Comhairle Chontae na Gaillimhe
Cuarbhóthar N6 Chathair na
Gaillimhe
Sceideal na nGealltanas Breise
Timpeallachta
GCOB-4.04-019
Eagrán 1 | 21 Feabhra 2020

Glactar san áireamh sa tuarascáil seo na treoracha ar leith ónár gcliaint
agus riachtanais ár gcliaint.
Ní d’aon tríú páirtí an tuarascáil seo agus níor cheart go mbeadh aon
tríú páirtí ag brath uirthi agus ní bheifear freagrach maidir le haon tríú
páirtí.

Uimhir Jab

223985-00

Ove Arup & Partners Ireland Ltd
Arup
Teach Corparáideach
Páirc Gnó Oirthear na Cathrach
Baile an Bhriotaigh
Gaillimh
H91 K5YD
Éire
www.arup.com

Document Verification
Job title

Cuarbhóthar N6 Chathair na Gaillimhe

Job number

223985-00
Document title

Sceideal na nGealltanas Breise Timpeallachta

Document ref

GCOB-4.04-019

Revision

Date

Filename

Issue 1

28 Sept. Description
2018

Name

File reference

GCOB-4.04-019_002 (Schedule of Commitments) D2.docx
Request to Publish

Prepared by

Checked by

Approved by

Mary Hurley

Fiona Patterson

Eileen McCarthy

Prepared by

Checked by

Approved by

Prepared by

Checked by

Approved by

Prepared by

Checked by

Approved by

Signature
Filename
Description

Name
Signature
Filename
Description

Name
Signature
Filename
Description

Name
Signature
Issue Document Verification with Document

GCOB-4.04-019 | Eagrán 1 | 21 Feabhra 2020 | Arup

✓

Comhairle Chontae na Gaillimhe

Cuarbhóthar N6 Chathair na Gaillimhe
Sceideal na nGealltanas Breise Timpeallachta

Clár

21

Sceideal na nGealltanas Breise Timpeallachta (21 Feabhra 2020)

1

21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
21.6
21.7
21.8
21.9

1
1
2
2
2
3
3
3
4

Ginearálta
Sócmhainní Ábhartha Neamhthalmhaíochta
Sócmhainní Ábhartha – Talmhaíocht
Caighdeán an Aeir agus Cúrsaí Aeráide
Torann agus Creathadh
Dreach na Tíre agus Radharcanna
Hidrigeolaíocht
Cúrsaí Hidreolaíochta
Cúrsaí Bithéagsúlachta

GCOB-4.04-019 | Eagrán 1 | 21 Feabhra 2020 | Arup

Comhairle Chontae na Gaillimhe

Cuarbhóthar N6 Chathair na Gaillimhe
Sceideal na nGealltanas Breise Timpeallachta

21

Sceideal na nGealltanas Breise
Timpeallachta (21 Feabhra 2020)

21.1

Ginearálta

Uimh.
Thag.

Céim

Gealltanais

1.22

C

Tá Plean maidir le Srianadh Lotnaidí (PSL) leagtha amach d'fhonn bearta a
chur i bhfeidhm maidir le srianadh ar lotnaidí i rith chéim na tógála den
fhorbairt ar an mbóthar beartaithe agus tabharfar sin isteach mar
dhlúthchuid den CEMP. Leagtar amach cuntas achoimre ar na bearta atá
san áireamh leis an PSL sa Ráiteas Fianaise – Freagraí maidir le
hAgóidí/Aighneachtaí faoi na ceannteidil Innealtóireacht, Gá leis an Togra,
Roghanna eile a Tugadh san Áireamh agus Sócmhainní Ábhartha
Neamhthalmhaíochta faoi mar a cuireadh ar taifead an chéad lá den
éisteacht ó bhéal ar an 18 Feabhra 2020.

1.23

O

Cuirfear bealach rothaíochta 2m ar fáil ó Thimpeallán Ghort na Bró go dtí
Gaelscoil Mhic Amhlaigh ar an dá thaobh den bhóthar.

124

O

125

O

126

O

Cuirfear bealach rothaíochta dhá threo ar fáil as Gaelscoil Mhic Amhlaigh
go Bóthar Rathúin ar an taobh thoir de Bhóthar Ghort na Bró.
Cuireann Comhairle Chontae na Gaillimhe i gceist gur plotaí sealadacha
iad na plotaí 583a.209, 583c.201, 583c.202; 583c.203 agus 583a.208 nach
mbeidh de dhíth ach amháin i rith chéim na tógála le húsáid mar chuid den
champún olliomlán tógála agus ionas gur féidir an bóthar beartaithe a
thógáil. Déanfar soláthar do chead slí ag McHugh Properties trasna
Bhóthar Áise AR 11/01 ionas go mbíonn bealach isteach ar na tailte seo.
Cláróidh Comhairle Chontae na Gaillimhe cead slí 10m ar leithead ag an
úinéir talún ar Phlota 570 ionas gur féidir trácht faoi Tharbhealach
Mhionlaigh idir an paiste talún ó thuaidh agus an paiste talún ó dheas.

21.2

Sócmhainní Ábhartha Neamhthalmhaíochta

Uimh.
Thag.

Céim

Gealltanais

15.5

TÚ

Cuirfear malairt áiseanna páirceanna imeartha ar fáil in ionad na
bpáirceanna imeartha a gcuirfear isteach go díreach orthu leis an
bhforbairt atá beartaithe ar an mbóthar. Áirítear ar na háiseanna sin páirc
imeartha 3G faoi thuilsoilse do na cluichí Gaelacha, spás traenála 3G
faoi thuilsoilse agus gnéithe bonneagair ar an láthair a bhaineann le
draenáil na bpáirceanna sin agus fearas de leithéid eangacha chun
liathróidí a stopadh. Téann an fhorbraíocht maidir leis an mbóthar
beartaithe trasna freisin ar an bpailliún spóirt reatha ionas go dtarlaíonn
tionchar go díreach ar cheann thiar an fhoirgnimh agus déanfar
athchóiriú mar seo a leanas ar an bhfoirgneamh sin:
•

Déanfar an seomra fearais ag an gceann thiar, aon seomra feistis
amháin, aon spás stórála amháin, aon spás meáchain amháin agus na
hallaí slí a ghabhann leo ar stór na talún agus thuas an staighre a
leagan.

•

Déanfar an seomra fearais ag an gceann thiar agus an trealamh a
ghabhann leis a lonnú in ionad eile.
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Céim
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Gealltanais
•

15.11

O

Déanfar athleagan amach agus obair thógála maidir le ballaí taobh
istigh agus taobh amuigh, leis an díon, le fuinneoga agus le doirse.

Déantar an straitéis maolúcháin ag Campas Spóirt OÉG a leasú i ndáil
leis na nithe seo a leanas:
•

Ní gá feasta an pháirc imeartha féir do na cluichí Gaelacha atá
suite ó dheas, díreach le taobh Abhainn na Gaillimhe, a
thabhairt san áireamh maidir leis an straitéis maolúcháin in
OÉG.

•

Athchóireofar an pháirc imeartha féir do na cluichí Gaelacha
atá suite ó thuaidh, díreach le taobh Abhainn na Gaillimhe, atá
á héadáil go sealadach ag Comhairle Chontae na Gaillimhe, ina
limistéar traenála féir, leis an mbunsraith gainimh chuí agus an
córas draenála cuí a fhágfaidh oiriúnach in athuair í don úsáid a
bhaintear faoi láthair aisti, agus tabharfar ar ais í do OÉG

•

D'fhonn an modh ceangail a chinntiú ag OÉG tar éis an obair
thógála a thabhairt chun críche, beidh cead slí á thabhairt faoi
léas fadtéarmach ag Comhairle Chontae na Gaillimhe wdo
OÉG maidir le tailte faoin tarbhealach beartaithe a úsáid chun
críche cúrsaí spóirt/lúthchleasaíochta.

Tabharfaidh Comhairle Chontae na Gaillimhe fógra do
Ob_521_O_517.14_02 maidir le dúnadh bealaigh ar bith i ngar don
áitreabh i rith an lae nó i rith na hoíche.

15.13

O

21.3

Sócmhainní Ábhartha – Talmhaíocht

Uimh.
Thag.

Céim

Gealltanais

14.9

C

Beidh saineolaí capall nó tréidlia fostaithe ag Comhairle Chontae na
Gaillimhe ar feadh ré feidhme an chonradh tógála

21.4

Caighdeán an Aeir agus Cúrsaí Aeráide

Uimh.
Thag.

Céim

Gealltanais

16.12

C

Bainfidh an Conraitheoir úsáid as coincréit threisithe le fachtóir astaíochta
nach airde ná 0.0949 KgCO2e/Kg.

21.5

Torann agus Creathadh

Uimh.
Thag.

Céim

Gealltanais

17.23

O

Cuirfear síneadh siar as an mBacainn Torainn NB12/05 chomh fada le Loc
Slabhraíochta 12+550 ionas go dtugtar leibhéal an torainn ag an ionad
meastóireachta R188 faoi bhun na sprice dearthóireachta sa TII ar an
anailís leochaileachta maidir leis an RFI a thabhairt san áireamh.
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Dreach na Tíre agus Radharcanna

Uimh.
Thag.

Céim

Gealltanais

12.40

O

Tá beartaithe síneadh a chur leis an gcrios scáthphlandála measctha 3m
ar leithead le taobh an áitribh den bhóthar beartaithe siar ó Ch. 1+760
chomh fada le Ch. 1+580 mar a léirítear ar Fíor 12.1.14 sa TMTT, arna
leasú

21.7

Hidrigeolaíocht

Uimh.
Thag.

Céim

Gealltanais

10.10

C

Tarlóidh naoi gcinn cúig cinn de thoibreacha (W50-10, W50-12, W50-13,
W50-14 agus W50-15, W50-16, W50-19, W50-17, W50-18) a chailliúint
nuair a bheidh an obair thógála á déanamh ar an mbóthar atá beartaithe a
fhorbairt. Déanfar beart maolúcháin maidir le gach ceann acu sin trí thobar
ionaid a chur ar fáil, trí cheangal a nascadh leis an bpríomhchóras soláthair
nuair is féidir nó trí chúiteamh airgid a chur ar fáil. Sa chás gur gá tobar a
fhágáil ar fad mar gheall ar an mbóthar beartaithe a fhorbairt, déanfar an
tobar a dhúnadh agus a fhágáil i gcomhréir go ginearálta lena leagtar
amach sna Treoirlínte maidir le Druileáil Toibreacha arna gcur ar fáil ag
Institiúid Gheolaithe na hÉireann (IGI 2007).

21.8

Cúrsaí Hidreolaíochta

Uimh.
Thag.

Céim

Gealltanais

11.1

C

•

Déanfar an obair thógála ar fad i gcomhréir leis na treoirlínte maidir
leis an sárchleachtas tógála agus beidh, dá réir sin, an chontúirt go
dtarlódh sceitheadh in Abhainn na Gaillimhe á chur ar neamhní.

•

Déanfar an obair thógála ar fad i gcomhréir freisin le Caighdeáin agus
Sonraíocht Uisce Éireann, i gcomhréir leis na gnáthphróisis agus na
gnáis oibre maidir le cead ceangail a fháil agus comhaontú maidir le
hobair thógála os cionn gnéithe bonneagair a shocrú le soláthraithe
fóntais.

•

Is furasta cóiriú do mhuinchillí maidir le cásanna ionchais i gceantar
na nArdán agus aontófar na hionaid ina mbeidh siad suite le hUisce
Éireann sula dtosaítear ar an obair thógála.

•

Déanfar comhairle le hUisce Éireann maidir leis an CEMP a leasú
agus maidir leis an bplean seiftithe i gcás teagmhais i ndáil le céim na
tógála agus le céim na húsáide

•

Déanfar soláthar do chuairteanna ar an suíomh tógála ag baill
d'fhoireann Uisce Éireann má mheasann Uisce Éireann gur gá sin

•

Déanfar caidreamh leanúnach le hUisce Éireann i rith chéim na tógála
agus leagfar amach go tráthúil modh oibre maidir le dátaí tionscadail
rialta i rith chéim na tógála ionas gur féidir le hUisce Éireann aon
mhaol breise a d'fhéadfadh a bheith i gceist maidir le caighdeán an
uisce ina bhfoinse soláthair an uisce óil a mheas

11.10

T/Ú

I rith chéim na tógála agus chéim na húsáide, leanfaidh Comhairle
Chontae na Gaillimhe de chomhairle a dhéanamh le hUisce Éireann agus
d'eolas a chur ar fáil maidir le caighdeán an uisce agus baol éilliúcháin i
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ndáil le foinse soláthair an uisce óil

21.9

Cúrsaí Bithéagsúlachta

Uimh.
Thag.

Céim

Gealltanais

8.19

C

I bhfianaise athruithe ar an timpeallacht bonnlíne, is cáipéisí reatha na
Pleananna Bainistíochta maidir le Gnáthóg Cúitimh a leagtar amach in
A.8.26 leis an TMTT a mbeidh gá le leasú orthu ag an gconraitheoir a
cheaptar de réir suirbhéireacht a dhéanfar roimh an obair thógála.

8.31

C

8.42

C

8.52

O

Déanfar na déanmhais maidir le háis slí don Ialtóg a sheiceáil sula
dtosaítear ar úsáid an bhóthair atá beartaithe a fhorbairt ionas go
gcinntítear go ndéantar a dtógáil i gcomhréir leis na coinníollacha
dearthóireachta a leagtar amach in Alt 8.6.7.2 agus in Alt 8.9.2 sa TMTT.
Déanfar na háiseanna slí don Bhroc a sheiceáil sula dtosaítear ar úsáid an
bhóthair atá beartaithe a fhorbairt ionas go gcinntítear go ndéantar a
dtógáil i gcomhréir le Guidelines for the Treatment of Badgers during the
Construction of National Road Schemes (An tÚdarás um Bóithre
Náisiúnta, 2006).
Coinneofar colbha féaraigh neamhbhainistithe (ar a laghad 1m ar
leithead) le teorainneacha uile na ngaranta sa limistéar gnáthóige atá le
coinneáil siar ó thuaidh den bhealach bóthair atá beartaithe ag Caisleán
Mhionlaigh.

8.54

C

Coinneofar na hionaid neide a bhí cheana féin ag an bhFabhcún gorm sa
cheann thoir thuaidh de Chairéal Leacaigh. Ní fhoilsítear go róbheacht na
hionaid atá i gceist sa TMTT mar gheall ar an mbaol go nimreofaí ciapadh ar an speiceas sin. Ní mór comhairle a ghlacadh le
Comhairle Chontae na Gaillimhe nó le Cairde Éanlaith Éireann chun na
hionaid a aimsiú go cruinn beacht agus a chinntiú go ndéantar iad a
choinneáil agus a chosaint ar aon chur isteach de bharr na hoibre.
D'fhonn an seans go dtarlódh cur isteach ar láthair neide atá ag an
bhFabhcún gorm mar gheall ar obair thógála in aice le Cairéal Leacaigh a
mhaolú oiread agus is féidir, cuirfear tús le hobair idir Tollán Leacaigh
agus Acomhal Bhóthar Áth Cinn an N84 roimh lár mí Feabhra. Déanfar
obair maidir le boltaí carraige a chur isteach sna haillte in áiteanna atá
cóngarach do láthair neide ar bhealach cúramach (de réir comhairle
ó éiceolaí leis an taithí cuí) ionas go maolaítear oiread agus is féidir aon
chur isteach ar láthair na neide i rith shéasúr an ghoir, go háirithe má
bhíonn éan sa nead.
Cuirfear ionad eile neide don Fhabhcún gorm ar fáil ar thailte atá faoi
úinéireacht Chomhairle Cathrach na Gaillimhe soir ó dheas ó Chairéal
Leacaigh faoi mar a thaispeántar ar Léaráid Líníochta GCRR-SK-PP-067
(Aguisín A le ráiteas fianaise Aebhín Cawley ag an éisteacht ó bhéal).
Beidh an t-ionad neide saorga sin ar fáil sula dtosaítear ar obair lena
mbainfeadh baol ar bith go gcuirfí isteach ar an séasúr goir ag an
bhFabhcún gorm i gCairéal Leacaigh nó go ndíbreofaí an Fabhcún gorm
as sin. Beidh an t-ionad neide eile a chuirtear ar fáil ag teacht leis na
coinníollacha dearthóireachta a leagtar amach sa tuarascáil arna hullmhú
ag Cairde Éanlaith Éireann atá in Aguisín C le ráiteas fianaise Aebhín
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Cawley ag an éisteacht ó bhéal.
Déanfar monatóireacht ar ghnóthaí goir an Fhabhcúin ghoirm i gCairéal
Leacaigh agus san ionad neide breise atá beartaithe i rith shéasúr an ghoir
gach bliain den tréimhse tógála ionas go ndeimhnítear rath/teip na neide i
ndáil le gach péire pórúcháin san áit agus an bhfuil an bhleaisteáil ag cur
isteach ar líon na n-éan de speiceas an Fhabhcúin ghoirm. Déanfar
monatóireacht freisin ar úsáid an ionaid neide saorga go ceann trí bliana i
rith ré úsáide an bhóthair bheartaithe.

8.58

O

Beidh monatóireacht á dhéanamh go bliantúil ar bhoscaí neide ag éiceolaí
agus torthaí na monatóireachta sin á dtabhairt do Chomhairle Chontae na
Gaillimhe ionas go mbíonn tuairisc á choinneáil ar úsáid na mboscaí ag
éin goir go ceann trí bliana ó chuirtear deireadh leis an obair thógála.
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