG, EC 4ú Creat-chlár

•   Comhairle Contae na hIarmhí (2007) Plean Ceantar 
Áitiúil do Ard Mór, Baile Mharlainn, An Muileann 
Gearr.

•   Wittink R. (Date?). Pleanáil do Rothaíocht agus 
Siúlóid mar chatalaíoch i dtreo Polasaí Buacach 
Sábháilteacht Bóthair do gach uile úsáideoir. 
Foilseachán? 

•   An Banc Domhanda – Paul Guitink (Lúnasa 1996). 
Pleanáil Straitéiseach le haghaidh Gluaiseacht 
Neamh-Mhótaraithe 

•   An eagraíocht Dhomhanda Sláinte (2004). Tuarascál 
Domhanda ar Sheachaint Thimpistí Thráchta Bóthair: 
Achoimre. 

•   Wramborg, Per (2003), An Riarachán Náisiunta 
Bóthair na Sualainne, SE –78187 Borlänge, SWEDEN. 
An cur chuige nua i leith Pleanáil Tráchta agus 
Dearadh Sráide – Díriú Rothaíocht. Páipéar curtha i 
láthair ag Velo-city, Páras, 2003
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