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Giorrúcháin

AABSB athbhreithniú ar acmhainneacht bainistíochta sábháilteachta ar 

bhóithre

ACCT ardchóras cúnta tiománaithe

AE an tAontas Eorpach

AGS an Garda Síochána

BIÉ Bonneagar Iompair Éireann

CE an Coimisiún Eorpach

CINIÉ an Creat Infheistíochta Náisiúnta um Iompar in Éirinn

CLC cúnamh luais cliste

CTO caighdeán um thiomáint don obair

ECFE an Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta

EDS an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte

ERSO an Fhaireachlann Eorpach um Shábháilteacht ar Bhóithre

ETSC Comhairle Sábháilteachta Eorpach an Iompair

Euro NCAP an Clár Eorpach um Measúnú Gluaisteán Nua

INP innéacs feidhmíochta

LBSB an Lia-Bhiúró um Shábháilteacht ar Bhóithre

MGD marbh nó gortaithe go dona

NA na Náisiúin Aontaithe

RA an Ríocht Aontaithe

RI an Roinn Iompair

RO an Roinn Oideachais

RSG AE Rialachán Sábháilteachta Ginearálta an Aontais Eorpaigh

SNCT an tSeirbhís Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána

SNU soghluaisteacht nasctha agus uathoibrithe

TBG tástáil braite guaise

TFT táscaire feidhmíochta sábháilteachta

TRFT Tástáil ródacmhainneachta d’fheithicil tráchtála

TROFT táscaire riosca d’oibreoir feithicil tráchtála

TTC teagascóir tiomána ceadaithe

ÚNI an tÚdarás Náisiúnta Iompair

ÚSB an tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre

ÚSS an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta
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Réamhráite



Tá dul chun cinn mór déanta ag 
Éirinn le fiche bliain anuas maidir le 
sábháilteacht ar bhóithre. 

Tá laghduithe sa tráma bóthair tar éis teacht ó 

fheabhsuithe ar ár mbonneagar bóithre, ar fhorfheidhmiú, 

ar fheabhsuithe sábháilteachta feithiclí agus ar iompar 

níos sábháilte ag úsáideoirí bóithre. 

Díríodh an straitéis dheireanach maidir le sábháilteacht ar 

bhóithre ar ‘an bhearna a dhúnadh’, inar tugadh aghaidh 

ar an gcaoi a bhféadfadh Éire teacht le teist sábháilteachta 

bóithre na dtíortha a fheidhmíonn níos fearr mar an Iorua, 

an tSualainn agus an Ríocht Aontaithe. Cé go bhfacamar 

dúnadh na bearna sin, agus rangaíodh Éire mar an dara 

ballstát is sábháilte san Aontas Eorpach in 2019, ní 

féidir linn ár dtiomantas don tsábháilteacht ar bhóithre a 

mhaolú. Ní haon chineál dúinne é an chaoi ar cailleadh 147 

beatha ar ár mbóithre, agus ar gortaíodh 1,111 duine in 

2020.

Tá go leor dúshlán os ár gcomhair mar náisiún freisin. 

Leanfaidh tionchar na paindéime COVID-19 gan choinne 

air sna blianta amach romhainn. Ní féidir bagairt an 

athraithe aeráide ar ár ndóigh bheatha in Éirinn a mhaolú 

ach an oiread. Tá bóthar crua romhainn, ach is le cuir 

chuige straitéiseacha, comhordaithe a ghlacadh chun dul 

i ngleic leis na fadhbanna sin a bheimid sa riocht is fearr 

chun torthaí a fheabhsú maidir le sábháilteacht ar bhóithre 

agus don tír ina hiomláine.

Rachaidh Straitéis nua Sábháilteachta ar Bhóithre an 

rialtais thar na deich mbliana 2021–2030. Faightear 

uaillmhian nua sa chroílár inti, chun Éire a threorú ionsar 

‘Fís an Nialais’. Is sprioc fhadtéarmach é Fís an Nialais, 

a chuirfear ar fáil trí chur chuige an Chórais Shábháilte, 

atá dírithe ar bhásanna tráchta ar bhóithre agus gortuithe 

tromchúiseacha a dhíothú faoi 2050. Is dea-chleachtas 

idirnáisiúnta é agus ghlac an Coimisiún Eorpach leis ina 

Straitéis Sábháilteachta ar Bhóithre. 

D'ainneoin an dul chun cinn suntasach maidir le 

sábháilteacht ar bhóithre atá bainte amach ag Éirinn le 

blianta beaga anuas, tá imní maidir le sábháilteacht an 

taistil ghníomhaigh fós coitianta agus cuirtear cosc ar go 

leor daoine go fóill ón siúl nó ón rothaíocht ar ár mbóithre, 

nó ar scoil. Is é an fhís atá agam d’Éirinn ná tír a bhaint 

amach ina mbraitheann úsáideoirí bóithre sábháilte 

agus cumhachtaithe chun dul ag siúl nó ag rothaíocht 

ar bhóithre na hÉireann, a sláinte a fheabhsú agus ról 

ríthábhachtach a bheith acu i mbaint amach chuspóirí 

na hÉireann ó thaobh Gníomhú ar son na hAeráide de. 

Is croífhócas den straitéis 2021-2030 seo é an cur 

chuige Córais Shábháilte a leabú, rud a chinnteoidh go 

gcuirfear timpeallacht shábháilte ar fáil le haghaidh taistil 

ghníomhaigh agus go bhfuil sábháilteacht ar bhóithre 

ina bhfreagracht chomhroinnte ar gach gné den chóras 

bainistíochta tráchta, ní hamháin an t-úsáideoir bóthair 

aonair. 

I measc roinnt de na príomh-idirghabhálacha a chuirfear 

ar fáil leis an straitéis seo tá infheistíocht shuntasach 

i soláthar bonneagair shábháilte dheighilte chun 

siúlóirí agus rothaithe ar ár mbóithre a chosaint, agus 

tionscnaimh chun aistriú córa iompair ó thaisteal 

mótarfheithiclí a chur chun cinn chun tacú le cuspóirí 

comhshaoil, sábháilteachta agus sláinte. Cuimsítear leis 

freisin athbhreithniú ar bheartas agus ar reachtaíocht 

chun tosaíocht a thabhairt do shábháilteacht an tsiúil 

agus na rothaíochta in Éirinn, agus bealaí a shainaithint 

chun trácht mótarfheithiclí ar ár mbóithre a laghdú. 

Beidh cláir ar nós Bealaí Sábháilte chun na Scoile ar thús 

cadhnaíochta inár n-iarrachtaí freisin. Is lena áirithiú 

gur féidir le leanaí dul ar scoil agus filleadh abhaile go 

sábháilte a dhéanfar difríocht mhór don phlódú ar ár 

sráideanna, do shláinte ár leanaí chomh maith le cuidiú 

lenár spriocanna laghduithe astaíochtaí a bhaint amach.

Caithfimid a bheith uaillmhianach thar shaolré na 

straitéise seo. Sin é an fáth go bhfuil sprioc leagtha 

síos againn chun líon na mbásanna agus na ngortuithe 

tromchúiseacha a ghearradh ina leath faoi 2030. Caithfidh 

Eamon Ryan 
TD, an tAire Iompair

4 RÉAMHRÁITE



sí a bheith uaillmhianach má táimid chun ár n-úsáideoirí 

bóthair uile, idir óg agus aosta a chosaint, lena n-áirítear 

coisithe, gluaisrothaithe, rothaithe, tiománaithe, paisinéirí 

agus marcaigh. Bíodh sin mar atá, tabharfar tosaíocht 

sa straitéis seo do shábháilteacht na ndaoine is leochailí, 

chun a chinntiú go gcosnaítear a gceart chun taisteal ar na 

bóithre go sábháilte.

Caithfidh an straitéis a bheith uaillmhianach maidir le 

córacha nua iompair níos inbhuanaithe. Níl ann don 

bheartas sábháilteachta astu féin; caithfear an t-athrú 

sochaíoch agus éilimh shóisialta níos leithne a léiriú ann. 

Léirítear ábhair imní faoin athrú aeráide agus faoin ngá 

lenár n-iompar a athrú san fhás méadaithe sa taisteal 

gníomhach ar fud na hÉireann. Tá níos mó daoine ag 

rothaíocht, ag siúl agus ag úsáid iompar poiblí, rud 

a bhfuil fáilte roimhe agus a gcaithfear tacú leis inár 

smaointeoireacht straitéiseach maidir le sábháilteacht ar 

bhóithre.

Leagtar béim i gcur chuige an Chórais Shábháilte ar an 

ngá chun díriú ar gach gné den chóras tráchta ar bhóithre 

chun sábháilteacht ar bhóithre a fheabhsú go rathúil. 

Chonaiceamar le 18 mí anuas conas is féidir linn go léir ár 

gcuid a dhéanamh chun gach duine a chosaint. Is trí obair i 

gcomhair a chéile a éireoidh ár mbóithre níos sábháilte do 

chách.

Le himeacht na m blianta, tá tacaíocht sheasmhach 

ann don tsábháilteacht ar bhóithre ó eagraíochtaí 

gnó, eagraíochtaí deonacha, na meáin agus an pobal. 

Caithfimid coinneáil orainn ag obair le chéile anois sa 

chaoi go sábhálfaimis níos mó beatha daoine agus go 

gcoiscfimis gortuithe, agus ionas go bhféadfaimis fanacht 

mar cheannaire agus mar eiseamláir an dea-chleachtais 

do thíortha eile.

Is i gcomhar a chéile a chruthóimid an t-athrú, agus 

bóithre níos sábháilte, don tsochaí.

“Is é an fhís atá 
agam d’Éirinn 
ná tír a bhaint 
amach ina 
mbraitheann 
úsáideoirí bóithre 
sábháilte agus 
cumhachtaithe 
chun dul ag siúl 
nó ag rothaíocht 
ar bhóithre na 
hÉireann."



Ag croílár na Straitéise Sábháilteachta 
ar Bhóithre seo tá an t-athrú. 

Tá athrú tagtha ar an gcaoi a n-úsáidimid ár mbóithre - tá 

córacha nua iompair ann amhail scútair leictreacha agus 

rothair leictreacha atá in úsáid inniu nach raibh ann ach 

cúpla bliain ó shin, chomh maith le líon méadaithe daoine 

ag siúl agus ag rothaíocht. 

Ní foláir dúinn ár nósanna smaointeoireachta faoin 

tsábháilteacht ar bhóithre a athchóiriú leis na hathruithe 

sin inár modhanna taistil a thabhairt san áireamh. Ní 

foláir dúinn bonneagar níos sábháilte, dearadh feithiclí 

níos sábháilte a sholáthar agus a chinntiú go bhfuil ár 

reachtaíocht sábháilteachta ar bhóithre oiriúnach don 

fheidhm. 

Ach ní mór dúinn freisin ár ndearcthaí agus ár 

n-iompraíocht a choigeartú lena thabhairt san áireamh 

nach mbaineann tosaíocht le cóir iompair amháin thar a 

chéile. Tá gach úsáideoir bóthair - cibé acu coisí, rothaí, 

duine ar scútar leictreach, tiománaí nó gluaisrothaí 

atá ann - i dteideal ár mbóithre a úsáid agus gan a 

sábháilteacht nó a mbeatha a chur i mbaol mar gheall 

ar iompar contúirteach daoine eile. Tiocfaidh béascna 

sábháilteachta ar bhóithre mar thoradh ar iompraíocht 

nua agus níos dearfaí, óna dtiocfaidh laghduithe 

suntasacha ar líon na ndaoine a mharófar nó a ghortófar 

go tromchúiseach, agus lena leagfar an bhunsraith do 

thodhchaí níos sábháilte dár n-úsáideoirí bóithre níos óige. 

Is iad leanaí scoile úsáideoirí bóthair an lae inniu agus 

na todhchaí, agus is é sin an fáth a bhfuil an t-oideachas 

sábháilteachta ar bhóithre ina chuid thábhachtach 

den straitéis seo. Baineann fíorthábhacht leis an gcaoi 

a gcuirimid oideachas agus oiliúint ar ár leanaí agus 

ar dhaoine óga, chun dea-nósanna sábháilteachta ar 

bhóithre a leabú ón tús. 

Tosaíonn an t-oideachas sin le tiomantas leanaí a thabhairt 

chun na scoile agus abhaile ar bhealach sábháilte, mar 

shampla tríd an gclár Bealaí Sábháilte chun na Scoile. 

Tá sé mar aidhm ag an gclár seo bonneagar oiriúnach 

a chruthú chun rogha phraiticiúil agus shábháilte a 

dhéanamh do theaghlaigh den siúl, rothaíocht agus 

taisteal ar scútar. Is mian linn pobail scoile a chumasú 

chun réitigh a chruthú le haghaidh taistil níos sláintiúla 

agus níos inbhuanaithe chuig an scoil agus uaithi, agus 

chun leanaí scoile a spreagadh le bheith gníomhach agus 

le bheith sábháilte. 

Spreagfar níos mó daoine aistriú go taisteal gníomhach 

agus cuirfear leis an dul i ngleic leis an athrú aeráide 

trí áiseanna agus bonneagar siúil agus rothaíochta ar 

ardchaighdeán a fhorbairt. Agus córacha gníomhacha 

iompair á gcur chun cinn bainfimid tairbhe as leibhéil 

fheabhsaithe aclaíochta agus sláinte poiblí i gcomhtráth le 

laghdú ar astaíochtaí carbóin, plódú agus úsáid feithiclí.  

Tá an léirscrios a chuireann bás nó gortú tromchúiseach 

ar bhóthar ar íospartaigh, a dteaghlaigh, a gcairde agus 

a bpobail go buan. Is mór an neart comhchoiteann a 

thugann grúpaí abhcóideachta íospartach in Éirinn don 

tsábháilteacht ar bhóithre, agus ba mhaith liom aitheantas 

a thabhairt dóibh mar ghníomhairí athraithe roimhe seo 

agus i gcónaí, ag obair chun gach úsáideoir bóthair a 

chosaint agus chun teaghlaigh eile a chosc ó fhulaingt an 

mhéala atá feicthe acu. 

Leagtar amach sa Straitéis Sábháilteachta ar Bhóithre 

seo na céimeanna a chaithfimid a ghlacadh chun bóithre 

níos sábháilte a bhaint amach, agus soláthraíonn sí na 

méadrachtaí lena ndéanfaimid ár bhforás a thomhas. 

Mar sin féin, ní bhaineann croí na straitéise le focail 

ná uimhreacha ar leathanach, ach le beatha daoine a 

shábháil agus gortuithe a chosc. Baineann sé le daoine. 

Tá an straitéis seo ann dóibh siúd go léir a úsáideann ár 

mbóithre, agus a bhfuil sé de cheart acu é sin a dhéanamh 

ar bhealach sábháilte.

Hildegarde Naughton 
TD, Aire Stáit sa  
Roinn Iompair
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“Is iad leanaí 
scoile úsáideoirí 
bóthair an lae 
inniu agus na 
todhchaí, agus 
is é sin an fáth 
a bhfuil an 
t-oideachas 
sábháilteachta ar 
bhóithre ina chuid 
thábhachtach 
den straitéis seo.”



Tá dul chun cinn suntasach déanta 
ag Éirinn thar shaolré na straitéisí 
sábháilteachta ar bhóithre roimhe 
seo. Ó seoladh an chéad Straitéis 
Sábháilteachta ar Bhóithre riamh thiar 
in 1998, tá laghdú beagnach 70% ar 
bhásanna ar bhóithre. 

Ní bheifí in ann aon chuid den dul chun cinn sin a 

dhéanamh mura mbeadh ár bpríomhpháirtithe leasmhara 

ag obair le chéile ar bhealach comhordaithe straitéiseach.

Glacfar leis seo, an cúigiú Straitéis Sábháilteachta ar 

Bhóithre in Éirinn, cur chuige bunathraithe agus bunaithe 

ar chomhpháirtíocht maidir le sábháilteacht ar bhóithre in 

Éirinn chun laghdú 50% a bhaint amach i mbásanna agus 

gortuithe tromchúiseacha faoi 2030. Is ceist uile-rialtais 

í an tsábháilteacht ar bhóithre agus teastaíonn freagairt 

uile-rialtais uaithi. Chonaiceamar an chaoi ar achtaigh 

rialtais thar na blianta bearta trínar éirigh ár mbóithre níos 

sábháilte, idir chaitheamh éigeantach criosanna sábhála, 

ísliú teorainneacha tiomána ar meisce, pionóis a thabhairt 

isteach d’iompraíocht chontúirteach, bonneagar níos 

sábháilte agus forfheidhmiú spriocdhírithe. Sábháladh 

beatha daoine leis na bearta sin.

Tá Clár 2020 an Rialtais tiomanta do ‘Fís an Nialais’ 

a bhaint amach – i.e. gan aon bhásanna ná gortuithe 

tromchúiseacha ar an mbóthar – rud a bhainfimid amach 

faoi 2050. Caithfear an tiomantas seo a chomhlánú 

le gníomh, lena gcumasófar cistiúchán, cuntasacht 

agus dea-rialachas. Go criticiúil, teastaíonn níos mó 

comhpháirtíochta agus comhoibrithe uainn chun sprioc 

uaillmhianach Fhís an Nialais a bhaint amach.

Ní mana amháin atá i bhFís an Nialais sa tsábháilteacht 

ar bhóithre. Is tiomantas tromchúiseach é deireadh a chur 

le gach bás agus gortú tromchúiseach ar ár mbóithre. 

Soláthrófar Fís an Nialais trí chur chuige an Chóras 

Shábháilte a leabú inár mbeartas agus inár gcleachtas 

náisiúnta sábháilteachta ar bhóithre. Aithnítear i gcur 

chuige an Chórais Shábháilte cé gur féidir le hoideachas 

agus oiliúint sábháilteachta ar bhóithre líon na 

n-imbhuailtí bóthair a laghdú, ní féidir deireadh a chur leis 

an earráid dhaonna. Tá sé d’aidhm aige an dóchúlacht go 

dtarlóidh imbhualadh a laghdú agus, chun a chinntiú má 

tharlaíonn imbhualadh nach marófar ná nach ngortófar go 

dona na húsáideoirí bóthair lena mbaineann.

Is iad na seacht réimse idirghabhála i gcur chuige an 

Chórais Shábháilte seo againn:

1. Bóithre agus taobhanna bóthair sábháilte

2. Luasanna sábháilte

3. Feithiclí sábháilte

4. Úsáid bóithre shábháilte

5. Freagairt iarthimpiste

6. Modhanna taistil sábháilte agus sláintiúla 

7. Úsáid shábháilte bóthair a bhaineann le hobair.

Is leis na réimsí idirghabhála seo a stiúrfar raon feidhme 

ár gcuid oibre, agus beidh gníomhaíochtaí faoi gach ceann 

de na ceannteidil seo áirithe i ngach plean gníomhaíochta. 

Is le cur chun feidhme na seacht réimse idirghabhála 

tosaíochta seo de chur chuige an Chórais Shábháilte 

atáimid ag soláthar an dea-chleachtais idirnáisiúnta.

Tá ról lárnach le feidhmiú ag an bpobal maidir lenár 

gcuspóirí a bhaint amach. Chuamar i mbun próiseas 

comhairliúcháin phoiblí i bhforbairt na straitéise seo, 

agus fuaireamar os cionn 2,000 aighneacht. Chabhraigh 

an pobal le múnlú a dhéanamh ar an gcaoi a mbeimid 

ag tabhairt aghaidh ar an tsábháilteacht ar bhóithre sna 

deich mbliana amach romhainn, agus teastaíonn uainn 

go nglacfadh gach úsáideoir bóthair a pháirt i gcónaí a 

ghlacadh chun Fís an Nialais a bhaint amach.

Má bhíonn dúshláin sábháilteachta bóthair ann, 

is amhlaidh a bheidh deiseanna ann, ar ndóigh. 

Leanaimid orainn ag feiceáil dul chun cinn i gcaighdeáin 

Liz O’Donnell
Cathaoirleach
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sábháilteachta feithiclí agus uathoibriú, dul chun cinn 

lena gcosnófar tiománaithe, paisinéirí agus úsáideoirí eile 

bóithre. Ní mór dúinn a chinntiú go gcoinníonn déantúsóirí 

an tsábháilteacht mar thosaíocht i ndearadh agus i dtógáil 

gach feithicle nua.

Mar cheannaire Eorpach sa tsábháilteacht ar bhóithre, 

tá deis ag Éirinn ár dtaithí a úsáid chun sábháilteacht ar 

bhóithre a fheabhsú go hidirnáisiúnta. Trí rialacháin agus 

reachtaíocht nua fhianaisebhunaithe a thabhairt isteach, 

sa bhaile agus ar leibhéal an Aontais araon, beidh an deis 

againn tionchar a fheidhmiú ar bheartas agus dul i ngleic 

le básanna ar bhóithre ar fud an domhain. Ní mór dúinn 

freisin ár gcomhoibriú agus ár gcomhar le tíortha eile a 

dhoimhniú chun foghlaim ó thaithí idirnáisiúnta agus ón 

dea-chleachtas, lena gcuimsítear na nuálaíochtaí agus 

an taighde is déanaí chun ár gcuid saothair a fheabhsú 

a thuilleadh agus ár spriocanna uaillmhianacha a bhaint 

amach.

Chun básanna nó gortuithe tromchúiseacha ar ár mbóithre 

a chosc, ní mór dúinn leanúint de dhul i ngleic leis an 

tsábháilteacht ar bhóithre go straitéiseach agus i gcomhar 

a chéile. Beidh sé dúshlánach, ach is féidir é a bhaint 

amach le hinfheistíocht agus le tacaíocht ó na leibhéil 

cheannaireachta is airde, chuig leibhéal an phobail áitiúil.

Is féidir básanna ar bhóithre agus gortuithe 

tromchúiseacha a laghdú 50% sna deich mbliana amach 

romhainn. Beidh gnóthú Fhís an Nialais faoi 2050 

indéanta. Is féidir linn é a réadú. I bhfianaise ár dturais 

sábháilteachta ar bhóithre go nuige seo, níl aon sprioc 

ann a bheidh ró-uaillmhianach dúinn. Cuirtear tús leis má 

aithnítear nár cheart go mbeadh básanna ar bhóithre ná 

gortuithe tromchúiseacha mar an praghas le híos as ár 

soghluaisteacht.

“Ní mana amháin 
atá i bhFís 
an Nialais sa 
tsábháilteacht 
ar bhóithre. 
Is tiomantas 
tromchúiseach 
é deireadh a 
chur le gach 
bás agus gortú 
tromchúiseach ar 
ár mbóithre.”



Forbraíodh é seo, an cúigiú Straitéis Sábháilteachta ar 
Bhóithre de chuid rialtas na hÉireann, le linn cúinsí nach 
bhfacthas a leithéid riamh cheana. Agus ár dtosaíochtaí 
sábháilteachta ar bhóithre á mbreithniú againn do 
na chéad deich mbliana eile, aithnímid na buntáistí a 
bhaineann lena n-ailíniú le príomhthosaíochtaí eile an 
rialtais, lena n-áirítear sláinte, dícharbónúchán, gníomhú 
ar son na haeráide agus inbhuanaitheacht, agus téarnamh 
eacnamaíoch. 

Beidh sé ríthábhachtach cur chuige straitéiseach, 
comhordaithe agus il-earnála a ghlacadh maidir leis 
an tsábháilteacht ar bhóithre ar fud an rialtais agus 
príomhpháirtithe leasmhara chun Éire níos sábháilte agus 
níos fearr a bhaint amach do chách.

Achoimre
Feidhmiúcháin

1.



Dul chun cinn na sábháilteachta ar bhóithre

Taobh thiar de gach staitistic maidir 
le bás agus gortú tromchúiseach ar ár 
mbóithre faightear daoine, teaghlaigh 
agus pobail. 

Is tubaisteach iad na costais dhaonna na n-imbhuailtí 

tráchta ar bhóithre, costas atá i bhfad níos measa i 

bhfianaise na hinchoisctheachta a bhaineann le móramh 

na mbásanna agus na ngortuithe sin.  Is suntasach freisin 

iad costais airgeadais na n-imbhuailtí tráchta ar bhóithre in 

Éirinn, agus déantar meastachán ar an gceann caol de go 

raibh an geilleagar €1.29 billiún ní ba mheasa as in 2019 dá 

mbarr.

Tá feabhas mór tagtha ar fheidhmíocht sábháilteachta 

ar bhóithre na hÉireann ó ghlacamar ár gcéad Straitéis 

Sábháilteachta ar Bhóithre thiar in 1998. Mar thoradh ar ár 

straitéis dheireanach (2013–2020) ghnóthaigh Éire an líon 

ba lú básanna bóthair bliantúla ó cuireadh tús leis na taifid 

(137 in 2018), agus an dara ráta ab ísle básanna ar bhóithre 

san Aontas Eorpach (AE) in 2019 (28 in aghaidh an mhilliúin 

daonra). 1 An bhliain chéanna sin, bronnadh Gradam Innéacs 

Feidhmíochta Sábháilteachta ar Bhóithre na Comhairle 

Eorpaí um Shábháilteacht Iompair (ETSC) orainn mar 

aitheantas ar an dul chun cinn atá déanta againn maidir le 

básanna úsáideoirí bóithre a laghdú le deich mbliana anuas.

In ainneoin an dul chun cinn mhaith seo, áfach, tá roinnt 

dúshlán fós romhainn. Tháinig méadú ar fhigiúirí do 

ghortuithe tromchúiseacha le linn straitéis 2013-2020, 

agus cé gur ghnóthaíomar laghdú 9% ar bhásanna le linn na 

tréimhse sin, níor baineadh amach ár sprioc chun básanna a 

laghdú go 124 bás in aghaidh na bliana faoi 2020.2 

Bhí easpa dul chun cinn ann go háirithe maidir le básanna 

rothaithe agus coisithe a laghdú. Lean leitheadúlacht roinnt 

iompraíochta contúirtí úsáideoirí bóthair (m.sh., luas) in 

ainneoin ár n-idirghabhálacha, agus tá éiginnteachtaí 

ann fós maidir le tionchair mharthanacha na paindéime 

COVID-19 ar ár bpatrúin taistil. 

D’fhonn cuspóirí náisiúnta um ghníomhú ar son na haeráide 

a chomhlíonadh, ní mór dúinn aistriú córacha a chur chun 

cinn (.i. ár gcóracha iompair a athrú) i dtreo taisteal poiblí 

agus gníomhach, agus dícharbónúchán mótarfheithiclí na 

hÉireann, agus sábháilteacht a fheabhsú agus a chinntiú 

d’úsáideoirí bóithre leochaileacha, go háirithe do rothaithe 

agus do choisithe.

Is eol dúinn go n-éiríonn le cur chuige straitéiseach 

don tsábháilteacht ar bhóithre, agus is lenár straitéis 

2021–2030 táimid ag iarraidh laghduithe níos mó a bhaint 

amach ná riamh. Chuige sin, ní foláir dúinn cur chuige 

claochlaitheach a ghlacadh don bheartas, cleachtas agus 

rialachas maidir le sábháilteacht ar bhóithre in Éirinn, mar 

fhreagairt lánrialtais do na dúshláin sin. Ciallaíonn sé seo go 

leanfar ar aghaidh lenár n-idirghabhálacha dea-chleachtais 

ach freisin ár ngníomhaíochtaí a leathnú agus a neartú thar 

na cuir chuige thraidisiúnta don tsábháilteacht ar bhóithre 

(m.sh., fócas níos mó ar bhonneagar sábháilte agus ar 

fhreagairt iarthimpiste). Ciallaíonn sé freisin go ndéanfar 

nuáil inár gcur chuige do rialachas na sábháilteachta ar 

bhóithre in Éirinn agus sa chaoi a ndéanaimid tionchar ár 

ngníomhaíochtaí a sholáthar agus a ndéanaimid faireachán 

orthu.

Oibreoimid ar fud an rialtais, agus saothróimid an 

t-ailíniú le príomhbheartais eile (m.sh., gníomhú ar son 

na haeráide) chun torthaí tairbhiúla a uasmhéadú don 

tsábháilteacht ar bhóithre. Cuimseofar lenár gcur chuige 

níos mó comhpháirtíochta - ag saothrú le pobail agus 

le heagraíochtaí, san earnáil phoiblí agus san earnáil 

phríobháideach araon.
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137

Chonacthas le linn ár straitéise roimhe 
seo (2013-2020) Éire ag baint amach 
a líon básanna bóthair ab ísle 
ó cuireadh tús leis na taifid; 

137 in 2018
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Forbairt 

Straitéis 
Sábháilteachta 

ar Bhóithre 
an Rialtais,

2021–2030

Athbhreithniú 
idirnáisiúnta 

ar an 
dea-chleachtas

Comhairliúchán 
pobail agus óige

Athbhreithniú 
ar acmhainneacht 

bainistíochta 
sábháilteachta 

ar bhóithre

Forbairt plean 
gníomhaíochta

Comhairliúchán 
le páirtithe 
leasmhara

Scrúdú ar 
shonraí 

imbhuailtí

Meastóireacht 
ar phlean 

gníomhaíochta 
2013-2020

Chun Straitéis bhunathraithe 2021–2030 um Shábháilteacht ar Bhóithre 
a tháirgeadh, ghlac an tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre (ÚSB) páirt i 
bpróiseas fairsing forbartha i gcomhpháirt le príomhpháirtithe leasmhara (féach 
Fíor 1.1). 

Bhí sraith cur chuige dea-chleachtais i gceist leis seo, lena n-áirítear athbhreithniú ar acmhainneacht bainistíochta 

sábháilteachta ar bhóithre (RSMCR) agus próiseas comhairliúcháin domhain le páirtithe leasmhara.

Forbairt straitéise

Fíor 1.1  

Forbhreathnú ar an straitéis 

an próiseas forbartha

12 CUID A HAON: ACHOIMRE FEIDHMIÚCHÁIN



Chuir torthaí an phróisis forbartha straitéise tacaíocht chomhsheasmhach ar fáil 
chun straitéis 2021–2030 a chumadh de réir chur chuige iomlánaíoch an Chórais 
Shábháilte i leith bainistíocht sábháilteachta ar bhóithre. 

Aithníodh cur chuige an Chórais Shábháilte mar dhea-chleachtas idirnáisiúnta agus tá sé lárnach chun laghduithe 

uaillmhianacha a bhaint amach i mbásanna ar bhóithre agus gortuithe tromchúiseacha.

Cur chuige straitéiseach

Tá cur chuige an Chórais Shábháilte bunaithe ar cheithre phrionsabal  
(An Fóram Iompair Idirnáisiúnta [ITF], 2016):

Is tríd an nglacadh le cur chuige an Chórais Shábháilte agus trína leabú go hiomlán ar fud comhpháirteanna agus 

comhpháirtithe uile an chórais tráchta a ligfear dúinn ár mbeartas agus ár gcleachtas a chlaochlú thar na hidirghabhálacha 

traidisiúnta sábháilteachta ar bhóithre agus laghduithe níos mó a bhaint amach i mbásanna agus gortuithe tromchúiseacha 

ná riamh. Áireofar leis sin freisin ailíniú le príomhbheartais idirnáisiúnta sábháilteachta ar bhóithre, mar shampla Dearbhú 

Stócólm (Sábháilteacht ar Bhóithre sa tSualainn, 2020).

Maidir le straitéis 2021–2030, sainaithníodh seacht réimse idirghabhála 
tosaíochta don Chóras Sábháilte, agus tugtar thíos ár n-aidhm do gach ceann 
díobh sin:

 ■ Bóithre sábháilte agus taobhanna bóthair 

Chun cáilíocht chosantach ár mbóithre agus ár 

mbonneagair a fheabhsú.

 ■ Luasanna sábháilte 

Luasanna a laghdú go leibhéil shábháilte oiriúnacha do 

na bóithre á n-úsáid, agus do na húsáideoirí bóithre a 

úsáideann iad.

 ■ Feithiclí sábháilte 

Gnéithe sábháilteachta agus ródacmhainneacht 

feithiclí ar ár mbóithre a fheabhsú.

 ■ Úsáid shábháilte bóithre  

Caighdeáin agus iompraíocht úsáideoirí bóthair a 

fheabhsú i gcomhréir leis an reachtaíocht tráchta, le 

tacaíocht ó fhorfheidhmiú.

 ■ Freagairt iarthimpiste  

Chun cóireáil agus athshlánú na dtaismeach imbhuailtí 

a fheabhsú.

 ■ Córacha taistil sábháilte agus sláintiúla  

Úsáideoirí bóthair atá ag gabháil don iompar poiblí nó 

gníomhach a chur chun cinn agus a chosaint.

 ■ Úsáid shábháilte bóithre a bhaineann le hobair  

Bainistíocht sábháilteachta ar thurais a bhaineann leis 

an obair a fheabhsú.

Déanann daoine botúin nuair a úsáideann siad na bóithre, ónar féidir imbhuailtí teacht.

Tá cumas teoranta i gcorp an duine chun tuairteanna ó imbhuailtí a fhulaingt.

Tá freagracht chomhroinnte orthu siúd a dhearann, a thógann, a bhainistíonn agus a 
úsáideann na bóithre agus na feithiclí chun tuairteanna ó imbhuailtí a chosc nó a laghdú, 
agus iad siúd a chuireann freagairt iarthimpiste ar fáil chun díobháil a mhaolú.

Is gá gach cuid den chóras tráchta a neartú chun a n-éifeacht a iolrú agus chun a chinntiú 
go gcosnaítear úsáideoirí bóithre má theipeann ar chuid amháin den chóras.

CUID A HAON: ACHOIMRE FEIDHMIÚCHÁIN 13



bainfimid amach laghdú 50% ar líon 
na mbásanna ar bhóithre na hÉireann, 

i.e. ó 144 go 72 nó níos ísle

bainfimid amach laghdú 50% ar líon 
na ndrochghortuithe ar bhóithre na 

hÉireann, i.e. ó 1,259 go 630 
nó níos ísle

Faoi 2030

Creat straitéiseach  spriocanna

Spreagadh a thabhairt don ghlacadh lenár gcur chuige Córais Shábháilte agus 
leis an mbonn taca faoinár straitéis 2021–2030 is ea sprioc fhadtéarmach na 
hÉireann chun Fís na Nialais a ghnóthú (.i. básanna nó gortuithe tromchúiseacha 
nialasacha ar bhóithre) faoi 2050. 

Glacadh Fís an Nialais go foirmiúil i gClár Rialtais na hÉireann in 2020 agus tá sé mar bhonn agus taca faoi Chreat Beartais 

Sábháilteachta ar Bhóithre an Aontais Eorpaigh (2021–2030).

Chun na spriocanna 2030 seo a bhaint amach, ní mór dúinn ár bhfeidhmíocht sábháilteachta ar bhóithre a mheas ar bhonn 

rialta, in éineacht le tagarmharcáil leanúnach, agus gníomhú go tapa i gcás ina dtugann na sonraí le fios go gcaithfimid 

tuilleadh feabhsuithe a dhéanamh. Chun é seo a bhaint amach, tá 15 phríomhtháscaire feidhmíochta sábháilteachta 

(PFSanna) forbartha againn ar aon dul le dea-chleachtas an Aontais Eorpaigh chun na tosca aitheanta a théann i bhfeidhm 

ar bhás agus gortú tromchúiseach a thomhas agus a rianú, mar shampla neamh-chaitheamh criosanna sábhála agus luas 

(féach Aguisín a hAon).

Chun a chinntiú go leanfaidh na hidirghabhálacha agus na gníomhaíochtaí sábháilteachta ar bhóithre a rinneadh do straitéis 

2021–2030 de bheith éifeachtach agus na nuálaíochtaí agus na forbairtí is déanaí sa réimse á n-ionchorprú, beidh trí chéim 

de phleananna gníomhaíochta sa straitéis 2021–2030.

Chun a chinntiú go mbainfear 
amach an sprioc fhadtéarmach 
seo, agus mar léiriú ar an gcur 
chuige bunathraithe maidir le 
beartas, cleachtas agus rialachas 
na sábháilteachta ar bhóithre atá 
á gcur chun feidhme sa straitéis 
2021–2030, shocraigh Éire sprioc 
chun básanna agus gortuithe 
tromchúiseacha ar bhóithre a 
laghdú 50% faoi 2030, i gcomhréir 
leis an Aontas Eorpach.3

Tá meánfhigiúirí 2017-2019 
maidir le básanna agus gortuithe 
tromchúiseacha á n-úsáid mar 
bhonnlínte sprice.

 ■ Céim a hAon 2021-2024:

 ■ Céim a Dó 2025-2027:

 ■ Céim a Trí 2028-2030:

Forbraíodh plean gníomhaíochta Chéim a hAon 

(2021–2024) agus tá sé ar fáil ar láithreán 

gréasáin an ÚSB. Liostaítear sa phlean an 

phríomhghníomhaireacht atá freagrach as gach 

gníomh a chur chun feidhme.

14 CUID A HAON: ACHOIMRE FEIDHMIÚCHÁIN



Faoi 2024

bainfimid amach laghdú 15% 
ar líon na mbásanna ar bhóithre 

na hÉireann, i.e. ó 144 
go 122 nó níos ísle

bainfimid amach laghdú 10% 
ar líon na ndrochghortuithe 

ar bhóithre na hÉireann, 
i.e. ó 1,259 go 1,133 

nó níos ísle

Faoi 2050
is amhlaidh 
nach bhfaighidh 
duine ar bith 
bás ná nach 
mbainfear gortú 
tromchúiseach 
dóibh ar bhóithre 
na hÉireann.

Forbrófar plean gníomhaíochta agus spriocanna 

eatramhacha breise do Chéim a Dó agus Chéim a Trí 

sna sé mhí dheireanacha den chéim roimhe sin, tar éis 

meastóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn le déanaí, 

treochtaí atá ag teacht chun cinn agus tagarmharcanna 

ábhartha. 

Cuimseoidh gach plean gníomhaíochta sraith beart 

ardtionchair lena laghdófar go díreach básanna ar 

bhóithre agus gortuithe tromchúiseacha, agus lena 

dtacófar le gníomhaíochtaí chun éifeachtacht na 

ngníomhartha ardtionchair agus sábháilteachta ar 

bhóithre a fhorlíonadh agus a fheabhsú ar bhonn níos 

leithne. 

Cuirtear achoimre dár gcreat straitéiseach i láthair i 

bhFíor 1.2.

Le tuilleadh monatóireachta a dhéanamh ar ár 

bhfeidhmíocht le linn na céime seo, táimid ag leagan 

síos spriocanna eatramhacha do 2024 freisin. Bunaithe 

ar an gclár idirghabhálacha a leagtar amach i bplean 

gníomhaíochta Chéim a hAon, agus ar threochtaí reatha 

agus stairiúla, socraíodh na spriocanna seo a leanas.



2021–2024 
Plean Gníomhaíochta Chéim 1

2025–2027 
Plean Gníomhaíochta Chéim 2

2028–2030
Plean Gníomhaíochta Chéim 3

CUR 
CHUIGE AN 

CHÓRAIS 
SHÁBHÁILTE

0 bás agus 
0 drochghortú

15 THÁSCAIRE FEIDHMÍOCHTA SÁBHÁILTEACHTA

Bóithre agus 
Taobhanna 

bóthair 
sábháilte

Feithiclí 
Sábháilte

Freagairt 
Iarthimpiste

Úsáid 
Shábháilte 

Bóithre 
don Obair

Úsáid Shábháilte 
na mBóithre

Modhanna 
Taistil Sábháilte 
agus Sláintiúla

Luasanna 
Sábháilte

2030
Laghdú 50% 

ar líon na mbásanna 
agus na 

ndrochghortuithe

Fís an 
Nialais

Straitéis 2021–2030

Fíor 1.2  

Straitéis Sábháilteachta ar Bhóithre an Rialtais 

2021–2030
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Tugtar achoimre ar na 50 gníomh ardtionchair do phlean gníomhaíochta Chéim 
a hAon 2021-2024 faoi gach ceann de na seacht réimse idirghabhála tosaíochta 
Córais Shábháilte thíos.

Bóithre agus 
Taobhanna bóthair 
sábháilte 

 ■ Táscaire rátála sábháilteachta 

a fhorbairt agus a chur chun 

feidhme don bhonneagar bóithre 

náisiúnta.

 ■ 60 scéim feabhsúcháin 

sábháilteachta ar bhóithre a 

sheachadadh ar an meán agus 

ceithre mhionscéim ailínithe a 

mhaoiniú ar bhóithre náisiúnta in 

aghaidh na bliana.

 ■ Fad na mbóithre roinnte a 

mhéadú ar an bpríomhghréasán 

náisiúnta.

 ■ 150 scéim sábháilteachta ar 

chostas íseal agus ceithre scéim 

sábháilteachta ar a íosmhéid 

a chur chun feidhme ar fud an 

ghréasáin bóithre réigiúnacha 

agus áitiúla in aghaidh na bliana.

 ■ Le linn 2021–2025, 1,000 

km de shaoráidí siúlóide agus 

rothaíochta deighilte a thógáil 

chun socruithe sábháilte 

rothaíochta agus siúlóide a 

sholáthar d’úsáideoirí de gach 

aois.

Luasanna  
sábháilte  

 ■ Meitheal a bhunú chun an creat 

do shocrú luasteorainneacha a 

iniúchadh agus a athbhreithniú, 

lena n-áirítear teorainneacha 

30ksu a thabhairt isteach mar 

an réamhshocrú i gceantair 

uirbeacha.

 ■ Tascfhórsa a bhunú chun sonraí 

agus faisnéis maidir le luas a 

chomhroinnt, moltaí a dhéanamh 

agus bearta sábháilteachta a 

chur chun feidhme.

 ■ Bearta bainistíochta luais a 

leathnú ar an ngréasán bóithre, 

m.sh., ceamaraí meánluais.

 ■ Athbhreithniú a dhéanamh 

ar oibriú an líonra ceamaraí 

sábháilteachta soghluaiste chun 

a éifeachtúlacht a uasmhéadú.

 ■ Oideachas poiblí a sholáthar 

maidir le luas mí-oiriúnach 

agus iomarcach i gcomhar le 

gníomhaíocht forfheidhmithe an 

Gharda Síochána (AGS), le béim 

ann ar úsáideoirí leochaileacha 

bóithre a chosaint.

Feithiclí 
Sábháilte 

 ■ Tosaíocht a thabhairt do 

theicneolaíochtaí tarrthála a 

bhaineann leis an Rialachán 

Ginearálta Sábháilteachta (RGS).

 ■ Straitéis náisiúnta a fhorbairt 

chun soghluaisteacht nasctha 

agus uathoibrithe (SNU) a 

thabhairt isteach. 

 ■ Triail a dhéanamh ar iarfheistiú 

ardchórais cúnta tiománaithe 

(ACCT) le grúpaí úsáideoirí 

bóithre roghnaithe.

 ■ Clár cumarsáide a fhorbairt chun 

eolas agus tionchar a fheidhmiú 

ar an bpobal agus ar pháirtithe 

leasmhara maidir le feithiclí 

nua agus feithiclí athúsáidte a 

cheannach.

 ■ Oibriú le Insurance Ireland chun 

taighde a fhoilsiú ar thionchar 

na teicneolaíochta bosca dhuibh 

ar an tsábháilteacht ar bhóithre 

agus chun a glacadh a chur chun 

cinn.
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Úsáid Shábháilte na mBóithre 
 ■ Leanúint le forfheidhmiú na 

bpríomhchionta tarrthála, cuir i 

gcás luas, tiomáint ar seachrán 

airde, gan criosanna sábhála a 

chaitheamh agus tiomáint ar 

meisce.

 ■ Leanúint ar aghaidh ag coinneáil 

coirpigh ó úsáid an ghréasáin 

bóithre trí phóilíneacht 

shofheicthe agus oibríochtaí 

forfheidhmithe faoi threoir 

faisnéise.

 ■ Clár reachtaíochta tras-

eagraíochta a chomhaontú chun 

an reachtaíocht is gá le haghaidh 

ghníomhartha na straitéise a 

thabhairt isteach.

 ■ Na hacmhainní riachtanacha 

agus an bealach a shainaithint 

chun reachtaíocht maidir 

le trácht ar bhóithre a 

chomhdhlúthú.

 ■ Sásra a fhorbairt chun sonraí 

bliantúla a ghabháil faoi 

thosca rannpháirteacha (e.g. 

ábhair mheisciúla) d’imbhuailtí 

ina ngintear gortuithe 

tromchúiseacha.

 ■ Feachtais oideachais/feasachta 

poiblí a chur i bhfeidhm i 

gcomhar leis an AGS a dhírítear 

ar na phríomhthosca cúiseacha 

le haghaidh imbhuailtí, básanna 

agus gortuithe tromchúiseacha 

agus a dhírítear ar ghrúpaí 

ardriosca.

 ■ Straitéis chumarsáide a fhorbairt 

agus a chur i bhfeidhm chun 

feasacht a mhúscailt faoi 

Straitéis Sábháilteachta ar 

Bhóithre nua an rialtais, Córas 

Sábháilte agus Fís an Nialais.

 ■ Meitheal a bhunú chun moltaí 

a thabhairt maidir le clár 

idirghlasála alcóil a chur i 

bhfeidhm ar chiontóirí tiomána 

faoi mheisce, le tacaíocht ó 

chúrsa athshlánaithe ó thiomáint 

faoi mheisce.

 ■ Tástáil lagaithe ag an AGS a 

athbhreithniú agus a nuashonrú 

de réir an dea-chleachtais.

 ■ Figiúirí míosúla a fhoilsiú le 

haghaidh gníomhaíochta 

forfheidhmithe ag díriú ar luas, 

neamh-chaitheamh criosanna 

sábhála agus úsáid fón póca, 

agus figiúirí maidir le líon na 

dtástálacha anála agus drugaí 

a riartar chomh maith leis na 

torthaí.

 ■ Acmhainneacht póilíneachta 

bóithre thiomnaithe a choinneáil 

agus tuairisciú go bliantúil ar líon 

na nGardaí a shanntar d’aonaid 

phóilíneachta bóithre ar bhonn 

réigiúnach.

 ■ Deireadh a chur le minicíocht 

tiománaithe ceadúnais 

foghlaimeora gan tionlacan, agus 

líon na dtiománaithe gluaisteáin 

foghlaimeora ag a bhfuil an tríú 

ceadúnas foghlaimeora nó ina 

dhiaidh sin a laghdú.

 ■ Scrúdú a dhéanamh ar an 

bhféidearthacht tástáil braite 

guaiseacha (TBG) a thabhairt 

isteach agus í a chomhtháthú leis 

an tástáil teoirice tiománaí.

 ■ Iniúchadh a dhéanamh ar an 

bhféidearthacht do thairseach 

ar líne le haghaidh úsáideoirí 

bóithre le scannánaíocht a 

uaslódáil de chionta tráchta chun 

cabhrú le hionchúisimh.

 ■ Athbhreithniú a dhéanamh ar 

na pionóis i leith cionta tráchta 

bóthair tromchúiseacha (e.g., 

tiomáint lagaithe).

 ■ Reachtú do smachtbhannaí 

méadaithe maidir le húsáid 

ildrugaí agus alcóil le linn 

tiomána.

 ■ Forfheidhmiú pointí pionóis a 

chuíchóiriú agus a uathoibriú ó 

ghabháil ar thaobh an bhóthair.

 ■ Trí shainghrúpa cumasaithe 

clár (cistiú, sonraí agus 

reachtaíocht) a bhunú ar bhonn 

píolótach i gCéim 1 den Straitéis 

Sábháilteachta ar Bhóithre chun 

tacú le seachadadh idirghabhála 

agus chun dul chun cinn a luathú 

ar leibhéal oibríochtúil.
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Freagairt  
Iarthimpiste 

 ■ Prótacal triáise agus atreoraithe 

tráma agus sa bhunú agus a chur 

chun feidhme sa chóras tráma.

 ■ A chinntiú go bhfuil an 

tsainfhhoireann cúraim tráma 

i bhfeidhm san ospidéal a 

fhaigheann an tráma.

 ■ A chinntiú go bhfuil bealaí 

cinntitheacha cúraim tráma agus 

athshlánaithe i bhfeidhm nuair a 

bheidh an t-othar ón imbhualadh 

tráchta bóthair cobhsaithe.

 ■ Cúram agus tacaíocht 

mhothúchánach agus 

shíceolaíoch a sholáthar 

d’íospartaigh, do theaghlaigh 

agus d’fhoirne freagartha 

éigeandála.

 ■ Iniúchadh a dhéanamh ar ról an 

oifigigh idirchaidrimh teaghlaigh 

maidir le tacaíocht agus soláthar 

faisnéise d’íospartaigh agus do 

theaghlaigh.

Modhanna Taistil 
Sábháilte agus 
Sláintiúla  

 ■ Plean Líonra Rothaíochta 

Náisiúnta a fhorbairt don 

rothaíocht agus siúlóide tuaithe 

idirchathrach, agus plean 

forfheidhmithe le seachadadh i 

gCéimeanna a Dó & a Trí.

 ■ Leanúint le scéim bhonneagair 

taistil ghníomhaigh a chur chun 

feidhme d’údaráis áitiúla.

 ■ Aistriú córacha a spreagadh chun 

tacú le cuspóirí comhshaoil, 

sábháilteachta agus sláinte.

 ■ Clár oiliúna leathnaithe maidir le 

Rothaíocht Cheart a chur chun 

cinn agus tacú leis.

 ■ Athbhreithniú a dhéanamh ar 

bheartas agus ar reachtaíocht 

tráchta ar bhóithre chun 

tosaíocht a thabhairt do 

shábháilteacht siúlóide agus 

rothaíochta.

 ■ Cás-staidéar a dhéanamh ar 

thíortha inar glacadh sásraí leis 

an trácht a laghdú agus moltaí a 

dhéanamh i gcás na hÉireann.

Úsáid Shábháilte 
Bóithre a bhaineann 
leis an Obair 

 ■ Prótacal a fhorbairt, arna thacú 

ag an reachtaíocht, chun ligean 

do chomhroinnt faisnéise agus 

sonraí idir an tÚdarás Sláinte 

agus Sábháilteachta (ÚSS), AGS 

agus an ÚSB d’fhonn neamh-

chomhlíonadh a shainaithint.

 ■ Cumhachtaí forfheidhmithe 

feabhsaithe a fhorbairt, lena 

n-áirítear muirir sheasta, 

d’oifigigh iompair AGS agus ÚSB 

chun déileáil le feithiclí tráchtála.

 ■ Sábháilteacht ar bhóithre a chur 

chun cinn ar fud gach earnáil 

den phobal, agus síniú le Cairt 

Eorpach um Shábháilteacht ar 

Bhóithre a spreagadh.

 ■ Caighdeán deonach tiomána 

don obair agus clár oiliúna a 

fhorbairt, a mhaoirsiú agus a 

sheachadadh i gcomhar leis an 

tionscal agus le fostóirí.

 ■ Comhstraitéis idirghabhála 

náisiúnta a fhorbairt maidir 

le sábháilteacht ar bhóithre a 

bhaineann leis an obair.

 ■ Staidéar féidearthachta a 

dhéanamh agus moltaí a 

thabhairt maidir le scéim 

aitheantais thuillte a tabhairt 

isteach d’oibreoirí feithiclí 

tráchtála.
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D’fhonn ár spriocanna uaillmhianacha laghduithe 50% ar líon básanna agus 
gortuithe tromchúiseacha a bhaint amach faoi 2030, ní mór dúinn ár gcur chuige 
i leith oibriú comhpháirtíochta a nuáil agus a athrú agus an chaoi a mbainistímid 
seachadadh agus rialachas na straitéise nua seo.

Tá comhfhreagracht ar fud gach cuid den chóras bainistíochta tráchta ar cheann de phríomhphrionsabail bhunúsacha 

de chur chuige an Chórais Shábháilte. Cé go bhfuil príomhghníomhaireachtaí freagrach as a gcuid gníomhartha aonair a 

chur i gcrích, roinnfear an fhreagracht as cur chuige an Chórais Shábháilte a chur i bhfeidhm ar fud an bheartais agus an 

chleachtais sábháilteachta ar bhóithre ar fud na bpríomhpháirtithe leasmhara agus ar fud an rialtais.

Ailíneofar an straitéis seo freisin le beartas an rialtais i bpríomhréimsí eile lena n-áirítear gníomhú ar son na haeráide, 

inbhuanaitheacht, taisteal gníomhach agus cúram tráma. Aithnítear inti na hidirspleáchais idir gníomhaireachtaí agus 

gníomhartha, agus glactar inti cur chuige uile-rialtais i leith sábháilteachta ar bhóithre.

Tá roinnt tosca rathúlachta criticiúla ann, a bhraitheann ar pháirtithe leasmhara agus ar an rialtas, lena gcumasófar baint amach 

ár spriocanna 2030. Ina measc siúd tá:

Seachadadh, rialachas agus tosca 
rathúlachta criticiúla

 ■ tiomantas polaitiúil a bheidh lárnach i rathúlacht na straitéise seo;

 ■ beartas agus reachtaíocht bunaithe ar fhianaise a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm go tráthúil;

 ■ comhroinnt sonraí go tráthúil agus go héifeachtúil agus úsáid tagarmharcála ar fud na bpríomhpháirtithe leasmhara;

 ■ nuálaíocht sa chaoi a ndéanaimid ár n-idirghabhálacha a dhearadh, agus ár gcur chuige i leith oibriú comhpháirtíochta;

 ■ cistiú bunriachtanach a sholáthar chun sochair a réadú;

 ■ bonneagar sábháilte deighilte a sholáthar chun aistriú córacha i dtreo taistil ghníomhaigh a éascú;

 ■ athrú iompraíochta mar gheall ar idirghabhálacha forfheidhmithe, oideachas agus oiliúint;

 ■ oibriú comhpháirtíochta tiomnaithe le dea-rialachas agus cuntasacht;

 ■ tacaíocht an phobail agus na meán dár n-idirghabhálacha agus gníomhaíochtaí.

Mura mbaintear amach na tosca rathúlachta criticiúla sin, 

is dócha go gcuirfidh siad bacainní suntasacha ar dhul 

chun cinn maidir leis an straitéis agus lenár bhfeidhmíocht 

fhoriomlán sábháilteachta ar bhóithre. Mar shampla, 

tá spleáchais ann maidir le forbairt na reachtaíochta 

príomha agus na reachtaíochta tánaistí (féach Aguisín a 

Dó) chun tacú le rogha de ghníomhartha ardtionchair agus 

tacaíochta Chéim 1 agus chun éascú dóibh.

An tiomantas chun na hacmhainní riachtanacha 

a sholáthar chun gníomhartha na straitéise a 

sheachadadh, i gcomhréir leis an ráiteas ar acmhainní 

a chuir na príomhghníomhaireachtaí isteach; beidh sé 

ríthábhachtach freisin chun an laghdú 50% ar líon básanna 

agus gortuithe tromchúiseacha a bhaint amach. Bainfidh 

ríthábhacht freisin le comhroinnt éifeachtach sonraí idir 

comhpháirtithe straitéiseacha.

Mar chuid dár gcur chuige bunathraithe maidir leis an 

tsábháilteacht ar bhóithre, agus chun a chinntiú go 

gcomhlíonfaimid na riachtanais seo agus ar deireadh ár 

spriocanna 2030, tá struchtúr láidir rialachais tras-rialtais 

deartha againn (féach Fíor 1.3), arna mhaoirsiú ag coiste 

aireachta maidir leis an tsábháilteacht ar bhóithre.
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Struchtúr rialachais

Grúpa na nOifigeach Sinsearach
Bord na Comhpháirtíochta um 

Bunathrú Sábháilteachta ar Bhóithre

Cumasóirí 
an Chláir

■ Maoiniú

■ Sonraí

■ Reachtaíocht

An Coiste Aireachta 
um Shábháilteacht ar Bhóithre

Áireofar sna pleananna gníomhaíochta gníomhaíochtaí faoi gach ceann 
de sheacht réimse idirghabhála an Chórais Shábháilte

Bóithre agus 
Taobhanna 

bóthair 
sábháilte

Feithiclí 
Sábháilte

Freagairt 
Iarthimpiste

Úsáid 
Shábháilte 

Bóithre a 
bhaineann 

leis an Obair

Úsáid 
Shábháilte 

na mBóithre

Modhanna 
Taistil 

Sábháilte 
agus 

Sláintiúla

Luasanna 
Sábháilte

Fíor 1.3. Struchtúr rialtais do Straitéis Sábháilteachta ar Bhóithre an rialtais 2021–2030
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Bunófar grúpa oifigeach sinsearach (GOS) chun tuairisciú 

chuig an gcoiste aireachta maidir leis an tsábháilteacht 

ar bhóithre, ar a mbeidh an Coimisinéir Cúnta ón AGS, 

Príomhfheidhmeannaigh agus Rúnaithe Cúnta ó na 

príomhghníomhaireachtaí seachadta. Athbhreithneoidh 

an grúpa seo, déanfaidh siad moltaí agus tabharfaidh 

siad nuashonruithe ráithiúla ar dhul chun cinn an 

phlean gníomhaíochta don choiste, mar a sholáthraíonn 

na príomhghníomhaireachtaí atá freagrach as na 

gníomhartha a chur i bhfeidhm. Déanfaidh an SOG plé 

air agus tabharfaidh comhairle don choiste maidir le 

príomhthreochtaí agus forbairtí sábháilteachta ar bhóithre 

le linn tréimhse na straitéise.

Beidh an ÚSB i gceannas ar chomhordú na straitéise thar 

ceann an rialtais, lena n-áirítear pleanáil straitéise, an 

cistiú riachtanach agus na hacmhainní riachtanacha a 

aithint chun idirghabhálacha a sheachadadh go tráthúil, 

faireachán, tagarmharcáil agus tuairisciú ar réadú sochar. 

Áireofar ar phríomhfhreagrachtaí an ÚSB comhdháil 

bhliantúil torthaí a óstáil ina gcuirfear dul chun cinn 

sábháilteachta ar bhóithre i láthair príomhpháirtithe 

leasmhara, monatóireacht agus tuairisciú ar ár SPIanna 

straitéise, agus na pleananna gníomhaíochta do gach céim 

a mheastóireacht agus a dhearadh. 

Bunóidh an ÚSB, le comhaontú an SOG tras-rialtais, trí 

shainghrúpa, ar a dtugtar cumasóirí cláir, ar shonraí, 

ar chistiú agus ar reachtaíocht. Is é ról na ngrúpaí seo 

saineolas, treoir, tagarmharcanna agus saineolas a 

sholáthar chun dlús a chur le dul chun cinn ar leibhéal 

oibríochta. Sainaithneoidh siad bealaí freisin chun 

constaicí ar dhul chun cinn a shárú chun tacú le cur chun 

feidhme na straitéise thar ceann an SOG.

Baineadh amach éachtaí sábháilteachta ar bhóithre in 

Éirinn go dtí seo mar gheall ar thiomantas agus dúthracht 

ár bpáirtithe leasmhara, pobail agus rialtais na hÉireann. 

Tugaimid cuireadh duit a bheith linn anois agus muid ag 

obair le chéile chun na deich mbliana is sábháilte in Éirinn 

a bhaint amach ar na bóithre fós, agus dul ar ár dturas i 

dtreo Fhís an Nialais.
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An fáth nach foláir 
dúinn gníomh a 
ghlacadh

2.



Is eispéireas mór trámach é cailliúint thobann duine 

mhuinteartha ar ár mbóithre, agus braitear a éifeachtaí 

thar shaolré duine. Caithfear aitheantas a thabhairt do 

phian agus fulaingt na ndaoine a gortaíodh go dona freisin. 

In an iomarca cásanna, bíonn iarmhairtí tubaisteacha 

ar feadh an tsaoil ag na gortuithe seo, lena n-athraítear 

saol an duine a gortaíodh agus na ndaoine a thugann aire 

dóibh.

In 2020, in ainneoin na laghduithe ar thaisteal mar 

gheall ar phaindéim COVID-19, fuair 147 duine bás agus 

gortaíodh 1,111 duine go dona in imbhuailtí ar bhóithre na 

hÉireann.4 Cé gur feabhas iad na figiúirí seo i gcomparáid 

le blianta áirithe roimhe seo le linn straitéis 2013–2020 

(m.sh., fuair 155 duine bás in 2017), is costas daonna do-

ghlactha ard é seo.

Éiríonn an costas seo níos dosháraithe fós leis an dóigh 

go raibh na básanna agus na gortuithe seo, go leor acu de 

bharr tiomáint faoi mheisce nó faoi dhrugaí, ag tiomáint ar 

luas iomarcach, faoi thuirse, ar seachrán airde nó neamh-

chaitheamh criosanna sábhála nó clogad.

Is costais shuntasacha freisin iad costais shochaíocha 

níos leithne de bharr imbhuailtí tráchta ar bhóithre. In 

2019, measadh go raibh costas d’imbhualadh marfach 

ag € 3.12 milliún, agus measadh go raibh costas 

d’imbhualadh díobhála tromchúisí ag € 447,384.5 Meastar 

go coimeádach go raibh an geilleagar €1.29 billiún ní 

ba mheasa as in 2019 de dheasca imbhuailtí tráchta ar 

bhóithre in Éirinn. Agus é seo á chur i gcomhthéacs, is 

ionann an costas a bhaineann leis an líonra iomlán bóithre 

náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla in Éirinn a chothabháil, 

chomh maith le scéimeanna nua bóithre a thógáil, agus € 

1.3 billiún in 2021.

Is minic go mbíonn sainchúram agus athshlánú de 

dhíth ar othair a bhfuil gortuithe tromchúiseacha acu i 

suíomhanna géarchúraim agus iar-ghéarchúraim, ag cur 

leis an éileamh ar chóras sláinte atá ag feidhmiú cheana 

féin ag a lánacmhainneacht. Ina theannta sin, is féidir 

leis na rioscaí a bhraitear i ndáil le himbhuailtí tráchta ar 

bhóithre cosc a chur ar rannpháirtíocht i gcóracha iompair 

níos inbhuanaithe (mar shampla, rothaíocht) agus na 

buntáistí a bhaineann leo, lena n-áirítear sochair shláinte 

agus astaíochtaí laghdaithe, plódú agus truailliú torainn. 

Beidh gá le haistriú córacha i dtreo taistil phoiblí agus 

ghníomhaigh, agus dícharbónúchán mótarfheithiclí na 

hÉireann, le go mbeidh Éire n ann ár gcuspóirí náisiúnta 

gníomhú ar son na haeráide a bhaint amach.

D'aithin an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (EDS, 2021) 

imbhuailtí tráchta ar bhóithre mar phríomhchúis bháis 

agus mhíchumais dhomhanda. Ní in Éirinn amháin a 

fheictear na costais arda sin. De bharr iarrachtaí taighde 

náisiúnta agus idirnáisiúnta ámh, ní raibh an bonn fianaise 

maidir leis an eolaíocht taobh thiar den tsábháilteacht 

ar bhóithre níos láidre riamh. Tá a fhios againn anois gur 

féidir formhór mór na n-imbhuailtí tráchta ar bhóithre a 

chosc agus gur féidir linn déine na n-imbhuailtí a laghdú, 

dá dtarlóidís. Is féidir, agus is gá, na costais dhoghlactha 

seo a dhíchur ón tsochaí.

Costais na n-imbhuailtí tráchta ar bhóithre

Taobh thiar de gach staitistic maidir le bás agus gortú tromchúiseach ar ár 
mbóithre faightear daoine, teaghlaigh agus pobail. Ní féidir cur síos a dhéanamh 
ar an mbrón a tharla tar éis imbhualadh marfach.

Déantar meastachán ar an 
gceann caol de go raibh an 

geilleagar €1.29 billiún ní 
ba mheasa as in 2019 de 

dheasca imbhuailtí tráchta 
ar bhóithre in Éirinn. 
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Ghlac Éire cur chuige straitéiseach ar dtús maidir le bainistíocht sábháilteachta 
ar bhóithre thiar in 1998. Ó shin i leith, rinneadh dul chun cinn suntasach maidir 
le torthaí úsáideoirí bóithre a fheabhsú in Éirinn, go háirithe maidir le básanna a 
laghdú (féach Fíor 2.1). 

Agus iniúchadh á dhéanamh ar na staitisticí maidir le básanna de bharr imbhuailtí tráchta ar bhóithre agus gortuithe 

tromchúiseacha le linn saolré na straitéise 2013-2020, áfach, is léir go bhfuil scóip ann fós chun feabhsuithe suntasacha a 

dhéanamh amach anseo.

Feidhmíocht sábháilteachta ar bhóithre 
na hÉireann 

Fíor 2.1 Básanna úsáideoirí bóthair in 1959-2020
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Mar a thaispeántar i bhFíor 2.1, tá treocht fhadtéarmach ag Éirinn maidir le 
básmhaireacht a laghdú ó na 1970idí i leith. Cé nár baineadh amach an sprioc faoi 
straitéis 2013-2020 chun básanna a laghdú ó 162 in 2012 go 124 (25 in aghaidh 
an mhilliúin daonra) nó níos lú in 2020, tháinig laghdú 9% ar bhásanna foriomlána 
le linn na tréimhse seo (féach Fíor 2.2).6

Básanna úsáideoirí bóthair 

Fíor 2.2 Básanna úsáideoirí bóthair, 2012-2020
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Líon na mbásanna Básanna in aghaidh an mhilliúin

Idir 2013 agus 2020,  

bhí 1,303 bás ann

693 
ÚSÁIDEOIR 

CAIRR

269 
COISÍ

161 
GLUAISROTHAÍ
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ROTHAÍ

101 
FEITHICIL EARRAÍ, 
SEIRBHÍSE POIBLÍ 

AGUS EILE

53% 21% 12% 6%8%
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Tugadh aitheantas idirnáisiúnta do dhul chun cinn na hÉireann maidir le básanna a laghdú le deich mbliana anuas, agus 

bronnadh Gradam Innéacs Feidhmíochta Sábháilteachta ar Bhóithre (PIN) ETSC uirthi in 2019 mar aitheantas dó sin. Idir 

2012 agus 2019, d’aistríomar ón gcúigiú tír is ísle go dtí an dara tír is ísle maidir le básanna ar bhóithre in aghaidh an 

mhilliúin daonra laistigh den AE-28. Is dúshlán suntasach náisiúnta é, áfach, ár rátaí básmhaireachta a laghdú a thuilleadh 

chun ailíniú leis na tíortha is fearr feidhmíochta, amhail an Iorua agus an tSualainn, agus feabhas a chur orthu.

Go háirithe, cé go ndearnadh dul chun cinn maith maidir le básanna úsáideoirí gluaisteán a laghdú le linn na tréimhse 2013-

2020, tugadh faoi deara athrú níos lú i mbásanna rothaithe, coisithe, gluaisrothaithe agus úsáideoirí eile bóithre, treochtaí atá 

doiciméadaithe go hidirnáisiúnta freisin (ETSC, 2020a). Beidh bearta lena dtabharfar aghaidh ar threochtaí den sórt sin mar 

phríomhfhócas le straitéis 2021–2030 agus mar thosaíocht bhunúsach maidir le sábháilteacht ar bhóithre amach anseo.

Treisítear leis seo an tábhacht a bhaineann le cur chuige bunathraithe a ghlacadh maidir le beartas, cleachtas agus rialachas 

sábháilteachta ar bhóithre in Éirinn le linn straitéis 2021–2030, d’fhonn na sprioclaghduithe uaillmhianacha atá leagtha 

amach i gCuid a Cúig a bhaint amach.

Idir 2013 agus 2020,  

3 bhás fhireanna in 
aghaidh gach báis 
bhaininn

73%

27%
an céatadán a fuair bás 
ar bhóithre uirbeacha

an céatadán a fuair bás 
ar bhóithre tuaithe

I measc na mbásanna 
úsáideoirí bóthair idir 
2013 agus 2020...

Aoisghrúpaí

0–14 bl 4%

15–24 bl 18%

25–34 bl 19%

35–44 bl 14%

45–54 bl 12%

55–64 bl 11%

65+ bl 23%
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Ba dhúshlán suntasach go hidirnáisiúnta é gortuithe tromchúiseacha a laghdú 
(ETSC, 2020c). Fuarthas an sprioc i straitéis 2013–2020 líon na ngortuithe 
tromchúiseacha a laghdú ó 472 thiar in 2011 chuig 330 (61 in aghaidh an 
mhilliúin daonra) nó níos lú faoi 2020.7 

Faoi mar a fheictear i bhFíor 2.3 thíos, níor baineadh an sprioc sin amach. Déanta na fírinne, ó 2014 i leith, tá méadú seasta 

tagtha ar líon na ndaoine a gortaíodh go dona in imbhuailtí tráchta ar bhóithre in Éirinn gach bliain, seachas 2020.8

Gortuithe tromchúiseacha
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Fíor 2.3 Gortuithe tromchúiseacha, 2011–2020

Mar sin féin, níl na figiúirí do ghortuithe tromchúiseacha ó 2014 ar aghaidh inchomparáide le blianta roimhe seo mar gheall 

ar athrú ar an mbealach a fhaigheann an ÚSB sonraí imbhuailtí ó AGS (féach ÚSB, 2016, Aguisín: Nóta Modheolaíoch). Is 

dócha gur chuir an t-athrú seo figiúirí níos cruinne ar fáil maidir le minicíocht gortuithe tromchúiseacha a tharla in imbhuailtí 

in Éirinn.

Is dúshlán idirnáisiúnta fós é catagóiriú agus tuairisciú cruinn ar na figiúirí díobhála tromchúisí, agus tá saothar ar siúl go 

fóill ar fud na hEorpa chun na sonraí seo a fheabhsú (An Fhaireachlann Eorpach um Shábháilteacht ar Bhóithre [ERSO], 

2018a). Beidh sé mar phríomhthosaíocht in Éirinn amach anseo feabhas a chur ar an gcaoi a ndéanaimid sonraí díobhála 

tromchúisí a fheabhsú agus a chatagóiriú (m.sh., sainmhíniú míochaine a úsáid agus sonraí ospidéil a cheistiú) agus an chaoi 

a rachaimid i ngleic leis seo maidir leis an treocht atá ag méadú.

Tugtar forbhreathnú ar na gortuithe tromchúiseacha a tharla in 2019 thall.
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Gortuithe tromchúiseacha de réir úsáideoirí bóthair in 2019

555 
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COISÍ
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GLUAISROTHAÍ

62 
FEITHICIL EARRAÍ, 
SEIRBHÍSE POIBLÍ 

AGUS EILE

41% 20% 20% 5%15%

Aoisghrúpaí

0–14 bl 7%

15-24 bl 18%

25-34 bl 18%

35-44 bl 16%
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55-64 bl 11%

65+ bl 14%

D’fhéadfadh sé nach suimeofaí na figiúirí chuig 100% de bharr slánú na gcéatadán. 
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Is eol dúinn go ngintear go leor imbhuailtí tráchta ar bhóithre in Éirinn mar 
thoradh ar ghrúpa iompraíochta contúirtí, lena n-áirítear tiomáint faoi mheisce nó 
faoi thionchar drugaí, tiomáint ar luas iomarcach agus tiomáint faoi thuirse nó ar 
seachrán airde (m.sh., mar gheall ar úsáid fón póca). 

Is eol dúinn freisin má tharlaíonn imbhualadh tráchta ar bhóthar, is féidir leis an leibhéal díobhála a bheith níos measa 

mar gheall ar neamh-chaitheamh criosanna sábhála nó clogad. Tá na hiompraíochtaí contúirteacha seo aitheanta go 

hidirnáisiúnta mar phríomhthosca rannpháirteacha d’imbhuailtí tráchta ar bhóithre agus déine díobhála (EDS, 2018). 

Iompraíocht chontúirteach

Luas

de na tiománaithe a maraíodh 
(2013-2017) ag sárú an luais 

shábháilte 9

de na tiománaithe a 
maraíodh (2013-2017) 10

Bhí Braitheadh alcól i gcóras

Tiomáint faoi mheisce

Léirítear san iompraíocht sin roghanna d'aon ghnó a dhéanann úsáideoirí bóthair. Mar sin, is féidir iad sin a laghdú agus deireadh 

a chur leo trí dhearcadh, cinnteoireacht agus ghníomhartha an phobail agus an duine aonair a athrú. Mar úsáideoirí bóthair tá 

freagracht phearsanta orainn go léir roghanna sábháilte a dhéanamh nuair a ghabhaimid seilbh ar an roth, nuair a théimid chun 

siúlóide, nó dul ar rothar, agus na bóithre a roinnt go sábháilte. Is uirlis ríthábhachtach é forfheidhmiú fianaise-bhunaithe, go 

háirithe sa chás go bhfuil sé seo sofheicthe, dothuartha agus forleathan, chun an iompraíocht chontúirteach sin a chosc. 

Ní raibh crios sábhála á chaitheamh 
ag 26% de na húsáideoirí cairr a maraíodh idir 2013 agus 2020

26%

Criosanna sábháilteachta

Tosca rannpháirteacha i mbásanna úsáideoirí bóthair
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Tá baint 
ag an tuirse le

d’imbhuailtí 
tráchta ar bhóithre

10–20%

D’fhonn dul i ngleic leis an iompraíocht sin agus deireadh a 

chur leo le linn na straitéise 2021–2030, ní mór dúinn cur 

chuige bunathraithe a ghlacadh maidir le sábháilteacht 

ar bhóithre. Ciallaíonn sé seo go leanfar ar aghaidh 

lenár n-idirghabhálacha dea-chleachtais ach freisin ár 

ngníomhaíochtaí a leathnú agus a neartú thar na cuir 

chuige thraidisiúnta don tsábháilteacht ar bhóithre 

(m.sh., fócas níos mó ar bhonneagar sábháilte agus ar 

fhreagairt iarthimpiste). Ciallaíonn sé freisin go ndéanfar 

nuáil inár gcur chuige do rialachas na sábháilteachta ar 

bhóithre in Éirinn agus sa chaoi a ndéanaimid tionchar 

ár ngníomhaíochtaí a sholáthar agus a ndéanaimid 

faireachán orthu.

Úsáid  
fón póca 
le linn 
tiomána 
in 201812

Ní raibh crios sábhála á chaitheamh 
ag 26% de na húsáideoirí cairr a maraíodh idir 2013 agus 2020

26%

14%
de thiománaithe 
go n-úsáideann 
siad fón póca le 

labhairt, téacsáil 
nó aipeanna a 

sheiceáil in 
amanna ar a 

laghad

Tuairiscíonn

52% 27%
de thiománaithe cairr ar 

Bhóithre Uirbeacha
de thiománaithe cairr ar 

Bhóithre Tuaithe

Luas a breathnaíodh in 201811

Taighde breathnóireachta agus suirbhéireachta

Tuirse Tiománaí13

Príomhfhócas de straitéis 2013-2020 ab ea aghaidh a thabhairt ar an iompraíocht chontúirteach sin agus í a laghdú trí raon 

gníomhaíochtaí oideachais, feasachta agus forfheidhmithe a chur i bhfeidhm. Cé go bhfuil go leor dul chun cinn déanta, tá 

roinnt treochtaí agus leibhéil arda rannpháirtíochta (m.sh. maidir le luas) fós ann le blianta beaga anuas.
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An chaoi ar 
fhorbraíomar an 
straitéis

3.



Chun Straitéis Sábháilteachta ar Bhóithre an rialtais 2021–2030 a léiriú, chuaigh 
an ÚSB i mbun próiseas fairsing forbartha i gcomhpháirt le príomhpháirtithe 
leasmhara. 

Is éard a bhí i gceist leis an bpróiseas forbartha sin sraith cuir chuige dea-chleachtais a ghlacadh, mar shampla RSMCR 

a reáchtáil agus próisis chomhairliúcháin dhoimhne phoiblí agus le páirtithe leasmhara mar a leagtar amach i bhFíor 3.1. 

Tá tuairiscí maidir leis an meastóireacht ar Straitéis Sábháilteachta ar Bhóithre 2013-2020, lena n-áirítear an próiseas 

comhairliúcháin poiblí ar líne, ar fáil ar láithreán gréasáin an ÚSB.

Forbairt 

Straitéis 
Sábháilteachta 

ar Bhóithre 
an Rialtais,

2021–2030

Athbhreithniú 
idirnáisiúnta 

ar an 
dea-chleachtas

Comhairliúchán 
pobail agus óige

Athbhreithniú 
ar acmhainneacht 

bainistíochta 
sábháilteachta 

ar bhóithre

Forbairt plean 
gníomhaíochta

Comhairliúchán 
le páirtithe 
leasmhara

Scrúdú ar 
shonraí 

imbhuailtí

Meastóireacht 
ar phlean 

gníomhaíochta 
2013-2020

Fíor 3.1  

Forbhreathnú ar an straitéis 

an próiseas forbartha
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Athbhreithniú idirnáisiúnta ar an dea-chleachtas
Rinneadh athbhreithniú idirnáisiúnta ar an dea-chleachtas i straitéisí agus i mbainistíocht sábháilteachta ar bhóithre, lenar 

cuimsíodh comparáid agus tarraingt ó chur chuige straitéiseach tíortha ardfheidhmíochta amhail an Iorua agus an tSualainn.

Athbhreithniú ar acmhainneacht bainistíochta sábháilteachta ar bhóithre
Ba chun Straitéis Sábháilteachta ar Bhóithre (2013–2020) na hÉireann roimhe seo a mheas agus foghlaim uaithi, agus 

chun tosaíochtaí do 2021–2030 a shainaithint, a críochnaíodh RSMCR. Is cur chuige dea-chleachtais é seo a aithnítear go 

hidirnáisiúnta maidir le hathbhreithniú agus foirmliú straitéise sábháilteachta ar bhóithre, arna chéadfhorbairt ag an mBanc 

Domhanda (Breen et al., 2018). Bhí rannpháirteachas fairsing ag an bpróiseas le príomhpháirtithe leasmhara in Éirinn, lenar 

áiríodh anailís ar aighneachtaí comhairliúcháin i scríbhinn, cruinnithe déthaobhacha agus rannpháirtíocht i sraith ceardlann. 

Tá liosta de na páirtithe leasmhara a ghlac páirt sa phróiseas RSMCR le fáil in Aguisín a Trí.

Meastóireacht ar phlean gníomhaíochta 2013-2020
Rinneadh meastóireacht dhomhain ar phlean gníomhaíochta straitéise 2013-2020, inar scrúdaíodh an dul chun cinn atá 

déanta agus na tionchair ar tsábháilteacht bóthair ó ghníomhartha na straitéise. Aithníodh sa phróiseas seo gníomhartha 

éifeachtacha do straitéis 2021-2030 chomh maith le haird a tharraingt ar aon dhúshláin nó bacainní a bhíonn ann thar 

ghníomhartha nach bhfuil chomh rathúil.

Scrúdú ar shonraí imbhuailtí
Rinneadh scrúdú ar shonraí imbhuailtí tráchta ar bhóithre le linn na tréimhse 2013-2020, chun feidhmíocht straitéis 2013-

2020 a mheastóireacht a thuilleadh agus chun treochtaí agus tosaíochtaí imbhuailte, básmhaireachta agus díobhála do 

straitéis 2021-2030 a shainaithint.

Comhairliúchán le páirtithe leasmhara

Bhí ról lárnach ag páirtithe leasmhara i ngach gné den phróiseas forbartha 
straitéise. Ní féidir luach a chur ar a dtiomantas agus dá ndíograis don straitéis 
seo, agus chun sábháilteacht ar bhóithre in Éirinn a fheabhsú, agus léirítear é sin 
sa chur chuige bunathraithe nuálach a forbraíodh le haghaidh 2021–2030. 

I dteannta leis an gcomhairliúchán fairsing seo le páirtithe leasmhara, tugadh na comhpháirteanna forbartha straitéise seo a 

leanas chun críche.
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Comhairliúchán poiblí ar líne
Ba phríomhthosaíocht é tuairimí agus moltaí eagraíochtaí 

in Éirinn agus daoine de phobal na hÉireann a ionchorprú 

agus straitéis 2021–2030 á forbairt. Tugadh cuireadh 

oscailte d’aighneachtaí trí chomhairliúchán poiblí ar líne, 

a bhí ar fáil le linn Deireadh Fómhair-Samhain 2020. 

Fuarthas 2,237 freagra gan choinne, lena n-áirítear 2,012 

freagra ó dhaoine den phobal - teist shoiléir ar spéis na 

ndaoine sa tsábháilteacht ar bhóithre in Éirinn. Chuir 

údaráis áitiúla, grúpaí abhcóideachta sábháilteachta 

ar bhóithre agus comhlachtaí ionadaíocha eile freagraí 

isteach freisin.

Comhairliúchán óige
Cuireadh comhairliúchán óige i gcrích freisin, chun 

aitheantas a thabhairt don tábhacht agus don luach a 

bhaineann le guthanna daoine óga a áireamh maidir 

le pleanáil sábháilteachta ar bhóithre, mar a léiríodh 

le linn an Tríú Comhdháil Aireachta Dhomhanda um 

Shábháilteacht ar Bhóithre in 2020 (WHO, 2020a) agus 

Dearbhú Stócólm ina diaidh sin (Sábháilteacht ar Bhóithre 

sa tSualainn, 2020). Tugadh cuireadh do mhic léinn i 

rogha meánscoileanna (san Idirbhliain go príomha) páirt a 

ghlacadh i bhfócasghrúpa nó a dtuairimí a chur isteach, trí 

aighneacht i scríbhinn óna múinteoir, chuig an ÚSB.

Forbairt phlean gníomhaíochta
Mar bheart leantach ar chríochnú na ngníomhaíochtaí 

forbartha seo, agus i bhfianaise torthaí na bpróiseas 

éagsúil a bhaineann le meastóireacht, tugadh cuireadh do 

phríomhpháirtithe leasmhara páirt a ghlacadh i bhforbairt 

an phlean gníomhaíochta. Nuair a bhí gníomhartha a 

ngníomhaireachtaí don straitéis beartaithe, ghlac na 

páirtithe leasmhara páirt i bpróiseas athbhreithnithe 

atriallach, lenar áiríodh freastal ar chruinnithe 

déthaobhacha agus páirt a ghlacadh i gceardlanna, agus 

ansin a gcuid gníomhartha a thabhairt chun críche.

Léiríodh sna haighneachtaí mionsonraithe agus 

sna leibhéil arda rannpháirtíochta ón bpobal agus ó 

pháirtithe leasmhara go bhfuil tacaíocht fhorleathan 

ann do spriocanna agus gníomhaíochtaí uaillmhianacha 

sábháilteachta ar bhóithre chun torthaí sábháilteachta ar 

bhóithre in Éirinn a fheabhsú a thuilleadh.



An méid a insíonn ár 
meastóireacht dúinn

4.



Faoi mar a thuairiscítear i Roinn a Trí, tugadh faoi bhailiúchán cuimsitheach 
saothair chun Straitéis Sábháilteachta ar Bhóithre 2013-2020 a mheastóireacht, 
mar shampla AABSB a chomhlánú agus meastóireacht ar phlean gníomhaíochta 
straitéise 2013-2020. 

Tháinig sraith téamaí agus moltaí coitianta chun cinn ar fud na gcomhpháirteanna meastóireachta, agus tugtar achoimre 

orthu sin thíos. Tá tuairiscí maidir le torthaí na meastóireachta ar fáil ar láithreán gréasáin an ÚSB.

Ár gcur chuige 
I bhfianaise ár laghdú 9% ar fhigiúirí básmhaireachta 

le linn 2013-2020, sainaithníodh glacadh le cur chuige 

bunathraithe maidir le beartas, cleachtas agus rialachas 

sábháilteachta ar bhóithre mar bheart riachtanach chun 

laghduithe suntasacha básmhaireachta agus gortuithe 

tromchúiseacha a bhaint amach in Éirinn faoi 2030. Cur 

chuige iomlánaíoch Córais Shábháilte a chur i bhfeidhm 

maidir le bainistíocht sábháilteachta ar bhóithre agus 

ár spriocanna básanna agus gortuithe tromchúiseacha 

2030 a ailíniú le spriocanna an Aontais Eorpaigh agus na 

Náisiúin Aontaithe mar an cur chuige dea-chleachtais 

optamúil. Ar an gcaoi chéanna, cinneadh tiomantas a 

thabhairt d’fhaireachán a dhéanamh ar ár ndul chun cinn 

maidir leis na spriocanna seo a bhaint amach le TFTanna 

mar dhea-chleachtas idirnáisiúnta.

Rialachas 
Sainaithníodh freisin an gá le struchtúr rialachais 

nuálaíoch agus le hoibriú comhpháirtíochta i measc ár 

bpríomhpháirtithe leasmhara a bheith ríthábhachtach 

chun rath chur chuige an Chórais Shábháilte agus ár 

n-idirghabhálacha sábháilteachta ar bhóithre a chinntiú. 

Ar an gcaoi chéanna, aithníodh go raibh ról ríthábhachtach 

ag soláthar maoiniú tiomnaithe agus acmhainní atá 

riachtanach chun gníomhartha straitéise 2021–2030 a 

chur i gcrích (m.sh., chun an tsraith gníomhartha forbartha 

bonneagair a chur i gcrích) chun ár spriocanna straitéise a 

bhaint amach.

Sonraí agus monatóireacht 
Cuireadh béim ar an tábhacht a bhaineann le 

monatóireacht agus meastóireacht leanúnach ar 

an tsábháilteacht ar bhóithre le linn an phróisis 

meastóireachta, agus an tábhacht a bhaineann le 

bailiú agus comhroinnt thráthúil sonraí a chinntiú 

chun bonn fianaise sábháilteachta ar bhóithre na 

hÉireann a threorú. Braithfidh cur i bhfeidhm rathúil na 

n-idirghabhálacha sábháilteachta ar bhóithre le linn 

2021–2030 ar rochtain ar na sonraí ábhartha (m.sh., 

sonraí imbhuailtí agus forfheidhmithe) chun a ndearadh 

a threorú, a bhfeidhmíocht a mheastóireacht agus, más 

gá, an fhianaise a sholáthar chun iad seo a leasú agus a 

fheabhsú.

Is próiseas dúshlánach a bheidh ann comhroinnt agus 

rochtain sonraí thráthúil a áirithiú thar na príomhpháirtithe 

leasmhara go léir maidir le meastóireachtaí idirghabhála 

rialta, go háirithe i bhfianaise na gceanglas cosanta sonraí 

atá ann faoi láthair agus amach anseo. Ina theannta 

sin, aithníodh go gcaithfear bealaí nua a fhorbairt chun 

athróga sábháilteachta bóthair níos casta a thomhas 

(m.sh. básanna agus gortuithe a bhaineann leis an obair, 

tuirse tiománaithe agus seachrán airde).
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Beidh tionchar 
mór ag leibhéil 
mhéadaithe den 
fhorfheidhmiú 
spriocdhírithe 
ar ár gcumas ár 
spriocanna 2030 
agus ár gcuspóir 
deiridh Fís an Nialais 
a bhaint amach.

Forfheidhmiú 
D'aithin raon páirtithe leasmhara agus fianaise taighde 

idirnáisiúnta forfheidhmiú sofheicthe, fianaise-

bhunaithe (lena n-áirítear forfheidhmiú uathoibrithe, mar 

cheamaraí sábháilteachta) mar bhealach tábhachtach 

agus éifeachtach chun comhlíonadh an phobail le 

reachtaíocht tráchta tarrthála a mhéadú agus iompraíocht 

chontúirteach úsáideoirí bóthair a chosc.

Beidh tionchar mór ag leibhéil mhéadaithe forfheidhmithe 

spriocdhírithe, i gcás ina bhfaigheann na dlíthe tráchta 

sáraitheacha sin smachtbhannaí tapa agus iomchuí, ar ár 

gcumas ár spriocanna 2030 agus ár gcuspóir deiridh Fhís 

an Nialais a bhaint amach. Ag teacht leis sin, leagadh béim 

ar a thábhachtaí atá sé an reachtaíocht sábháilteachta 

bóthair atá ann cheana a chomhdhlúthú, agus forbairt 

thráthúil na reachtaíochta nua tráchta ar bhóithre de réir 

mar is gá.

Innealtóireacht 
Deimhníodh ról lárnach na n-idirghabhálacha 

innealtóireachta maidir le básanna úsáideoirí bóithre 

agus gortuithe tromchúiseacha a laghdú go héifeachtach 

leis an líon gníomhartha straitéise a bhaineann le 

hinnealtóireacht 2013-2020 a measadh de bheith an-

éifeachtach. Tarraingíodh aird ar infheistíocht bhreise i 

bhforbairt fhorleathan agus i gcur i bhfeidhm bonneagair 

mhaitigh (.i. tionchar imbhuailte a íoslaghdú) agus 

fhéinmhínithigh (.i. sothuigthe agus so-úsáidte) mar ghné 

ríthábhachtach chun sábháilteacht a fheabhsú, mar aon 

le bonneagar deighilte a sholáthar do rothaithe agus do 

choisithe, agus cothabháil bóithre agus cosán.

Inbhuanaitheacht
Aithníodh freisin go mbeadh sábháilteacht ar bhóithre 

agus feabhsuithe sláinte níos leithne ann faoi 2030 mar 

thoradh ar an méadú ar thaisteal inbhuanaithe náisiúnta 

(in éineacht leis an mbonneagar is gá chun tacú leis 

seo go sábháilte). Tá sé seo ábhartha go háirithe toisc 

go gcuirtear modhanna taistil níos inbhuanaithe agus 

níos gníomhaí chun cinn (m.sh. siúlóid agus rothaíocht) 

chun cinn chun ailíniú le haidhmeanna riachtanacha 

um ghníomhú ar son na haeráide, de réir mar a thagann 

córacha nua iompair chun cinn nó de réir mar a bhíonn 

tóir orthu (m.sh., scútair leictreacha) agus mar a leanann 

ár bpatrúin taistil ag claochlú agus ag athrú mar gheall 

ar an bpaindéim COVID-19. Beidh soláthar bonneagair 

shábháilte (m.sh. rothaithe a dheighilt ó mhótarfheithiclí 

sa trácht) ríthábhachtach chun a chinntiú go mbeidh 

sábháilteacht i réim in éineacht le hathruithe den sórt sin 

le linn 2021-2030.

Luas
Aithníodh le linn an phróisis meastóireachta na buntáistí 

suntasacha sábháilteachta a bhaineann le comhlíonadh 

na dteorainneacha luais iomchuí ar fud ár líonra bóithre 

agus cur i bhfeidhm níos forleithne criosanna 30 ksu i 

gceantair uirbeacha. Go háirithe, cé gur taifeadadh leibhéil 

chomhlíontachta den scoth i gcriosanna ina mbíonn 

ceamaraí luais nó veaineanna i láthair, lean an luas ar 

bhóithre na hÉireann ar aghaidh trí chéile le linn straitéis 

2013–2020 (ÚSB, 2018). Ní mór dúinn dearcaí i leith luais 

a athrú agus bogadh ó chultúr comhlíontachta luais sna 

ceantair ina mbíonn ceamaraí luais nó veaineanna i láthair, 

go cultúr uileghabhálach den chomhlíonadh deonach agus 

comhréireacht le luasteorainneacha.

Iompraíocht chontúirteach 
Ba léir freisin ón bhfianaise a ndearnadh iniúchadh uirthi, 

lena n-áirítear i gcomhthéacs na tiomána le haghaidh 

na hoibre, go raibh gá ann leanúint ar aghaidh ag díriú ar 

iompraíocht chontúirteach tiománaí i gcoitinne, cosúil 
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leis an tiomáint faoi mheisce nó faoi thionchar drugaí, an 

tiomáint faoi thuirse agus ar seachrán airde. Tá fianaise 

ann i leith go leor den iompraíochta chontúirteach sin gur 

dheacair aghaidh a thabhairt orthu ar bhonn náisiúnta 

agus idirnáisiúnta araon le deich mbliana anuas. Beidh 

nuálaíocht shuntasach de dhíth chun idirghabhálacha a 

dhearadh leis an iompraíochta sin a chosc go rathúil, agus 

le deireadh a chur le hathchiontú i measc ciontóirí tráchta.

Oideachas 
Ag teacht leis sin, leag príomhpháirtithe leasmhara béim 

ar luach bunúsach an oideachais, na hoiliúna agus na 

feasachta maidir le sábháilteachta ar bhóithre le linn an 

phróisis meastóireachta. Tá sé riachtanach feasacht agus 

tuiscint a mhéadú maidir leis na rioscaí a bhaineann le 

hiompraíocht chontúirteach áirithe (m.sh., luas) agus 

an fáth a mbaineann tábhacht lenár n-idirghabhálacha 

chun dearcaí a athrú, chun athrú dearfach iompraíochta 

a spreagadh agus chun cultúr sábháilteachta ar bhóithre 

níos fearr a chruthú in Éirinn. Bhí an gá le díriú ar an 

mbóthar a chomhroinnt go sábháilte, úsáid bóthair 

a bhaineann le hobair a fheabhsú agus an próiseas 

ceadúnaithe tiománaithe a fheabhsú i measc na 

bpríomhchéimeanna a sainaithníodh chun sábháilteacht 

ar bhóithre a fheabhsú.

Teicneolaíocht 
Ar an gcaoi chéanna, suíodh na buntáistí a bhaineann le 

glacadh le teicneolaíochtaí nua tarrthála (amhail cúnamh 

luais chliste [CLC]) le haghaidh tiomána níos sábháilte 

agus feithiclí níos sábháilte le haghaidh taistil phearsanta, 

oibre agus phoiblí. Mar sin féin, is ceist chasta fós í forbairt 

leanúnach na dteicneolaíochta infheithicle (m.sh. córais 

faisnéise siamsúla) agus teicneolaíochtaí eile (m.sh. 

feistí cumarsáide atá ag éirí níos airde) a chothromú lena 

n-acmhainneacht chun seachrán airde úsáideoirí bóthair a 

mhéadú, agus is dúshlán fós é an glacadh agus tacaíocht 

náisiúnta do theicneolaíochtaí tarrthála amhail CLC a 

mhéadú. Ag teacht leis seo, aithníodh gur cúram casta 

agus bunriachtanach é pleanáil le haghaidh imscaradh 

CAM (.i. feithiclí féintiomána) in Éirinn de réir mar a 

athraíonn agus a fhorbraíonn an réimse seo go gasta.

Aithníodh freisin go bhfuil cur chun cinn feithiclí 

leictreacha agus soláthar na saoráidí luchtaithe 

riachtanacha dá n-úsáid tábhachtach ó thaobh dul i 

ngleic leis an athrú aeráide agus sábháilteacht ar na 

bóithre a fheabhsú. Is gnách go mbíonn teicneolaíochtaí 

sábháilteachta níos nua-aimseartha suiteáilte ag na 

feithiclí nua seo.

Freagairt iarthimpiste 
Sainaithníodh feabhas a chur ar fhreagairt iarthimpiste na 

hÉireann, lena n-áirítear cóireáil do thaismigh imbhuailtí 

agus seirbhísí athshlánaithe, agus tacaíocht a sholáthar 

dá dteaghlaigh agus dá ndaoine muinteartha, chun torthaí 

úsáideoirí bóithre a fheabhsú. Go háirithe, aibhsíodh an 

gá le tiomantas náisiúnta chun an Córas Tráma d’Éirinn 

beartaithe (An Grúpa Stiútha Tráma, 2018) a chistiú agus a 

chur i bhfeidhm mar rud atá bunriachtanach chun freagairt 

iarthuairteála agus torthaí taismeach in Éirinn a fheabhsú, 

mar aon leis an tábhacht a bhaineann le baill teaghlaigh 

agus daoine muinteartha a chur ar an eolas agus tacaíocht 

a thabhairt dóibh le linn an phróisis imscrúdaithe iar-

imbhuailte.
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Gortuithe tromchúiseacha 
Aithníodh freisin go raibh an dul chun cinn le linn straitéis 2013-2020 teoranta i ndáil le tomhas agus catagóiriú gortuithe 

tromchúiseacha i sonraí imbhuailtí tráchta ar bhóithre a fheabhsú. Is cúram dúshlánach ach ríthábhachtach é tosaíocht a 

bheartú do shainmhíniú míochaine ar ghortuithe tromchúiseacha a ghlacadh agus foinsí sonraí díobhálacha tromchúiseacha 

eile a ionchorprú (m.sh., sonraí ospidéil) le linn 2021-2030. Ar a sheal féin, cuirfidh sé seo leis an bhfianaise a úsáidtear chun 

bonn eolais a chur faoinár n-idirghabhálacha spriocdhírithe díobhála tromchúisí agus freagairt iar-thimpiste, a chuirfear i 

bhfeidhm ansin chun ár laghdú 50% a bhaint amach faoi 2030.

Ailíniú le cuspóirí beartais eile 
Ar deireadh, aithníodh gur le hailíníu ár mbeartas sábháilteachta ar bhóithre le príomhchuspóirí rialtais agus idirnáisiúnta 

eile a áirithiú a chuirfear a thuilleadh leis an tiomantas do straitéis 2021–2030 agus do ghnóthú ár spcriocanna. Mar thoradh 

ar luasanna feithiclí a laghdú, mar shampla, beidh buntáistí suntasacha sábháilteachta ann chomh maith le hastaíochtaí 

agus truailliú torainn a laghdú agus sreabhadh tráchta ar ár mbóithre a fheabhsú – b’fhéidir go spreagfadh gach ceann acu 

leibhéil níos mó den taisteal gníomhach freisin.

Ó dhearcadh náisiúnta de, áirítear ar bheartais den sórt sin Clár 2020 don Rialtas (Roinn an Taoisigh, 2020), an Creat 

Infheistíochta Náisiúnta um Iompar in Éirinn (NIFTI) (An Roinn Iompair [RI], 2021a), Córas Tráma d’Éirinn (An Grúpa Stiúrtha 

Tráma, 2018), Plean Gníomhaíochta Aeráide 2021 (An Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide, 2021), agus Plean 

Gníomhaíochta Straitéiseach Éire na Sláinte 2021 (Éire na Sláinte, 2021). I measc na bpríomhbheartais idirnáisiúnta tá Creat 

Beartais Sábháilteachta ar Bhóithre an Aontais Eorpaigh 2021–2030 (An Coimisiún Eorpach [CE], 2020b), Plean Domhanda 

EDS agus na Náisiún Aontaithe don dara deich mbliana gníomhaíochta maidir le sábháilteacht ar bhóithre (2021-2030; EDS, 

2020b), Rialachán Ginearálta Sábháilteachta an Aontais Eorpaigh (RGS AE; an tAontas Eorpach, 2019), Dearbhú Stócólm 

2020 (Sábháilteacht ar Bhóithre sa tSualainn, 2020) agus Straitéis Soghluaisteachta Inbhuanaithe agus Cliste 2020 

(CE, 2020a), i measc nithe eile.

Cé go bhfuil níos mó sonraí faoi thorthaí meastóireachta straitéise 2013-2020 ar fáil ar láithreán gréasáin an ÚSB, léiríonn 

na téamaí ardleibhéil seo go soiléir na príomhréimsí fócais a bheidh riachtanach do straitéis 2021–2030. Ailíníonn siad go 

láidir freisin leis na réimsí idirghabhála tosaíochta de chur chuige iomlánaíoch an Chórais Shábháilte, a ndéantar cur síos 

mionsonraithe orthu sna hailt seo a leanas (5 agus 6).
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Cur chuige 
straitéiseach, creat 
agus spriocanna

5.

Chuir torthaí an phróisis meastóireachta agus 
forbartha straitéise tacaíocht chomhsheasmhach 
ar fáil chun straitéis 2021–2030 a chumadh i 
gcomhréir le cur chuige an Chórais Shábháilte i 
leith bainistíocht sábháilteachta ar bhóithre.



Tá cur chuige an Chórais Shábháilte aitheanta go hidirnáisiúnta ag 
príomheagraíochtaí sábháilteachta mar an EDS (nd), na Náisiúin Aontaithe (2018), 
an CE (2020b) agus an ITF (2016) mar an cur chuige optamúil dea-chleachtais 
chun laghduithe uaillmhianacha a bhaint amach i mbásanna úsáideoirí bóthair 
agus gortuithe tromchúiseacha. 

Is obair idir lámha é cur chuige an Chórais Shábháilte i go leor de na tíortha is fearr feidhmíochta maidir le sábháilteacht 

ar bhóithre, amhail an tSualainn agus an Ríocht Aontaithe, agus Éire san áireamh, mar a raibh sé mar chuid de Straitéis 

Sábháilteachta ar Bhóithre 2013-2020. Ba í fócas straitéis 2013–2020 ‘bogadh i dtreo’ chur chuige an Chórais Shábháilte 

agus leabófar le straitéis 2021–2030 cur chuige an Chórais Shábháilte go foirmiúil i mbeartas agus i gcleachtas náisiúnta 

sábháilteachta ar bhóithre.

Cur chuige straitéiseach

Tá cur chuige an Chórais Shábháilte bunaithe ar cheithre phrionsabal  
(ITF, 2016):

Déanann daoine botúin nuair a úsáideann siad na bóithre, ónar féidir imbhuailtí teacht.

Tá cumas teoranta i gcorp an duine chun tuairteanna ó imbhuailtí a fhulaingt.

Tá freagracht chomhroinnte  orthu siúd a dhearann, a thógann, a bhainistíonn agus a 
úsáideann na bóithre agus na feithiclí chun tuairteanna ó imbhuailtí a chosc nó a laghdú, 
agus orthu siúd a chuireann freagairt iarthimpiste ar fáil chun díobháil a mhaolú.

Is gá gach cuid den chóras tráchta a neartú chun a n-éifeacht a iolrú agus chun a chinntiú go 
gcosnaítear úsáideoirí bóithre má theipeann ar chuid amháin den chóras.

Aithnítear i gcur chuige an Chórais Shábháilte cé gur féidir 

bás agus gortú tromchúiseach a chosc tríd an gcóras 

tráchta a neartú, ní féidir linn deireadh a chur go hiomlán 

le himbhuailtí tráchta ar bhóithre riamh toisc go mbeidh 

méid áirithe earráide daonna ag cur leo sin i gcónaí. Pléadh 

cheana i gCuid 2 rannchuidiú na dtosca iompraíochta 

(mar shampla tiomáint ar meisce) le himbhuailtí tráchta ar 

bhóithre in Éirinn.

Léiríodh sa taighde idirnáisiúnta go dtagann cion mór 

d’imbhuailtí tráchta ar bhóithre aníos mar gheall ar 

earráidí aireachtála nó breithiúnais ag úsáideoirí bóthair 

ar comhlíontach ar gach bealach eile iad (ITF, 2016). Nuair 

a tharlaíonn imbhuailtí, bíonn corp an duine i mbaol ó 

bhás nó ó ghortú. I bhfianaise an mhéid sin, caithfimid 

ár mbonneagar, feithiclí agus luasanna a bhainistiú 

chun tuairteanna imbhuailte a laghdú chuig leibhéil 

mharthanacha. Ní mór dúinn freagairt leighis éigeandála 

éifeachtach agus cúram tráma a sholáthar chun 

iarmhairtí díobhála a laghdú, agus caithfimid leanúint ar 

aghaidh ag cabhrú le húsáideoirí bóithre an reachtaíocht 

sábháilteachta ar bhóithre a chomhlíonadh agus na 

bóithre a chomhroinnt go sábháilte. Sin an bunú le cur 

chuige onnghníomhach an Chórais Shábháilte.

Is tríd an nglacadh le cur chuige an Chórais Shábháilte 

agus trína leabú go hiomlán ar fud comhpháirteanna 

uile an chórais tráchta a ligfear dúinn ár mbeartas agus 

ár gcleachtas a chlaochlú thar na hidirghabhálacha 

traidisiúnta sábháilteachta ar bhóithre agus laghduithe 

níos mó a bhaint amach i mbásanna agus gortuithe 

tromchúiseacha ná riamh.
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Is iad príomhréimsí idirghabhála tosaíochta den Chóras 

Sábháilte:

 ■ bóithre agus taobhanna bóthair atá sábháilte;

 ■ luasanna sábháilte;

 ■ feithiclí sábháilte;

 ■ úsáid shábháilte na mbóithre;

 ■ freagairt iarthimpiste. 

I bhfianaise ról tábhachtach an taistil ghníomhaigh 

inbhuanaithe maidir le dul i ngleic leis an athrú aeráide, 

agus na buntáistí suntasacha sábháilteachta a bhaineann 

le sábháilteacht ar bhóithre a bhaineann le hobair a tháinig 

chun cinn le linn an phróisis forbartha straitéise, tá dhá 

réimse tosaíochta bhreise san áireamh freisin do straitéis 

2021–2030 (Fíor 5.1 thíos):

 ■ modhanna taistil sábháilte agus sláintiúla;

 ■ úsáid shábháilte bóithre a bhaineann leis an obair.
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Fíor 5.1 Cur chuige leathnaithe an Chórais Shábháilte do straitéis 2021–2030, arna oiriúnú ó shamhail Straitéis 

Sábháilteachta ar Bhóithre 2020 na hAstráile Theas
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Aidhm fhadtéarmach na hÉireann Fís an Nialais a bhaint amach faoi 2050, agus 
sraith spriocanna eatramhacha chun básanna agus gortuithe tromchúiseacha 
ar bhóithre na hÉireann a laghdú faoi 2030; is leosan a spreagtar ár gcur chuige 
maidir le Córas Sábháilte, agus iad mar bhonn faoinár straitéis 2021–2030. 
Laistigh dár gcreat agus dár gcur chuige tá pleananna gníomhaíochta céimnithe.

Creat

Pleananna gníomhaíochta céimnithe
Príomhthosaíocht do straitéis 2021–2030 is ea a chinntiú go leanann na hidirghabhálacha agus na gníomhaíochtaí a 

dhéantar de bheith éifeachtach agus go gcuimsítear leo na nuálaíochtaí agus na forbairtí is déanaí sa réimse sábháilteachta 

ar bhóithre. Sna chéad deich mbliana eile amach romhainn feicfear forbairtí suntasacha i gcur i bhfeidhm RSG AE (CE, n.d.) 

agus i gcur chun cinn CAM (CE, 2021a). Léirigh imeachtaí idirnáisiúnta le déanaí, amhail an Breatimeacht agus an phaindéim 

COVID-19 an tábhacht a bhaineann le pleanáil sholúbtha is féidir a oiriúnú go héasca agus go héifeachtach más gá. 

Mar sin, beidh trí chéim i straitéis 2021–2030:

Forbraíodh plean gníomhaíochta Chéim 1 (2021–2024), ina bhfeictear gníomhartha lena dtugtar aghaidh ar sheacht 

réimse idirghabhála tosaíochta an Chórais Shábháilte, agus tá sé ar fáil ar láithreán gréasáin an ÚSB. Liostaítear sa phlean 

an phríomhghníomhaireacht atá freagrach as gach gníomh a chur chun feidhme. Tá na 50 gníomh ardtionchair ó phlean 

gníomhaíochta Chéim 1 liostaithe i gCuid a Sé seo a leanas, faoi gach ceann de na seacht limistéar Córais Shábháilte.

Forbrófar pleananna gníomhaíochta do Chéim 2 agus do Chéim 3 sna sé mhí dheireanacha den chéim roimhe sin, tar éis 

meastóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn i gcoinne spriocanna agus TFTanna le linn na céime sin, agus forbairtí náisiúnta 

agus idirnáisiúnta, d’fhonn aghaidh a thabhairt ar threochtaí atá ag teacht chun cinn agus ar fhios nua.

Cuimseoidh gach plean gníomhaíochta sraith beart ardtionchair lena laghdófar go díreach básanna ar bhóithre agus 

gortuithe tromchúiseacha, agus lena dtacófar le gníomhaíochtaí chun éifeachtacht na ngníomhartha ardtionchair agus 

sábháilteachta ar bhóithre a fhorlíonadh agus a fheabhsú ar bhonn níos leithne.

 ■ Céim a hAon 2021-2024:

 ■ Céim a Dó 2025-2027:

 ■ Céim a Trí 2028-2030:
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Spriocanna

Spriocanna Fhís an Nialais
Ag croílár straitéis 2021–2030 tá sé mar aidhm againn Fís an Nialais a bhaint amach in Éirinn faoi 2050. Is aidhm 

uileghabhálach, idirnáisiúnta, fhadtéarmach í Fís an Nialais atá dírithe ar bhásanna agus gortuithe tromchúiseacha in 

imbhuailtí tráchta ar bhóithre a dhíothú sa deireadh, agus é mar fhócas ní hamháin níos lú básanna ach básanna nialasacha 

agus gortuithe tromchúiseacha a bhaint amach.

Sa dea-chleachtas, tacaíonn spriocanna faoi theorainn ama agus táscairí feidhmíochta le Fís an Nialais chun básanna agus 

gortuithe tromchúiseacha a laghdú. Úsáidtear na spriocanna agus na táscairí sin ansin chun idirghabhálacha éifeachtacha, 

il-earnálacha a chur ar fáil trí mheán sásraí seachadta feabhsaithe.

Glacadh Fís an Nialais go foirmiúil i gClár Rialtais na hÉireann i Meitheamh 2020 (Roinn an Taoisigh, 2020) agus is í an sprioc 

í freisin atá mar bhonn agus taca le Creat Beartais Sábháilteachta ar Bhóithre an Aontais Eorpaigh 2021–2030 ‘Na Chéad 

Chéimeanna Eile i dTreo Fhís an Nialais’ (CE, 2020b). Ag teacht leo sin, is í sprioc Fhís an Nialais na hÉireann nach marófar nó 

gortófar duine ar bhóithre na hÉireann faoi 2050. 

D’fhonn an sprioc fhadtéarmach sin a bhaint amach agus dul chun cinn ina leith a rianú, ní mór dúinn spriocanna 

eatramhacha a leagan síos agus monatóireacht a dhéanamh ar tháscairí maidir le básanna agus laghduithe gortuithe 

tromchúiseacha in Éirinn faoi 2030.

Spriocanna straitéise do 2030

Agus é mar aidhm Fís an Nialais a 
bhaint amach in Éirinn faoi 2050, 
tá na spriocanna seo a leanas 
leagtha síos i straitéis 2021–
2030, ar aon dul le spriocanna 
AE agus na Náisiún Aontaithe 
chun básanna agus gortuithe 
tromchúiseacha a laghdú 50% faoi 
2030.14

Tá meánfhigiúirí 2017-2019 
maidir le básanna agus gortuithe 
tromchúiseacha á n-úsáid mar 
bhonnlínte sprice.

Chun na spriocanna uaillmhianacha 2030 agus 2050 sin a bhaint amach, beidh gá le cur chuige bunathraithe maidir le 

sábháilteacht ar bhóithre in Éirinn lena leabaítear cur chuige an Chórais Shábháilte go hiomlán i mbeartas agus i gcleachtas 

náisiúnta sábháilteachta ar bhóithre. Áireofar leis sin cur chuige feabhsaithe i leith rialachais agus obair chomhpháirtíochta 

le pleananna gníomhaíochta saindírithe agus tomhas ar dhul chun cinn.

bainfimid amach laghdú 50% ar líon 
na mbásanna ar bhóithre na hÉireann, 

i.e. ó 144 go 72 nó níos ísle

bainfimid amach laghdú 50% ar líon 
na ndrochghortuithe ar bhóithre na 

hÉireann, i.e. ó 1,259 go 630 
nó níos ísle

Faoi 2030
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Faoi 2024

bainfimid amach laghdú 15% 
ar líon na mbásanna ar bhóithre 

na hÉireann, i.e. ó 144 
go 122 nó níos ísle

bainfimid amach laghdú 10% 
ar líon na ndrochghortuithe 

ar bhóithre na hÉireann, 
i.e. ó 1,259 go 1,133 

nó níos ísle

Táscaire feidhmíochta 
sábháilteachta 
Chun ár spriocanna 2030 a bhaint amach, ní mór dúinn 

na sonraí go léir atá ar fáil a úsáid chun ár bhfeidhmíocht 

sábháilteachta ar bhóithre a mheas go rialta, agus 

gníomhú go tapa i gcás go dtugann na sonraí le fios go 

gcaithfimid tuilleadh feabhsuithe a dhéanamh. Áiríodh sa 

straitéis 2013–2020 TFTanna a fheidhmíonn tionchar ar 

bhás agus gortú tromchúiseach a chosc, lena n-áirítear 

caitheamh criosanna sábhála agus luas (m.sh. leibhéal na 

comhlíontachta náisiúnta le luasteorainneacha).

Ag cur leis an obair seo, agus ag teacht leis an dea-

chleachtas idirnáisiúnta, tá SPIanna forbartha againn 

do straitéis 2021–2030 lena dtomhaistear na buntosca 

aitheanta chun básanna agus gortuithe tromchúiseacha 

ar bhóithre a laghdú. Go háirithe, d’fhorbair an tAontas 

Eorpach tacar príomh-TFTanna sábháilteachta ar 

bhóithre chun críocha monatóireachta agus comparáide 

idirnáisiúnta, ag admháil go bhfuil siad seo riachtanach 

chun a gcuid spriocanna báis agus díobhála tromchúisí 

2030 a bhaint amach (CE, 2020b). Tá na TFTanna AE 

seo san áireamh i TFTanna na hÉireann don straitéis 

2021–2030. Mar sin féin, cuimsíonn ár 15 TFT (atá 

liostaithe in Aguisín a hAon) táscairí breise bunaithe ar 

dhea-chleachtas idirnáisiúnta agus atá dírithe ar réimsí 

idirghabhála tosaíochta an Chórais Shábháilte a mbeifear 

ag díriú orthu i straitéis 2021–2030. 

Úsáidfear TFTanna na hÉireann ar bhealach níos 

onnghníomhaí agus déanfar iad a athbhreithniú le 

comhpháirtithe seachadta de réir mar a mheastar gá 

a bheith leis, agus TFTanna malartacha nó breise san 

áireamh. Déanfar na sonraí sábháilteachta bóithre seo 

a bhailiú, a cheistiú, a chomhroinnt agus a phlé leis na 

príomhpháirtithe leasmhara a luaithe a bheidh siad ar fáil 

agus úsáidfear go gníomhach iad chun idirghabhálacha 

spriocdhírithe sábháilteachta ar bhóithre a dhearadh nó a 

nuashonrú ar bhonn rialta.

Cuimsíonn na 15 TFT do straitéis 2021–2030, mar shampla, 

céatadán na bhfeithiclí atá ag taisteal faoi bhun na 

luasteorann, an méid bonneagair rothaíochta agus coisithe 

breise arna bhforbairt, agus céatadán na dtaistealaithe 

mótarfheithicle a bhfuil crios sábhála orthu. Beidh doiciméad 

ar leithligh ar fáil ina gcuirfear síos níos mionsonraithe ar na 

15 TFT seo ar láithreán gréasáin an ÚSB. 

Forbrófar na táscairí don fhreagairt iarthimpiste 

thar shaolré na straitéis 2021–2030, i gcomhréir le 

forfheidhmiú na hÉireann ar an gCóras Tráma d’Éirinn 

(Grúpa Stiúrtha Tráma, 2018).

Spriocanna straitéise do Chéim a 
hAon
Is ag an straitéis 2021–2030 seo a bheidh an tréimhse 

is faide do Straitéis Sábháilteachta ar Bhóithre de chuid 

an rialtais go nuige seo. Chun tacú linn a thuilleadh le 

monatóireacht agus meastóireacht a dhéanamh ar ár 

ndul chun cinn maidir le sábháilteacht ar bhóithre i dtreo 

ár laghduithe 50% faoi 2030, tá spriocanna eatramhacha 

leagtha síos againn do Chéim 1 freisin (2021-2024). 

Bunaithe ar an gclár idirghabhálacha a leagtar amach i 

bplean gníomhaíochta Chéim a hAon, agus ar threochtaí 

reatha agus stairiúla, socraíodh na spriocanna seo a 

leanas.

Socrófar spriocanna eatramhacha ina dhiaidh sin ag 

brath ar an dul chun cinn a bhainfear amach agus ar na 

hidirghabhálacha oiriúnaithe atá á ndéanamh mar chuid 

den chéad phlean gníomhaíochta eile.
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Réimsí idirghabhála 
tosaíochta le haghaidh 
gníomhaíochta

6.

Chun na spriocanna uaillmhianacha atá leagtha amach 
againn do 2030 agus 2050 a bhaint amach, caithfear cur 
chuige bunathraitheach a ghlacadh i leith cleachtas, beartas 
agus rialachas sábháilteachta ar bhóithre. 





Ag forbairt ar an dul chun cinn maidir le sábháilteacht ar bhóithre atá bainte 
amach go dtí seo, tá Éire ag tosú ar a turas fadtéarmach i dtreo Fhís an Nialais. 

Mar a leagtar amach i Roinn 5, tá cur chuige an Chórais Shábháilte aitheanta go hidirnáisiúnta mar an cur chuige is fearr, 

cur chuige an chleachtais is fearr chun laghduithe suntasacha a bhaint amach i mbásanna agus gortuithe tromchúiseacha i 

measc úsáideoirí bóithre.

Cé go raibh idirghabhálacha á gcur i bhfeidhm againn cheana féin i gcomhréir le gnéithe de chur chuige an Chórais 

Shábháilte, ní mór dúinn anois gníomhaíochtaí na hÉireann a leathnú agus a neartú níos mó ná cineálacha cur chuige 

traidisiúnta sábháilteachta ar bhóithre, lena n-áirítear ár n-obair chomhpháirtíochta a fheabhsú. Ní mór dúinn a chinntiú go 

dtabharfaimid aghaidh ar gach gné den chóras tráchta ar bhóithre a théann i bhfeidhm ar shábháilteacht ar bhóithre inár 

mbeartas agus inár gcleachtas, inár ngníomhaíochtaí oibríochta laethúla agus inár gcumarsáid, ar fud na ngeallsealbhóirí 

agus na ngníomhaireachtaí go léir.

Is é tosaíocht fhoriomlán straitéis 2021–2030 cur chuige córasach, an chleachtais is fearr agus fianaise-bhunaithe a 

chinntiú maidir le sábháilteacht ar bhóithre do na deich mbliana amach romhainn agus ina dhiaidh sin, agus seachadadh 

agus rialachas nuálach den scoth a chinntiú ar feadh na bpríomhréimsí a mbíonn tionchar acu ar fheidhmíocht 

shábháilteacht ar bhóithre. Tugtar breac-chuntas thíos ar na seacht réimse idirghabhála tosaíochta sa Chóras Sábháilte a 

gcaithfimid díriú orthu chun é seo a bhaint amach, agus leagtar amach ár gcur chuige i leith seachadadh agus rialachas i 

Roinn 7.

Tomhaisfear dul chun cinn maidir le gach réimse tosaíochta ar fud na SPInna ábhartha agus nuashonruithe ar dhul chun 

cinn an phlean gníomhaíochta. Roinnfear tuairisciú ar na SPInna seo go foirmiúil i measc na bpríomhpháirtithe leasmhara 

ábhartha, agus úsáidfear torthaí chun dul chun cinn a thagarmharcáil agus gníomhaíocht a thiomáint, lena n-áirítear forbairt 

phleananna gníomhaíochta Chéim 2 (2025–2027) agus Chéim 3 (2028–2030).
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Bóithre agus Taobhanna bóthair sábháilte

Is éard atá i gceist le bóithre agus taobhanna bóthair sábháilte pleanáil, dearadh 
agus oibriú bóithre agus taobhanna bóthair agus soláthraíonn sé an creat le 
haghaidh úsáid shábháilte bóithre agus feithiclí. 

Is é aidhm an réimse idirghabhála tosaíochta seo tacú le húsáid cheart bóithre trí bhóithre ‘féinmhínithe’ a sholáthar (m.sh. 

bóithre atá furasta a thuiscint agus a úsáid) agus taobhanna bóthair boga (m.sh. taobhanna bóthair a íoslaghdaíonn tionchar 

imbhuailtí) ionas nach mbíonn bás nó gortú tromchúiseach mar thoradh ar imbhualadh má tharlaíonn sé.

An tábhacht a bhaineann le bóithre agus le taobhanna bóthair sábháilte
Tugtar le fios i dtaighde go bhfuil tionchar suntasach ag bonneagar ar chosc imbhuailtí agus ar dhéine na ngortuithe a 

tharlaíonn in imbhualadh tráchta ar bhóithre (ITF, 2016). Mar shampla, is féidir le bacainní solúbtha tuairteála, comhpháirt 

de thaobhanna bóthair boga, básanna agus gortuithe tromchúiseacha ar bhóithre cóireáilte a laghdú suas le 90%, torthaí 

i dtulimbhuailtí a fheabhsú agus cosaint ar thaobh an bhóthair a sholáthar in aghaidh imbhuailtí bóthair chun srutha 

(Johansson, 2009; Larsson, Candappa, agus Corben, 2003).

De ghnáth, tarlaíonn níos mó básanna de bharr imbhuailtí tráchta ar bhóithre ar sciar beag de bhóithre ar a bhfuil méideanna 

tráchta agus luasteorainneacha níos airde agus ar a mbíonn meascán de luasanna agus de thrácht mótair agus neamh-

mhótair. Mar shampla, in 2019 in Éirinn, ní raibh sna bóithre náisiúnta ach 5% den líonra, bhí 45% den trácht laethúil orthu 

agus bhí 38% de na himbhuailtí marfacha orthu. Bheadh sé thar a bheith éifeachtach ó thaobh costais díriú ar bhóithre den 

sórt sin le hidirghabhálacha innealtóireachta sábháilteachta ar bhóithre – nó 'cóireálacha' mar a thugtar orthu go coitianta.

Chun cur i bhfeidhm chur chuige an Chórais Shábháilte in Éirinn a chur chun cinn sna deich mbliana amach romhainn, 

beidh gá le mapáil riosca córasach d’imbhuailtí marfacha agus gortuithe tromchúiseacha ar fud an ghréasáin bóithre agus 

meicníocht láidir rátála sábháilteachta a úsáid chun idirghabhálacha tosaíochta, réamhghníomhacha agus costéifeachtacha 

a aithint chun gach grúpa úsáideoirí bóthair a chosaint. Beidh fócas ar dhearadh bóithre do bhainistíocht luais, taobhanna 

bóthair boga agus an maoiniú riachtanach a chinntiú le haghaidh cothabhála bóithre agus cláir infheistíochta nua de réir 

phrionsabail an Chórais Shábháilte ríthábhachtach chun ár sprioc-laghduithe ar bhásanna agus gortuithe tromchúiseacha a 

bhaint amach.
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Bóithre agus taobhanna bóthair sábháilte i straitéis 2021–2030
Déanfar monatóireacht, meastóireacht agus tuairisciú ar na SPInna le haghaidh bóithre agus taobhanna bóthair sábháilte 

(m.sh. 'Céatadán na n-acomhal tuaithe agus uirbeacha ardriosca a ndéileáiltear leo chun oibriú laistigh de theorainneacha an 

Chórais Shábháilte') ar fud straitéis 2021-2030. 

Laistigh de phlean gníomhaíochta 2021–2024, díreoidh gníomhaíochtaí maidir le bóithre agus taobhanna bóthair sábháilte 

ar chur chuige an Chórais Shábháilte a leabú de réir a chéile sna líonraí bóithre náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla sna deich 

mbliana amach romhainn. Bainfear é seo amach trí cháilíocht sábháilteachta líonra bóithre na hÉireann a mheas agus 

cóireálacha innealtóireachta tosaíochta a chur i bhfeidhm chun básanna agus gortuithe tromchúiseacha a laghdú.

Tugtar thíos na gníomhartha ardtionchair faoi bhóithre agus taobhanna bóthair sábháilte ó phlean gníomhaíochta 2021-

2024. Tá an plean gníomhaíochta iomlán 2021–2024 ar fáil ar shuíomh Gréasáin an RSA.

 ■ Táscaire rátála sábháilteachta a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm don bhonneagar náisiúnta bóithre, a chabhróidh chun 

infheistíocht a dhíriú ar chodanna de bhóithre náisiúnta a bhfuil an riosca is airde báis nó gortuithe tromchúiseacha ag 

baint leo.

 ■ 60 scéim feabhsúcháin sábháilteachta ar bhóithre ar an meán a sheachadadh agus ceithre mhionscéim ailínithe 

a mhaoiniú ar bhóithre náisiúnta in aghaidh na bliana, chun taobhanna bóthair boga, bóithre féinmhínithe agus 

timpeallacht shábháilte a chruthú d’úsáideoirí leochaileacha bóithre.

 ■ Fad na mbóithre roinnte ar an Líonra Príomhbhóithre Náisiúnta a mhéadú ó 1,310km (2020) go 1,366 km (2024). 

 ■ Maoiniú agus cur i bhfeidhm 150 scéim sábháilteachta ar chostas íseal mar a shainaithníonn údaráis áitiúla iad ar an 

ngréasán bóithre réigiúnacha agus áitiúla in aghaidh na bliana agus cur chun feidhme ceithre scéim sábháilteachta 

shonracha níos mó in aghaidh na bliana a chur i bhfeidhm. 

 ■ Le linn na tréimhse 2021 go 2025, tógfar 1,000 km d’áiseanna siúil agus rothaíochta deighilte ar an ngréasán bóithre 

náisiúnta, áitiúla agus réigiúnacha, nó beidh siad á dtógáil, chun socruithe sábháilte rothaíochta agus siúil a sholáthar 

d’úsáideoirí de gach aois.
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Luasanna sábháilte

Is gné lárnach de chur chuige an Chórais Shábháilte iad luasanna sábháilte. 
Is éard atá i gceist leis pleanáil agus dearadh bóithre agus feithiclí a mheas, 
luasteorainneacha a shocrú chun gortaithe a íoslaghdú, chomh maith le 
hoideachas agus feasacht phoiblí, agus na teorainneacha seo a fhorfheidhmiú. 

Cinntíear i gcuir chuige rathúla an Chórais Shábháilte nach bhfuil na luasteorainneacha socraithe ar chodanna den líonra 

níos airde ná an chosaint ionsuite a sholáthraíonn bóithre, taobhanna bóthair agus feithiclí. Cé go bhféadfadh imbhuailtí 

tarlú go fóill, níor chóir go mbeadh bás nó gortú tromchúiseach mar thoradh orthu.

An tábhacht a bhaineann le luasanna sábháilte
Tá an corp daonna leochaileach go bunúsach d’imbhuailtí 

ar luas ard, fiú agus é ag taisteal i mótarfheithicil. Tá 

rothaithe, coisithe agus gluaisrothaithe níos leochailí 

fós, ar luasanna níos ísle fós. Tá luas iomarcach fós mar 

phríomhfhachtóir a chuireann le himbhuailtí marfacha 

agus gortaithe tromchúiseacha in Éirinn agus go 

hidirnáisiúnta. Meastar go bhfuil luasghéarú nó luas 

míchuí mar thoradh ar 10–15% d’imbhuailtí ar fad agus 

30% d’imbhuailtí marfacha (ERSO, 2020).

Níl bainistíocht luais náisiúnta reatha na hÉireann 

comhoiriúnach le cur chuige an Chórais Shábháilte agus 

dá bhrí sin, ba cheart go mbeadh laghduithe suntasacha 

ar bhásanna agus ar ghortuithe tromchúiseacha mar 

thoradh ar an méid seo a chur i bhfeidhm. Mheas an 

WHO (2017), mar shampla, go bhféadfadh laghdú 30% in 

imbhuailtí marfacha a bheith mar thoradh ar laghdú 5% ar 

an meánluas.

Táthar ag súil freisin go laghdóidh básanna úsáideoirí 

bóithre 20% (ETSC, 2017) trí úsáid fhorleathan a bhaint 

as ISA, córas a spreagann laghduithe luais trí fholáirimh 

a sholáthar don tiománaí ar luas iomarcach. Ar an gcaoi 

chéanna, beidh buntáistí suntasacha sábháilteachta ag 

baint le luasteorainneacha níos ísle a chur i bhfeidhm 

(m.sh., teorainneacha 30 km/u i gceantair uirbeacha), go 

háirithe do rothaithe agus do choisithe, rud a laghdóidh 

an riosca báis nó gortuithe tromchúiseacha i gcás 

imbhuailte. Go suntasach, chomh maith leis an dóchúlacht 

go dtarlóidh imbhuailtí agus déine gortaithe a laghdú, is 

féidir laghduithe ar astaíochtaí agus truailliú torainn agus 

sreabhadh tráchta feabhsaithe ar ár mbóithre a bheith mar 

thoradh ar luasanna sábháilte.

Mheas an WHO (2017) go 
mbeadh laghdú 30% in 
imbhuailtí marfacha mar 
thoradh ar laghdú 5% ar 
an meánluas.
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Luasanna sábháilte i straitéis 2021–2030
Déanfar monatóireacht, meastóireacht agus tuairisciú ar dhul chun cinn maidir le SPIanna a bhaineann le luasanna sábháilte 

(m.sh. 'Céatadán na bhfeithiclí a thaistealaíonn laistigh den luasteorainn de réir cineál bóthair agus feithicle') síos trí straitéis 

2021-2030. 

Laistigh de phlean gníomhaíochta 2021–2024, áireofar ar ghníomhaíochtaí maidir le luasanna sábháilte, athbhreithniú 

ar luasteorainneacha in Éirinn, lena chinntiú go mbeidh luasteorainneacha, feidhm bóithre, dearadh agus leagan amach 

ailínithe le prionsabail an Chórais Shábháilte. Tabharfar faoi ghníomhartha chun comhlíonadh luais agus forfheidhmiú 

bunaithe ar fhianaise a mhéadú, mar aon le cur chun cinn na n-idirghabhálacha teicneolaíochta is déanaí chun luas a laghdú 

(m.sh., ceamaraí meánluas).

Tugtar thíos na gníomhartha ardtionchair faoi luasanna sábháilte ó phlean gníomhaíochta 2021-2024.  

Tá an plean gníomhaíochta iomlán 2021–2024 ar fáil ar shuíomh Gréasáin an RSA.

 ■ Grúpa oibre a bhunú chun an creat chun teorainneacha luais a leagan amach a scrúdú agus a athbhreithniú. Mar chuid 

den athbhreithniú seo déanfar breithniú sonrach ar luasteorainn réamhshocraithe 30km/u a thabhairt isteach i gceantair 

uirbeacha.

 ■ Tascfhórsa a bhunú chun sonraí agus faisnéis maidir le luas a roinnt, chun moltaí a dhéanamh agus chun aon bhearta 

breise a shainaithnítear a chur i bhfeidhm go práinneach chun treocht an neamhchomhlíonta a aisiompú.  

 ■ Bearta bainistíochta luais a leathnú ar bhóithre Náisiúnta, Réigiúnacha agus Áitiúla ag baint úsáide as Teorainneacha 

Luais Thréimhsiúla ag scoileanna, Comharthaí a Ghníomhachtaíonn Feithiclí agus Ceamaraí Meánluais i gcomhar leis an 

nGarda Síochána ag suíomhanna ardriosca iomchuí.

 ■ Athbhreithniú a dhéanamh ar oibriú an chórais ceamara sábháilteachta soghluaiste chun a éifeachtúlacht a uasmhéadú 

maidir le cionta tráchta ar bhóithre a bhrath.  

 ■ Oideachas poiblí a sholáthar ar luas nach bhfuil oiriúnach agus iomarcach i gcomhar leis an nGarda Síochána chun 

comhlíonadh luais ar gach bóthar a fheabhsú le béim ar leith ar bhóithre réigiúnacha agus i gceantair uirbeacha chun 

úsáideoirí leochaileacha bóithre a chosaint.  
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Feithiclí sábháilte

Téann gné na bhfeithiclí sábháilte de chur chuige na gCóras Sábháilte i ngleic 
le sábháilteacht úsáideoirí bóthair laistigh agus lasmuigh den fheithicil 
trí chaighdeáin reachtacha, faisnéis do thomhaltóirí, soláthar poiblí agus 
tionscnaimh tionscail. 

Cuimsíonn sé bearta chun imbhualadh a sheachaint (e.g., trí rabhaidh in-fheithicil, réamh-imbhuailtí a sholáthar) agus chun 

déine imbhuailte a mhaolú sula dtarlaíonn sé (e.g., tríd an bhfeithicil a mhoilliú ag úsáid coscánaithe éigeandála chun cinn). 

Baineann sé le bearta freisin chun díobháil a laghdú i gcás imbhuailte (mar shampla aghaidheanna agus taobhanna cosanta 

ar fheithiclí a úsáid) agus iarmhairtí gortaithe a laghdú (m.sh., trí fhreagairt thapa tar éis timpiste a chinntiú trí úsáid a bhaint 

as eCall, córas rabhaidh uathoibríoch, a thuairiscítear níos mionsonraithe maidir le freagairt iarthimpiste). Tá GSR an AE (CE, 

n.d.) an-ábhartha anseo a thugann isteach riachtanais shábháilteachta maidir le feithiclí nua a thiocfaidh i bhfeidhm ó 2022.

An tábhacht a bhaineann le feithiclí sábháilte
Le 20 bliain anuas, chuir feabhsuithe i ndearadh 

sábháilteachta feithiclí, a baineadh amach trí mheascán 

de chaighdeáin reachtacha agus tionscnaimh 

déantúsaíochta le laghdú measta 50% ar riosca báis 

nó gortú tromchúiseach d’áititheoirí gluaisteán (ERSO, 

2018b). Tá sé ríthábhachtach feithicil atá oiriúnach don 

bhóthar a chothabháil (m.sh., le boinn a chomhlíonann 

riachtanais doimhneacht tráchta) agus leas a bhaint as na 

gnéithe sábháilteachta feithicle atá ar fáil chun básanna 

agus gortuithe tromchúiseacha a laghdú.

Taispeánann taighde, mar shampla, gur féidir le 

gluaisteáin a bhfuil rátáil cúig réalta acu faoin gClár 

Eorpach um Measúnú Gluaisteán Eorpach (NCAP) riosca 

mortlaíochta 68% níos lú a bheith acu agus riosca 23% 

níos ísle gortuithe marfacha agus tromchúiseacha i 

gcomparáid le gluaisteáin a bhfuil dhá réalta acu (Kullgren 

, Bréag, & Tingvall, 2010). Ina theannta sin, tá raon gnéithe 

agus teicneolaíochtaí sábháilteachta feithicle ann anois ar 

féidir leo imbhuailtí féideartha le coisithe agus rothaithe 

a bhrath agus a chosc, nó déine an ghortaithe a laghdú 

dá dtarlódh imbhualadh le mótarfheithicil. Caithfear 

aitheantas a thabhairt freisin don tábhacht chriticiúil a 

bhaineann le forfheidhmiú lena chinntiú go gcomhlíontar 

na caighdeáin riachtanacha feithiclí.

Chun tábhacht feithiclí sábháilte a léiriú a thuilleadh, 

tabharfaidh GSR an AE (CE, n.d.) riachtanais 

sábháilteachta isteach le haghaidh feithiclí nua, agus 

tiocfaidh an chéad chéim de theicneolaíochtaí i bhfeidhm 

in 2022. Meastar go gcuirfidh an GSR cosc ar 25,000 

bás agus os cionn 140,000 gortú tromchúiseach ar fud 

an Aontais Eorpaigh faoi 2038 (CE, 2019). Ar an gcaoi 

chéanna, táthar ag súil go mbeidh laghduithe suntasacha 

imbhuailte, básmhaireachta agus gortaithe mar thoradh ar 

imscaradh forleathan CAM dea-bhainistithe (ETSC, 2016a). 

Mar sin féin, b’fhéidir nach dtarlóidh imscaradh forleathan 

CAM agus na gnóthachain sábháilteachta a bhaineann 

leis seo in Éirinn le linn 2021–2030. D’fhéadfadh buntáistí 

sábháilteachta agus aeráide a bheith mar thoradh ar 

ghlacadh feithiclí leictreacha (a mbíonn teicneolaíochtaí 

sábháilteachta nua-aimseartha suiteáilte iontu mar 

fheithiclí níos nuaí de ghnáth).
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Feithiclí sábháilte i straitéis 2021–2030
Forbraíodh SPInna a bhaineann le feithiclí sábháilte (m.sh., 'Céatadán na ngluaisteán paisinéirí nua a bhfuil rátáil an Chláir 

Eorpaigh um Measúnú Gluaisteán Nua cúig réalta acu') agus déanfar monatóireacht, meastóireacht agus tuairisciú orthu le 

linn straitéis 2021-2030. Laistigh de phlean gníomhaíochta 2021–2024, beidh teicneolaíochtaí nua maidir le sábháilteacht 

feithiclí a chur chun cinn mar fhócas lárnach na ngníomhartha faoi fheithiclí sábháilte. Treorófar beartas, caighdeáin agus 

reachtaíocht lena chinntiú go bhfuil sábháilteacht ag croílár na bhforbairtí feithiclí agus na cinnteoireachta lena mbaineann. 

Déanfar monatóireacht ar fhorbairtí idirnáisiúnta agus staidéir taighde ar CAM freisin agus rannchuiedofar leo.

Tugtar thíos na gníomhartha ardtionchair faoi fheithiclí sábháilte ó phlean gníomhaíochta 2021-2024. 

Tá an plean gníomhaíochta iomlán 2021–2024 ar fáil ar shuíomh Gréasáin an RSA.

 ■ Tosaíocht a thabhairt do theicneolaíochtaí tarrthála a bhaineann leis an Rialachán Ginearálta Sábháilteachta (GSR) 

lena n-áirítear Cúnamh Luas Chliste (ISA), fís dhíreach d’fheithiclí tráchtála, Taifeadán Sonraí Imeachta (EDR) trí 

rannpháirtíocht ghníomhach agus tionchar a imirt ar leibhéal an Aontais Eorpaigh agus na Náisiún Aontaithe agus 

luathghlacadh a chur chun cinn ar leibhéal an Aontais Eorpaigh agus náisiúnta.

 ■ Straitéis náisiúnta a fhorbairt agus a chomhaontú chun Soghluaisteacht Nasctha agus Uathoibrithe (CAM) a thabhairt 

isteach agus moltaí a dhéanamh.

 ■ Triail a dhéanamh ar iarfheistiú Ardchóras Cúnaimh Tiománaithe (ADAS) le grúpaí úsáideoirí bóithre roghnaithe chun na 

buntáistí sábháilteachta bóthair a bhaineann le scéim iarfheistithe níos leithne a bhunú.

 ■ Clár cuimsitheach cumarsáide a fhorbairt chun eolas agus tionchar a fheidhmiú ar an bpobal agus ar pháirtithe 

leasmhara maidir le feithiclí nua agus feithiclí athúsáidte a cheannach lena n-áirítear:

■ Rátáil 5 réalta an Chláir Eorpaigh um Measúnú Gluaisteán Nua a chur chun cinn mar phríomhchinntitheach agus  

 feithicil á ceannach nó á léasú,

■ Teicneolaíochtaí nua i bhfeithiclí a chur chun cinn agus oideachas a chur ar fáil orthu mar: eCall, Córas Coscánaithe 

 Frithghlasála Uathoibríoch (ABS), Stopadh Éigeandála, Imeacht Lána, agus

■ Saoráid ar líne a sholáthar chun stair thástála feithiclí NCT nó CVRT a sheiceáil.

 ■ Oibriú le Insurance Ireland chun staidéar a fhoilsiú ar an tionchar a bhíonn ag teicneolaíocht an bhosca dhuibh ar 

shábháilteacht ar bhóithre i margadh na hÉireann chun glacadh féideartha níos leithne na teicneolaíochta seo a chur 

chun cinn.
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Úsáid shábháilte bhóithre

Cuimsíonn úsáid shábháilte bhóithre raon leathan iompraíochtaí sábháilteachta 
amhail comhlíonadh na luasteorann postáilte, tiomáint gan lagú (mar gheall ar 
alcól, drugaí, tuirse nó seachrán), caitheamh clogad, caitheamh crios sábhála 
agus úsáid cheart srianta leanaí. 

Is éard atá i gceist leis caighdeáin a leagan síos d’úsáideoirí bóithre (m.sh., riachtanais oiliúna agus ceadúnaithe 

tiománaithe), reachtaíocht tráchta a fhorbairt agus forfheidhmiú spriocdhírithe a chur i bhfeidhm. Cuimsíonn sé freisin 

feachtais oideachais phoiblí agus feasachta agus leas a bhaint as buntáistí na dteicneolaíochtaí sábháilteachta ionas go 

roinnfimid ár mbóithre go sábháilte, ag maolú riosca na mbásanna agus na ngortuithe tromchúiseacha.

Is í aidhm an réimse idirghabhála tosaíochta seo cabhrú le húsáideoirí bóithre ionas go mbeidh an t-eolas, an inniúlacht, an 

spreagadh agus an teicneolaíocht acu chun na bóithre agus na feithiclí a úsáid go sábháilte, agus má tharlaíonn imbhualadh 

nach mbeidh bás nó gortú tromchúiseach dá bharr.

An tábhacht a bhaineann le húsáid shábháilte bhóithre
Cuid bhunúsach de chur chuige an Chórais Shábháilte is ea an tuiscint nach féidir deireadh a chur le gach imbhualadh 

tráchta ar bhóthar toisc go dtarlaíonn cuid acu mar gheall ar earráidí daonna neamhbheartaithe. Ach, trí ghnéithe eile 

den chóras tráchta ar bhóithre a neartú (m.sh., ár bhfeithiclí agus ár mbonneagar a fheabhsú), ní hamháin gur féidir linn 

minicíocht na n-earráidí sin a laghdú ach is féidir linn déine na n-imbhuailtí tráchta ar bhóithre a laghdú má tharlaíonn siad. 

Is féidir le húsáideoirí bóthair imbhuailtí a éiríonn as iompraíocht d'aon ghnó, mar shampla tiomáint ar meisce nó tiomáint ar 

luas iomarcach a chosc trí roghanna níos sábháilte a dhéanamh. Má dhéantar iompraíochtaí agus imbhuailtí contúirteacha 

den sórt sin a chosc d’fhéadfaí figiúirí básmhaireachta agus gortuithe tromchúiseacha na hÉireann a laghdú go suntasach. 

Mar shampla, tuairiscíonn sonraí na hÉireann (2013-2017) go raibh tocsaineolaíocht dhearfach d’alcól ag 36% de bhásanna 

tiománaithe a raibh toradh tocsaineolaíochta ar fáil dóibh (RSA, 2020).

Ní féidir iomarca béime a chur ar an tábhacht a bhaineann le hoideachas agus oiliúint sábháilteachta ar bhóithre chun 

nósanna fadtéarmacha sábháilte úsáideoirí bóthair a fhorbairt (ETSC, 2016b, 2019). Ar an gcaoi chéanna, léirigh an tsamhail 

oideachais agus forfheidhmithe a chuir an RSA i bhfeidhm gur féidir le feachtais feasachta in éineacht le forfheidhmiú 

tionchar dearfach a imirt ar dhearcthaí agus iompraíochtaí sábháilteachta ar bhóithre in Éirinn (Behaviour & Attitudes, 

2017). Ní mór, go háirithe, ríthábhacht an fhorfheidhmithe a aithint chun úsáid shábháilte bhóithre a chinntiú. Tá sé léirithe 

i dtaighde gur féidir le gníomhaíochtaí forfheidhmithe fianaise-bhunaithe, an-infheicthe, dothuartha agus forleathan, 

agus smachtbhannaí tráthúla comhréireacha ina dhiaidh sin, laghduithe suntasacha a bhaint amach ar iompraíochtaí 

contúirteacha úsáideoirí bóthair agus imbhuailtí tráchta ar bhóithre (Bates, Soole, & Watson, 2012).

Tuairiscíonn sonraí na 
hÉireann (2013-2017) go raibh 
tocsaineolaíocht dhearfach d’alcól 
ag 36% de bhásanna tiománaithe a 
raibh toradh tocsaineolaíochta ar 
fáil dóibh.
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Úsáid shábháilte bhóithre i straitéis 2021–2030
Le linn straitéis 2021–2030, déanfar monatóireacht, meastóireacht agus tuairisciú ar SPInna a bhaineann le húsáid 

shábháilte bhóithre (m.sh., ‘Céatadán na dtiománaithe agus na ngluaisrothaithe feithiclí mótair gan alcól; gan drugaí eile a 

lagaíonn tiomáint; agus gan tuirse’). 

Faoi phlean gníomhaíochta 2021–2024, díreofar ar fheachtais oideachais agus feasachta fianaise-bhunaithe a chur 

i bhfeidhm chun glacadh le hiompar dearfach a spreagadh chun na bóithre a roinnt go sábháilte. Comhcheanglófar é 

seo le forfheidhmiú fianaise-bhunaithe ar reachtaíocht sábháilteachta ar bhóithre (lena n-áirítear teicneolaíochtaí nua 

forfheidhmithe).

Déanfar caighdeáin tiománaithe, amhail ceadúnú céimithe tiománaithe, a athbhreithniú agus a athmheas de réir mar is 

gá de réir an chleachtais is fearr. Scrúdófar cur i bhfeidhm clár comhghlasála i gcás meisce do chiontóirí a bhí ag tiomáint 

faoi thionchar an óil agus bealaí chun an córas agus an reachtaíocht tástála drugaí ar thaobh an bhóthair a fheabhsú, agus 

soláthrófar faisnéis shaincheaptha sábháilteachta ar bhóithre chun tacú le tiománaithe le linn cumarsáide leis an RSA.

Tugtar thíos na gníomhartha ardtionchair faoi úsáid shábháilte bhóithre ó phlean gníomhaíochta 2021-2024. 

Tá an plean gníomhaíochta iomlán 2021–2024 ar fáil ar shuíomh Gréasáin an RSA.

 ■ Díriú leanúnach ar fhorfheidhmiú príomhchionta 

tarrthála amhail luas, tiomáint gan aird ar an mbóthar, 

gan criosanna sábhála a chaitheamh, tiomáint 

faoi thionchar an óil nó drugaí agus drochiompar 

tiománaithe lena n-áirítear gníomhaíochtaí atá deartha 

chun úsáideoirí leochaileacha bóithre a chosaint.

 ■ Leanúint ar aghaidh ag coinneáil coirpigh ó úsáid an 

ghréasáin bóithre – trí phóilíneacht shofheicthe agus 

oibríochtaí forfheidhmithe faoi threoir faisnéise. 

 ■ Clár reachtaíochta tras-eagraíochta a aontú a 

thacaíonn le tabhairt isteach na príomhreachtaíochta 

a theastaíonn mar bhuntaca leis na gníomhaíochtaí sa 

Straitéis Sábháilteachta ar Bhóithre. 

 ■ Na hacmhainní riachtanacha agus an bealach a 

shainaithint chun reachtaíocht maidir le trácht ar 

bhóithre a chomhdhlúthú.

 ■ Meicníocht a fhorbairt chun sonraí a ghabháil 

ar na tosca rannpháirteacha (m.sh. luas, tuirse, 

meiscigh agus úsáid fón póca) maidir le gortuithe 

tromchúiseacha in himbhuailtí tráchta ar bhóithre ar 

bhonn bliantúil.

 ■ Feachtais oideachais/feasachta phoiblí a chur i 

bhfeidhm a dhíríonn ar na príomhfhachtóirí cúiseacha 

maidir le básanna agus gortuithe tromchúiseacha, 

agus a dhíríonn ar ghrúpaí ardriosca. Na feachtais seo 

a chomhtháthú le pleananna forfheidhmithe an Gharda 

Síochána agus an RSA. 

 ■ Straitéis agus plean cumarsáide a fhorbairt agus 

a chur i bhfeidhm chun feasacht ar Straitéis nua 

Sábháilteachta ar Bhóithre an Rialtais a mhéadú i 

measc geallsealbhóirí agus an phobail. Go háirithe 

chun an Córas Sábháilte a mhíniú agus an pobal a 

chlárú i gcuspóir Fís an Nialais.

 ■ Grúpa oibre a bhunú chun machnamh agus moltaí a 

dhéanamh maidir le clár comhghlasála i gcás meisce 

a chur i bhfeidhm, le tacaíocht ó chúrsa athshlánaithe 

tiomáint faoi mheisce in Éirinn, do chiontóirí tiomána 

faoi mheisce ardriosca.

 ■ Tástáil Lagaithe a úsáideann an Garda Síochána a 

athbhreithniú agus a nuashonrú agus réimeas Tástála 

Lagaithe den chleachtas is fearr a chur i bhfeidhm. 

 ■ Na figiúirí maidir le gníomhaíocht forfheidhmithe 

a fhoilsiú go míosúil ag díriú ar na hiompraíochtaí 

contúirteacha: 

■ Luas

■ Criosanna sábháilteachta

■ Fóin Phóca

Tuairisciú go míosúil ar líon na nithe seo a leanas:

■ Tástálacha anála 

■ Tástálacha drugaí

arna riar ag seicphointí Tástála Meisciúla Éigeantaí 

(MIT) agus na torthaí. 
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 ■ Cumas tiomnaithe Póilínithe Bóithre a choinneáil 

le fócas ar shábháilteacht ar bhóithre laistigh den 

Gharda Síochána agus tuairisciú go bliantúil ar líon na 

nGardaí a shanntar d'Aonaid Póilínithe Bóithre ar bhonn 

réigiúnach. 

 ■ Deireadh a chur le minicíocht tiománaithe ceadúnais 

foghlaimeora gan tionlacan. Líon na dtiománaithe 

gluaisteáin foghlaimeora ag a bhfuil an tríú ceadúnas 

foghlaimeora nó níos mó a laghdú ó 24.6% chuig 

uasmhéid 10% faoi 2024. Beidh roinnt gníomhartha i 

gceist leis seo lena n-áirítear:

■ Grúpa oibre a bhunú chun athbhreithniú a  

 dhéanamh ar an bpróiseas tiománaí foghlaimeora  

 le fócas ar leith ar thiománaithe foghlaimeoirí atá  

 ag tiomáint gan tionlacan a dhíchur agus moltaí a  

 dhéanamh, 

■ Reachtaíocht a athrú chun bearta breise a thabhairt  

 isteach chun sealbhóirí ilcheadúnais foghlaimeora  

 a spreagadh chun an tástáil tiomána a dhéanamh  

 agus breithniú a dhéanamh ar oiliúint tiománaí  

 éigeantach a thabhairt isteach dó seo.

 ■ Scrúdú a dhéanamh ar an bhféidearthacht Tástáil 

Braite Guaiseacha (TBG) a thabhairt isteach agus í a 

chomhtháthú leis an Tástáil Teoirice Tiománaí. 

 ■ Iniúchadh a dhéanamh ar an bhféidearthacht do 

thairseach ar líne le haghaidh úsáideoirí bóithre 

le scannánaíocht a uaslódáil de chionta tráchta a 

d’fhéadfadh cabhrú le hionchúiseamh.

 ■ Athbhreithniú a dhéanamh ar na pionóis i leith cionta 

tráchta bóthair tromchúiseacha lena n-áirítear na nithe 

seo a leanas: tiomáint lagaithe, luas, úsáid fón póca, 

gan criosanna sábhála a chaitheamh, leanaí gan srian 

a iompar i bhfeithicil.

 ■ Reachtú do smachtbhannaí méadaithe maidir le húsáid 

ildrugaí agus alcóil le linn tiomána.

 ■ Forfheidhmiú Pointí Pionóis a chuíchóiriú agus a 

uathoibriú ó ghabháil ar thaobh an bhóthair trí na 

cúirteanna chun taifead an tiománaí a nuashonrú.

 ■ 3 Ghrúpa Saineolaithe Cumasaithe Cláir (Maoiniú, 

Sonraí, Reachtaíocht) a bhunú ar bhonn píolótach i 

gcéim 1 den RSS chun seachadadh idirghabhálacha 

tráthúil agus éifeachtach a chinntiú trí shaineolas agus 

treoir a sholáthar chun luas a chur faoi dhul chun cinn 

ar leibhéal oibríochta.  
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Freagairt iarthimpiste

Baineann freagairt iarthimpiste le tarrtháil, cóireáil agus athshlánú marthanóirí 
imbhuailtí tráchta ar bhóithre agus tá sé mar aidhm léi déine agus iarmhairtí 
gortuithe a laghdú i gcás imbhuailte. 

Áiríonn sé seo córais éifeachtacha fógartha i gcásanna éigeandála a úsáid, pearsanra liachta cáilithe a iompar go sábháilte 

agus go tráthúil agus an t-othar a dhiagnóisiú agus bail sheasmhach a chur air i gceart ag an láthair. Cuimsíonn sé freisin 

iompar sábháilte an othair chuig an tsaoráid is oiriúnaí le haghaidh cóireála, seomra éigeandála ar ardchaighdeán agus 

cúram tráma, rochtain ar sheirbhísí speisialaithe athshlánaithe agus tacaíochtaí do theaghlaigh taismeach.

Tá bainistíocht chuí taismeach tar éis imbhualadh 

tráchta ina chinntitheach ríthábhachtach maidir leis an 

dóchúlacht go mairfidh siad. Tá sé de chumas ag freagairt 

éifeachtach iarthimpiste iarmhairtí mór-thráma a laghdú 

agus ligean do mharthanóirí filleadh ar a saol roimh an 

imbhualadh, chomh gar agus is féidir (ETSC, 2018).

Tá tionchar measta eCall (EC, 2021b) tar éis aird a 

tharraingt ar an tábhacht agus na buntáistí a bhaineann 

le freagairt éifeachtach iarthimpiste a sholáthar. Córas 

foláirimh in-fheithicil é eCall, a éilítear i ngach samhail 

nua gluaisteán ó 2018, a dhéanann glao éigeandála 

go huathoibríoch (nó is féidir é a spreagadh de láimh) 

má bhíonn an fheithicil in imbhualadh tromchúiseach, 

ag soláthar sonraí riachtanacha maidir le suíomh an 

imbhuailte. Meastar gur féidir le eCall am freagartha 

na seirbhíse éigeandála a laghdú 40% i gceantair 

uirbeacha agus 50% i gceantair thuaithe, agus laghdófaí 

básmhaireacht 4% ar a laghad agus laghdódh gortuithe 

tromchúiseacha 6% mar thorad air.

Tá sé aitheanta freisin in Éirinn agus go hidirnáisiúnta 

go bhfuil sé ríthábhachtach chun rátaí marthanais a 

mhéadú tar éis tráma mór gur cheart próisis triáse agus 

fáiltithe éifeachtach agus éifeachtúil a chinntiú (i.e. an 

áit a gcuirtear an t-othar le haghaidh cóireála agus an 

sainfhoireann agus na saoráidí réidh chun cóir leighis 

a chur orthu), ionas go sroicheann na daoine cearta an 

áit cheart ag an am ceart. (Grúpa Stiúrtha Tráma, 2018; 

WHO, 2016). Cuid riachtanach freisin chun sláinte fhisiciúil 

agus mheabhrach fadtéarmach marthanóirí a fheabhsú 

is ea rochtain ar na seirbhísí athshlánaithe iomchuí 

(amhail teiripe fisiceach speisialaithe agus tacaíochtaí 

síceolaíochta) a chinntiú.

An tábhacht a bhaineann le freagairt iarthimpiste
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Freagra iarthimpiste i  
straitéis 2021–2030 
Forbrófar na SPInna don fhreagairt iarthimpiste i rith 

Chéim 1 (2021–2024) den straitéis 2021–2030 i gcomhréir 

le forfheidhmiú na hÉireann den Chóras Tráma d’Éirinn 

(Grúpa Stiúrtha Tráma, 2018). Is é a bheidh mar fhócas 

lárnach de Chéim 1 meicníochtaí níos éifeachtaí a fhorbairt 

chun gortuithe tromchúiseacha a thomhas agus tuairisciú 

a dhéanamh orthu (m.sh., trí chomhtháthú sonraí ospidéil).

Féachann Córas Tráma na hÉireann le freagairt 

náisiúnta éigeandála leighis, cúram tráma agus seirbhísí 

athshlánaithe a fheabhsú agus is tiomantas é de Chlár 

Rialtais 2020 na hÉireann (Roinn an Taoisigh, 2020). 

Bunaithe ar chóras na RA, tá an fhéidearthacht ann go 

soláthróidh Córas Tráma na hÉireann feabhas 25% den 

chineál céanna ar rátaí marthanais tar éis tráma mór (lena 

n-áirítear tráma bóthair) nuair a chuirfear i bhfeidhm go 

hiomlán é (measta faoi 2027).

Dá réir seo, beidh croífhócas na ngníomhartha laistigh 

de phlean gníomhaíochta 2021–2024 faoi fhreagairt 

iarthimpiste ar fhreagairt éigeandála den chleachtas is 

fearr a fhorbairt ar aon dul leis an gCóras Tráma d’Éirinn 

dóibh siúd a ghortaítear go criticiúil in imbhuailtí tráchta 

ar bhóithre. Féachfaidh na gníomhartha seo le bealaí a 

iniúchadh chun tacú níos fearr le teaghlaigh taismeach le 

linn an phróisis imscrúdaithe iar-imbhuailte.

 ■ Prótacal Triás Tráma agus seach-chonaire a bhunú agus a chur i bhfeidhm chun a chinntiú go bhfuil bealach soiléir ag 

othair tráma ó imbhualadh tráchta ar chúram cuí sa chóras tráma.

 ■ Cinntigh go bhfuil an fhoireann sainchúraim tráma iomchuí i bhfeidhm san ospidéal a fhaigheann tráma chun othair 

thráma ó imbhualadh tráchta ar bhóithre a fháil, chun sainchúram agus cóireáil a sholáthar ar aon dul le próifílí sonracha 

na ngortuithe, chun an toradh is fearr is féidir a chinntiú.

 ■ A chinntiú go bhfuil conairí cinntitheacha tráma agus bealaí athshlánaithe i bhfeidhm nuair a bhíonn an t-othar 

imbhualadh tráchta bóthair cobhsaithe ionas go mbeidh an cúram, an t-athshlánú agus an tacaíocht chuí i bhfeidhm 

ionas go mbeidh siad in ann saol chomh táirgiúil agus is féidir a fháil tar éis a ngortaithe.

 ■ Cúram agus tacaíocht mhothúchánach agus shíceolaíoch a sholáthar d’íospartaigh, do theaghlaigh agus don fhoireann 

freagartha éigeandála a dtéann imbhualadh tráchta ar bhóithre i bhfeidhm orthu lena chinntiú go bhfaigheann siad an 

cúram agus an tacaíocht chuí chun téarnamh óna dtaithí trámach a chabhraíonn le tionchar an imeachta a laghdú. 

 ■ Scrúdaigh ról an oifigigh idirchaidrimh teaghlaigh maidir le tacaíocht agus soláthar faisnéise maidir le hImbhualadh 

Tráchta Bóthair marfach agus tromchúiseach agus déan moltaí.

Tugtar thíos na gníomhartha ardtionchair faoi fhreagairt iarthimpiste ó phlean gníomhaíochta 2021–2024. 

Tá an plean gníomhaíochta iomlán 2021–2024 ar fáil ar shuíomh Gréasáin an RSA.
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Modhanna taistil sábháilte agus sláintiúla

Admhaíonn modhanna taistil sábháilte agus sláintiúla go bhfuil difríocht 
shuntasach ann i rioscaí gortuithe marfacha agus tromchúiseacha ar feadh 
modhanna éagsúla taistil.

Baineann sé le cur chun cinn modhanna níos sábháilte (m.sh. iompar poiblí, amhail taisteal ar bhus agus iarnród), agus cur chun 

cinn agus soláthar timpeallachtaí sábháilte bóithre do mhodhanna gníomhacha atá sláintiúil ar shlí eile. Áirítear leis seo siúl agus 

rothaíocht, áit a bhfuil na rioscaí báis agus gortaithe tromchúisí i gcás imbhualadh níos airde ná mar atá d’úsáideoirí bóthair faoi 

chosaint feithicle.

An tábhacht a bhaineann le modhanna taistil sábháilte agus sláintiúla
Féadann cur chun cinn agus glacadh méadaithe 

iompair phoiblí cur go mór le básanna agus gortuithe 

tromchúiseacha a laghdú le linn straitéis 2021-2030. Ní 

mór na buntáistí suntasacha sochaíocha a bhaineann 

le taisteal gníomhach méadaithe (i.e. siúl nó rothaíocht) 

a admháil freisin i bhfianaise chuspóirí gníomhú ar son 

na haeráide na hÉireann, lena n-áirítear astaíochtaí, 

plódú tráchta agus truailliú torainn laghdaithe agus 

gníomhaíocht choirp mhéadaithe agus na buntáistí sláinte 

a bhaineann leis an méid sin (ETSC, 2020a).

Tá modhanna taistil sábháilte agus sláintiúla an-ábhartha 

anois mar gheall ar an ngá chun modhanna iompair níos 

inbhuanaithe agus níos gníomhaí a chur chun cinn chun 

dul i ngleic leis an athrú aeráide in Éirinn. Ar an gcaoi 

chéanna, tarraingíodh aird san athrú ó iompar poiblí a 

chonacthas i ndiaidh na paindéime COVID-19 ar an ngá 

modhanna taistil sábháilte agus sláintiúla a chur chun 

cinn. Tugadh tiomantas d’infheistíocht in iompar poiblí 

sa Chlár don Rialtas 2020 (Roinn an Taoisigh, 2020), le 

gealltanais chun feabhas a chur ar na líonraí bus, iarnróid 

éadroim, iarnróid comaitéireachta agus idirchathrach ar 

fud na tíre.

Maidir le hiompar gníomhach, leithdháileadh €360 

milliún ar fud an rialtais chun tacú le tionscadail siúil 

agus rothaíochta ar fud na tíre i 2021, lena n-áirítear 

feabhsuithe bonneagair amhail an clár Bealaí 

Sábháilte chuig an Scoil (RI, 2020). Tá an cumas ag 

an leibhéal tiomantais agus infheistíochta seo, in 

éineacht le cur chuige an Chórais Shábháilte a leabú 

ar fud an chórais tráchta náisiúnta, chun laghduithe 

suntasacha a dhéanamh ar bhásanna agus ar ghortuithe 

tromchúiseacha in 2021–2030.
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Modhanna taistil sábháilte agus sláintiúla i straitéis 2021–2030
Forbraíodh SPInna a bhaineann le modhanna taistil sábháilte agus sláintiúla (m.sh., 'An cion den bhonneagar breise 

rothaíochta agus coisithe a forbraíodh chun soghluaisteacht uirbeach agus idiruirbeach a dhéanamh sláintiúil agus 

inbhuanaithe') agus déanfar monatóireacht, meastóireacht agus tuairisciú orthu le linn 2021-2030. 

Cuimseoidh gníomhaíochtaí faoi mhodhanna taistil sábháilte agus sláintiúla laistigh de phlean gníomhaíochta 2021–2024 

fócas lárnach ar bhonneagar sábháilte a sholáthar (m.sh. siúlbhealaí agus lánaí rothair deighilte) agus bainistíocht luais. 

Scrúdófar bearta laghdaithe tráchta, amhail an cumas do shráideanna a shainiú do choisithe agus sráideanna saor ó charr.

Tugtar thíos na gníomhartha ardtionchair faoi mhodhanna taistil sábháilte agus sláintiúla ó phlean gníomhaíochta 2021–

2024. Tá an plean gníomhaíochta iomlán 2021–2024 ar fáil ar shuíomh Gréasáin an RSA.

 ■ Plean Líonra Rothaíochta Náisiúnta a fhorbairt do rothaíocht agus siúl tuaithe idiruirbeach, a sholáthraíonn naisc le 

líonraí taistil gníomhacha agus le Glasbhealaí. Plean forfheidhmithe a fhorbairt lena sheachadadh i gCéimeanna 2 agus 3 

den Straitéis Sábháilteachta ar Bhóithre.

 ■ Leanúint le scéim bhonneagair taistil ghníomhaigh a chur i bhfeidhm inar féidir le hÚdaráis Áitiúla iarratas a dhéanamh ar 

mhaoiniú chun bonneagar taistil ghníomhaigh fheabhsaithe a fhorbairt.

 ■ Aistriú módúil a spreagadh chun tacú le cuspóirí comhshaoil, sábháilteachta agus sláinte trí úsáid modhanna taistil 

inbhuanaithe agus gníomhacha a chur chun cinn.

 ■ Clár oiliúna leathnaithe Rothaíocht Cheart a chur chun cinn agus tacú leis, lena gcuimsítear teoiric ar líne agus scileanna 

praiticiúla do leanaí agus do dhaoine fásta. 

 ■ Athbhreithniú a dhéanamh ar bheartas agus ar reachtaíocht tráchta ar bhóithre chun tosaíocht a thabhairt do 

shábháilteacht siúlóide agus rothaíochta.

 ■ Cás-staidéar a dhéanamh ar thíortha a ghlac meicníochtaí chun trácht a laghdú (mar shampla sráideanna saor ó 

ghluaisteáin i gceantair uirbeacha) chun sábháilteacht úsáideoirí eile bóithre a fheabhsú agus moltaí a dhéanamh 

d’Éirinn.
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Is éard atá i gceist le húsáid shábháilte bóthair a bhaineann le hobair ná 
bainistíocht shábháilteachta phleanáilte, chórasach ar thurais oibre ar na bóithre, 
agus é mar aidhm an baol báis agus gortuithe tromchúiseacha a laghdú. 

Cuimsíonn úsáid shábháilte bóthair a bhaineann le hobair turais a dhéantar i mótarfheithiclí faoi úinéireacht phoiblí nó 

phríobháideach nó ar léas (lena n-áirítear gluaisrothair), chomh maith le rothaíocht nó siúl. Tá sé mar aidhm leis a chinntiú 

go bhfuil an oiliúint agus na hacmhainní ag na daoine atá ag tiomáint chun oibre chun é sin a dhéanamh go sábháilte. Is éard 

atá i gceist leis freisin bearta forfheidhmithe feithiclí tráchtála a fheabhsú agus a chinntiú go bhfuil beartais sábháilteachta 

bóthair fostóra agus caighdeáin sábháilteachta feithiclí mar phríomhfhócas, lena n-áirítear i gcomórtais soláthair.

An tábhacht a bhaineann le húsáid shábháilte bóthair a bhaineann le hobair

Úsáid shábháilte bóithre a bhaineann leis an 
obair

Is iad imbhuailtí tráchta ar bhóithre an phríomhchúis le 

básanna a bhaineann leis an obair. In Éirinn in 2018, bhain 

feithiclí le 44% de na timpistí marfacha a bhain le hobair 

(HSA, 2019). Sa bhliain chéanna sin, ar fud an AE, bhí 

feithicil earraí troma agus/nó éadroma bainteach le 25% 

de bhásanna ar bhóithre (ETSC, 2020b). Tugann sonraí 

imbhuailtí ó Éirinn ar fud 2014–2020 le fios go raibh baint 

ag 11% de bhásanna úsáideoirí bóthair leis an obair, agus 

léirigh siad go léir na laghduithe suntasacha ar fhigiúirí 

básmhaireachta a d’fhéadfaí a bhaint amach trí úsáid 

shábháilte bóthair a bhaineann le hobair a leabú agus a 

fheabhsú.15 

Tá ábharthacht ar leith ag baint le húsáid shábháilte 

bóthair a bhaineann le hobair anois mar gheall ar an 

aistriú módúil ón iompar poiblí a chonacthas i ndiaidh 

na paindéime COVID-19. Mar thoradh ar an éileamh 

méadaithe ar shiopadóireacht ar líne le linn na géarchéime 

seo tá riachtanais mhéadaithe seirbhíse seachadta, agus 

tá fás an gheilleagair poistíneachta neamhrialaithe, mar 

shampla maidir le seirbhísí seachadta bia, tar éis úsáid 

bóthair a bhaineann le hobair a mhéadú.

Is réimse idirghabhála tábhachtach é feasacht ar 

shábháilteacht ar bhóithre a fheabhsú i measc fostóirí 

agus fostaithe agus glacadh le cleachtais úsáide bóthair 

níos sábháilte a bhaineann le hobair (m.sh., bainistíocht 

riosca agus prótacail chothabhála feithiclí) a chuirfidh 

go dearfach le feidhmíocht sábháilteachta ar bhóithre 

na hÉireann. Tá ról suntasach ag forfheidhmiú maidir le 

húsáid feithiclí tráchtála i gcosaint na ndaoine atá ag 

tiomáint chun oibre, agus gach úsáideoir bóthair eile. Ina 

theannta sin, is léir go gcuirfidh cur i bhfeidhm GSR an AE 

ó 2022 ar aghaidh go mór le torthaí a fheabhsú maidir le 

húsáid shábháilte bóthair a bhaineann le hobair.

Straitéis deich mbliana don earnáil iompar earraí
Go suntsach, éilíodh sa Chlár don Rialtas 2020 go bhforbrófaí agus go bhfoilseofaí 

Straitéis deich mbliana don Earnáil Tarlaithe. D’fhoilsigh an RI doiciméad comhairliúcháin 

ina leith seo in Aibreán 2021, agus é mar aidhm straitéis dheiridh a fhoilsiú faoi dheireadh 

2021 (RI, 2021b). Léiríodh sa doiciméad comhairliúcháin agus na freagraí a fuarthas go 

soiléir gur príomhcheist í an tsábháilteacht ar bhóithre don earnáil tarlaithe bóithre, agus 

go bhfuil ról tábhachtach ag tionscnaimh cumarsáide agus oideachais chun é seo a chur 

chun cinn. 

Tabharfaidh an straitéis tarlaithe foilsithe breac-chuntas níos mionsonraithe ar an 

gcaoi a gcuirfear gníomhartha gaolmhara faoi phlean gníomhaíochta 2021-2024 i 

bhfeidhm. Beidh comhairliúchán agus comhoibriú leanúnach leis an tionscal tarlaithe 

ríthábhachtach chun úsáid shábháilte bóthair a bhaineann le hobair a chur ar aghaidh.
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Úsáid shábháilte bhóithre a bhaineann le hobair i straitéis 2021–2030
Chomh maith le monatóireacht, meastóireacht agus tuairisciú a dhéanamh ar dhul chun cinn maidir le SPInna ábhartha 

maidir le húsáid shábháilte bóthair a bhaineann le hobair (m.sh., 'Céatadán na dtiománaithe nach n-úsáideann gléas 

soghluaiste boise') le linn straitéis 2021-2030, breiseoidh na gníomhartha maidir le húsáid shábháilte bóthair a bhaineann 

le hobair i bplean gníomhaíochta 2021-2024 comhroinnt sonraí i measc príomhpháirtithe leasmhara ní hamháin maidir le 

himbhuailtí marfacha agus ina mbíonn gortuithe tromchúiseacha, ach freisin maidir le comhlíonadh agus cloí le freagrachtaí 

reachtúla le haghaidh úsáid shábháilte bóthair a bhaineann le hobair. Cuirfidh siad chun cinn freisin úsáid beartas sábháilte 

úsáide bóthair a bhaineann leis an obair ar fud an rialtais agus príomhghníomhaireachtaí páirtithe leasmhara, agus úsáid 

caighdeán sábháilteachta feithiclí le haghaidh soláthar poiblí d’iompar poiblí agus tráchtála.

Tugtar thíos na gníomhartha ardtionchair faoi úsáid shábháilte bóthair a bhaineann le hobair ó phlean gníomhaíochta 

2021-2024. Tá an plean gníomhaíochta iomlán 2021–2024 ar fáil ar shuíomh Gréasáin an RSA.

 ■ Prótacal a fhorbairt, a bhfuil reachtaíocht mar bhuntaca leis, chun go bhféadfar faisnéis agus sonraí a roinnt, lena 

n-áirítear sonraí pearsanta, idir an HSA, An Garda Síochána agus an RSA, chun cabhrú le neamhchomhlíonadh agus 

neamhchloí le freagrachtaí reachtúla a shainaithint agus a imscrúdú i ndáil le cothabháil feithiclí, sábháilteacht feithiclí, 

sábháilteacht feithiclí a bhaineann leis an obair agus tiomáint le haghaidh oibre.

 ■ Cumhachtaí forfheidhmithe feabhsaithe a fhorbairt don Gharda Síochána agus d’Oifigigh Iompair an RSA le déileáil go 

héifeachtach le feithiclí tráchtála lena n-áirítear muirir sheasta a ghlacadh.

 ■ Dul i dteagmháil leis an lucht acadúil, le gnónna, lei san tsochaí shibhialta agus leis an tionscal árachais chun 

sábháilteacht ar bhóithre a chur chun cinn ar fud gach earnáil den phobal, lena n-áirítear na heintitis seo a spreagadh 

chun clárú leis an gCairt Eorpach um Shábháilteacht ar Bhóithre.

 ■ Caighdeán deonach Tiomána don Obair (DFWS) agus clár oiliúna a fhorbairt, a mhaoirsiú agus a sheachadadh i gcomhar 

leis an tionscal agus le fostóirí.  

 ■ Comhstraitéis idirghabhála náisiúnta (oideachas & forfheidhmiú) a fhorbairt ar shábháilteacht ar bhóithre a bhaineann le 

hobair.

 ■ Staidéar indéantachta a dhéanamh agus moltaí a dhéanamh maidir le scéim aitheantais tuillte a thabhairt isteach 

d’oibreoirí feithiclí tráchtála agus stádas tosaíochta a thabhairt do na hoibreoirí sin i gcomórtais soláthair phoiblí.
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Ár straitéis 
a chur i bhfeidhm

7.

Ní bheadh aon cheann de na héachtaí sábháilteachta ar 
bhóithre atá bainte amach ag Éirinn go dtí seo féideartha 
gan tiomantas ár ngeallsealbhóirí chun beatha a shábháil 
agus gortú ar bhóithre na hÉireann a chosc. Táimid faoi 
chomaoin acu, agus d’fhormhór mór de phobal na hÉireann 
a úsáideann na bóithre go sábháilte. 

Léiríonn spriocanna 2030 maidir le laghdú 50% ar 
bhásanna agus ar ghortuithe tromchúiseacha, agus sprioc 
uileghabhálach Fís an Nialais maidir le básanna nó gortuithe 
tromchúiseacha nialasacha faoi 2050, na spriocanna is 
uaillmhianaí in Éirinn go dtí seo. 

D’fhonn na laghduithe seo a bhaint amach, chomh maith le 
cur chuige an Chórais Shábháilte a ghlacadh agus a leabú 
mar chuid de chur chuige bunathraitheach na hÉireann i leith 
beartas agus cleachtas sábháilteachta ar bhóithre, ní mór 
dúinn a bheith nuálaíoch freisin inár gcur chuige i leith oibriú 
comhpháirtíochta agus an chaoi a mbainistímid seachadadh 
agus rialachas na straitéise seo.



Tosca rathúlachta criticiúla

Mura mbaintear amach na tosca rathúlachta criticiúla sin, 

is dócha go gcuirfidh siad bacainní suntasacha ar dhul 

chun cinn maidir leis an straitéis, agus lenár bhfeidhmíocht 

fhoriomlán sábháilteachta ar bhóithre. Mar shampla, 

tá spleáchais ann maidir le forbairt na reachtaíochta 

príomha agus na reachtaíochta tánaistí (féach Aguisín a 

Dó) chun tacú le rogha de ghníomhartha ardtionchair agus 

tacaíochta Chéim 1 agus chun éascú dóibh. 

Go suntasach, bainfidh fócas lárnach de straitéis 

2021-2030 lena chinntiú go gcuirtear an reachtaíocht 

sábháilteachta bóthair reatha i bhfeidhm agus go gcuirtear 

i bhfeidhm í, agus go dtógfaidh idirghabhálacha ar an 

reachtaíocht atá ann cheana nuair is féidir. Déanfar 

athbhreithniú ar thosaíochtaí reachtacha i gCéim 1 chun 

príomhspleáchais, mionchoigeartuithe riachtanacha ar an 

reachtaíocht reatha a aithint, agus reachtaíocht phríomha 

agus thánaisteach a fhorbairt de réir mar is gá do Chéim 1 

agus do chéimeanna ina dhiaidh sin.  

D'ainneoin na dtosaíochtaí reachtacha atá aitheanta do 

Chéim 1, tá an cumas aon reachtaíocht a rith ag brath 

ar thosaíochtaí foriomlána reachtaíochta an Rialtais 

ag aon am amháin agus ar na hamlínte riachtanacha a 

theastaíonn chun príomhreachtaíocht a rith trí Thithe 

an Oireachtais. I gcásanna den chineál sin, tabharfar 

reachtaíocht ar aghaidh chuig Céim 2.

Bunóidh an RSA grúpa saineolaithe (dá ngairtear 'cumasóir 

cláir') ar reachtaíocht lena chinntiú go ndéanfar dul chun 

cinn air seo. Mínítear cumasóirí cláir a thuilleadh maidir le 

Fíor 7.1 thíos.

I gcomhthreo leis sin, tá cur chun feidhme agus 

seachadadh rathúil na n-idirghabhálacha agus na 

ngníomhartha straitéise ag brath ar shainghrúpa a bhunú 

ar shonraí. Cumasóidh an grúpa seo comhoibriú idir na 

príomh-chomhpháirtithe straitéiseacha, ag laghdú dúbailt 

na hoibre agus beidh seachadadh sonraí níos tapa mar 

thoradh air chun bonn eolais a chur faoi bheartas agus 

cleachtas sábháilteachta bóthair atá bunaithe ar fhianaise.

Agus ár gcur chuige i leith rialachais agus seachadta á mheas againn, ní mór 
dúinn a chinntiú go bhfuil sé seo deartha go barrmhaith chun ár gcuspóirí agus ár 
spriocanna a bhaint amach dár straitéis 2021–2030.

Chuige sin, ní mór dúinn a chinntiú freisin go mbainimid amach sraith tosca ratha criticiúla a bhfuil ár straitéis agus ár 

bpleananna gníomhaíochta ag brath orthu. Ina measc siúd tá:

Tiomantas polaitiúil a bheidh lárnach i rathúlacht na straitéise seo;

Beartas agus reachtaíocht bunaithe  ar fhianaise a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm go tráthúil;

Comhroinnt sonraí go tráthúil  agus go héifeachtúil agus úsáid tagarmharcála ar fud na 
bpríomhpháirtithe leasmhara;

Nuálaíocht sa chaoi a ndéanaimid ár n-idirghabhálacha a dhearadh, agus ár gcur chuige i 
leith oibriú comhpháirtíochta;

Cistiú bunriachtanach a sholáthar chun sochair a réadú;

Bonneagar sábháilte deighilte a sholáthar chun aistriú córacha i dtreo taistil ghníomhaigh a 
éascú;

Athrú iompraíochta mar gheall ar idirghabhálacha forfheidhmithe, oideachas agus oiliúint;

Oibriú comhpháirtíochta tiomnaithe le dea-rialachas agus cuntasacht;

Tacaíocht an phobail agus na meán dár n-idirghabhálacha agus gníomhaíochtaí.
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Comhfhreagracht

Tá freagracht roinnte ar gach cuid den 
chóras bainistíochta tráchta ar cheann 
de bhunphrionsabail bhunúsacha 
chur chuige an Chórais Shábháilte 
agus ailíníonn sé go díreach le héiteas 
Straitéis Sábháilteachta ar Bhóithre 
an rialtais seo. 

Cé go bhfuil príomhghníomhaireachtaí freagrach as 

a gcuid gníomhartha aonair a chur i gcrích, roinnfear 

an fhreagracht as cur chuige an Chórais Shábháilte a 

chur i bhfeidhm ar fud an bheartais agus an chleachtais 

sábháilteachta ar bhóithre ar fud na bpríomhpháirtithe 

leasmhara agus ar fud an rialtais. Ailíneofar an straitéis 

seo freisin le beartas an rialtais i bpríomhréimsí eile 

lena n-áirítear athrú aeráide, inbhuanaitheacht, 

taisteal gníomhach agus cúram tráma. Aithnítear 

inti na hidirspleáchais idir gníomhaireachtaí agus 

gníomhartha, agus glactar inti cur chuige uile-rialtais i 

leith sábháilteachta ar bhóithre. Thar ceann an rialtais, 

beidh an RSA i gceannas ar chomhordú na straitéise, 

amhail meastóireacht ar dhul chun cinn do gach céim agus 

forbairt an phlean gníomhaíochta don chéad chéim eile.

Go criticiúil, ceanglaíodh ar an RSA maoirseacht a 

dhéanamh ar chur isteach ráiteas acmhainní ag na 

gníomhaireachtaí rannpháirteacha a bhí tiomanta do 

ghníomhartha a sheachadadh faoi phlean gníomhaíochta 

Chéim 1. Teastaíonn na hacmhainní seo chun na 

gníomhartha a chur i gcrích go rathúil agus torthaí 

bunathraitheacha a bhaint amach de laghdú 50% ar 

bhásanna agus gortuithe tromchúiseacha bhóithre faoi 

2030. Tá an maoiniú sin ríthábhachtach chun na torthaí 

seo a bhaint amach.

Ar fud chreat ama na straitéise, cuirfidh an RSA tairbhí 

chur chuige an Chórais Shábháilte in iúl ar fud an 

rialtais, príomhpháirtithe leasmhara agus an phobail i 

gcoitinne, chomh maith leis an bhfreagracht shochaíoch 

chomhroinnte as idirghabhálacha a sheachadadh agus 

a ghlacadh chun na laghduithe a theastaíonn a bhaint 

amach. Déanfaidh an RSA taighde ildisciplíneach, 

roinnfidh sé eolas agus éascóidh sé oiliúint chun a chinntiú 

go bhfuil cur chuige iomlánaíoch an Chórais Shábháilte 

leabaithe go daingean i mbeartas agus i gcleachtas in 

Éirinn. Is é tasc bunaidh an RSA a chinntiú go bhfuil ról 

lárnach ag sábháilteacht ar bhóithre sa chinnteoireacht ar 

fud na n-earnálacha agus na ngníomhaireachtaí iomadúla 

a mbíonn tionchar acu ar phleanáil, dhearadh, oibriú agus 

úsáid ár gcóras tráchta ar bhóithre.
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Mar chuid dár gcur chuige bunathraithe maidir leis an tsábháilteacht ar bhóithre, 
agus chun a chinntiú go gcomhlíonfaimid na riachtanais seo agus ar deireadh ár 
spriocanna 2030, tá struchtúr láidir rialachais tras-rialtais deartha againn (féach 
Fíor 7.1 thíos), arna mhaoirsiú ag coiste aireachta maidir leis an tsábháilteacht ar 
bhóithre.

Múnla rialachais

Fíor 7.1. Struchtúr rialtais do Straitéis Sábháilteachta ar Bhóithre an rialtais 2021-2030

Grúpa na nOifigeach Sinsearach
Bord na Comhpháirtíochta um 

Bunathrú Sábháilteachta ar Bhóithre

Cumasóirí 
an Chláir

■ Maoiniú

■ Sonraí

■ Reachtaíocht

An Coiste Aireachta 
um Shábháilteacht ar Bhóithre

Áireofar sna pleananna gníomhaíochta gníomhaíochtaí faoi gach ceann 
de sheacht réimse idirghabhála an Chórais Shábháilte

Bóithre agus 
Taobhanna 

bóthair 
sábháilte

Feithiclí 
Sábháilte

Freagairt 
Iarthimpiste

Úsáid 
Shábháilte 

Bóithre a 
bhaineann 

leis an Obair

Úsáid 
Shábháilte 

na mBóithre

Modhanna 
Taistil 

Sábháilte 
agus 

Sláintiúla

Luasanna 
Sábháilte
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Beidh Grúpa Oifigeach Sinsearach (SOG) nuabhunaithe ag 

tuairisciú don choiste aireachta maidir le sábháilteacht 

ar bhóithre, ar a mbeidh Coimisinéir Cúnta an AGS 

agus na Príomhfheidhmeannaigh agus Rúnaithe 

Cúnta ó na heagraíochtaí seachadta lárnacha go léir. 

Athbhreithneoidh an SOG, déanfaidh siad moltaí agus 

tabharfaidh siad nuashonruithe ráithiúla ar dhul chun 

cinn an phlean gníomhaíochta don choiste, mar a 

sholáthraíonn na príomhghníomhaireachtaí atá freagrach 

as na gníomhartha a chur i bhfeidhm. Cuirfidh an SOG 

ceannaireacht feidhmiúcháin ar fáil freisin maidir 

le claochlú na sábháilteachta ar bhóithre ar fud na 

hÉireann agus nuashonruithe don choiste aireachta ar 

shábháilteacht ar bhóithre ar threochtaí agus forbairtí 

sábháilteachta ar bhóithre atá ag teacht chun cinn, 

le linn aistear Fís an Nialais. Nuair a shainaithnítear 

riachtanas, bunóidh an SOG meithleacha laistigh de réimsí 

idirghabhála an Chórais Shábháilte chun dlús a chur le dul 

chun cinn maidir le gníomhaíochtaí ar leith faoi na réimsí 

seo.

Cinnteoidh an RSA rialachas agus comhordú éifeachtach 

ar chur chuige bunathraitheach na hÉireann, lena 

n-áirítear pleanáil straitéise, an maoiniú riachtanach 

agus na hacmhainní riachtanacha a aithint chun 

idirghabhálacha, monatóireacht, tagarmharcáil agus 

tuairisciú ar réadú sochara sheachadadh go tráthúil. 

Tuairisceoidh an RSA go rialta don SOG agus rachaidh 

sé i dteagmháil le comhpháirtithe seachadta, le 

príomhghrúpaí geallsealbhóirí níos leithne agus le 

hionadaithe rannacha ó chodanna ábhartha den rialtas. 

Áireofar ar phríomhfhreagrachtaí an ÚSB comhdháil 

bhliantúil torthaí a óstáil ina gcuirfear dul chun cinn 

sábháilteachta ar bhóithre i láthair príomhpháirtithe 

leasmhara, monatóireacht agus tuairisciú ar ár SPIanna 

straitéise, agus na pleananna gníomhaíochta do gach céim 

a mheastóireacht agus a dhearadh. 

Bunóidh an ÚSB, le comhaontú an SOG tras-rialtais, trí 

shainghrúpa, ar a dtugtar cumasóirí cláir, ar shonraí, 

ar chistiú agus ar reachtaíocht. Is é ról na ngrúpaí seo 

saineolas, treoir, tagarmharcanna agus saineolas a 

sholáthar chun dlús a chur le dul chun cinn ar leibhéal 

oibríochta. Sainaithneoidh siad bealaí freisin chun 

constaicí ar dhul chun cinn a shárú chun tacú le cur chun 

feidhme na straitéise thar ceann an SOG. 

Dearadh an struchtúr rialachais seo go straitéiseach lena 

chinntiú go gcomhlíonfaimid ár spriocanna uaillmhianacha 

faoi 2030.
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Go hachomair: 
ár gcuireadh chugat

8.



Táimid ag dul isteach i ndeich mbliana nua maidir le sábháilteacht ar bhóithre in 
Éirinn. Cuimsíonn ár straitéis 2021–2030 ár spriocanna is uaillmhianaí go dtí seo, 
agus tá a fhios againn go mbeidh dúshláin romhainn. 

Trí chur chuige bunathraitheach a ghlacadh maidir le beartas, cleachtas agus rialachas sábháilteachta ar bhóithre, agus trí 

bheith nuálaíoch inár gcur chuige i leith oibriú comhpháirtíochta ar fud ár bpríomhpháirtithe leasmhara agus pobal, táimid 

in áit uathúil chun na laghduithe criticiúla ar bhásanna agus ar ghortuithe tromchúiseacha a theastaíonn faoi 2030 a bhaint 

amach agus dul chun cinn i dtreo ár gcuspóir deiridh Fís an Nialais faoi 2050.

Trí oibriú le chéile, is féidir linn na deich mbliana is sábháilte a bhaint amach ar na bóithre agus tacú le sábháilteacht na 

nglún atá le teacht. Tugaimid cuireadh duit anois teacht linn ar ár dturas i dtreo Fhís an Nialais.

Sábháilteacht ar bhóithre a bhunathrú in 
Éirinn
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Liosta fonótaí

1 Tá staitisticí sonraí imbhuailtí na hÉireann ceart amhail an 30/08/2021. Tabhair faoi deara go meastar go 
bhfuil sonraí imbhuailtí ó 2018-2020 sealadach agus go bhfuil siad faoi réir a athraithe.

2 Sainmhínítear gortú tromchúiseach mar ghortú a gcoinnítear an duine san ospidéal mar othar cónaitheach 
nó aon cheann de na gortuithe seo a leanas cibé acu a choinnítear an duine san ospidéal nó nach gcoinnítear: 
bristeacha, comhtholgadh, gortuithe inmheánacha, brú, gearrthacha agus stolltaí diana agus turraing 
ghinearálta thromchúiseach a éilíonn cóireáil leighis.

3 Tá meán na bhfigiúirí le haghaidh 2017-2019 maidir le básanna agus gortuithe tromchúiseacha á úsáid mar 
bhonnlíne. Tá an sprioc do ghortuithe tromchúiseacha bunaithe ar shonraí ón nGarda Síochána (AGS, fórsa 
póilíneachta na hÉireann) agus féadfar é a athbhreithniú le linn straitéis 2021–2030 agus sonraí ospidéil á 
n-úsáid.

4 Tá staitisticí sonraí imbhuailtí na hÉireann ceart amhail an 30/08/2021. Tabhair faoi deara go meastar go 
bhfuil sonraí imbhuailtí ó 2018-2020 sealadach agus go bhfuil siad faoi réir a athraithe.

5 Meastachán bunaithe ar anailís costais is tairbhe a rinne Indecon Economic Consultants.

6 Nuair a foilsíodh an straitéis sábháilteachta ar bhóithre 2013-2020, taifeadadh 162 bás úsáideora bóthair 
do 2012. Rinneadh na sonraí sealadacha seo a athbhreithniú níos déanaí go 163 bás. Ach coinníodh an figiúr 
foilsithe de 162 bás mar an figiúr bunlíne do straitéis 2012-2030.

7 Ba í 2011 an bhliain bhunlíne do shonraí na ngortuithe tromchúiseacha.

8 Bhí laghdú de thart ar 30% i bhfigiúirí na ngortuithe tromchúiseacha ó 2019 go 2020, rud a léiríonn an laghdú 
i méid tráchta thart ar 30% mar gheall ar an bpaindéim COVID-19, mar atá doiciméadaithe ag Bonneagar 
Iompair Éireann (TII).

9 Fuarthas na staitisticí ó anailís RSA ar shonraí corónacha (2013-2017). Céatadán arna ríomh as líon na 
dtiománaithe a bhfuil taifead dá ngníomh(artha) ar fáil. Tagraíonn dul thar luas sábháilte do thiomáint os 
cionn na teorann luais, nó tiomáint ag luas atá ró-ard don bhóthar/do na coinníollacha. 

10 Fuarthas na staitisticí ó anailís RSA ar shonraí corónacha (2013-2017). Céatadán arna ríomh as líon na 
dtiománaithe a bhfuil toradh tocsaineolaíochta ar fáil dóibh. Taifeadadh tocsaineolaíocht dhearfach d’alcól i 
gcás go raibh Tiúchan Alcóil Fola (BAC)> 20mg alcóil in aghaidh an 100ml fola (nó a choibhéis i bhfual) ag an 
duine nach maireann. 

11 Fuarthas an staidreamh ó Thuarascáil Suirbhé Luais Réchasta RSA 2018.

12 Fuarthas an staidreamh ó Staidéar Dearcthaí agus Iompair Tiománaithe RSA 2018.

13 Fuarthas an staidreamh ó Thuarascáil Réadlann Sábháilteachta ar Bhóithre na hEorpa ar Tuirse 2018. https://
ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/default/files/pdf/ersosynthesis2018-fatigue.pdf

14 Tá meán na bhfigiúirí le haghaidh 2017-19 maidir le básanna agus gortuithe tromchúiseacha á úsáid 
mar bhonnlíne. Tá an sprioc do ghortuithe tromchúiseacha bunaithe ar shonraí ón AGS agus féadfar é a 
athbhreithniú le linn straitéis 2021–2030 agus sonraí ospidéil á n-úsáid.

15 Cuimsíonn an figiúr seo básanna úsáideoirí bóthair a bhí ag taisteal le haghaidh na hoibre, ag taisteal chuig 
an obair nó ar ais ón obair (i.e. comaitéireacht) nó ag obair ar bhóthar nó gar do bhóthar.

TAGAIRTÍ, FONÓTAÍ AGUS AGUISÍNÍ 77



Aguisín 1

Liosta príomhtháscairí feidhmíochta sábháilteachta 

1. % de mhéid tráchta mótarfheithicle le bacainní airmheánacha ar bhóithre le 
luasteorainneacha os cionn 80 km/u chun líon na mbásanna agus na ngortuithe 
tromchúiseacha i dtul-imbhuailtí a chosc.

2. % de mhéid na tráchta a thaistil ar bhóithre le luasteorainneacha 80 km/u nó níos airde a 
ndearnadh measúnú orthu de réir threoir na dtaobhanna bóthair boga chun MGDanna a 
chosc in imbhuailtí rith chun srutha.

3. % de acomhail tuaithe agus uirbeacha ardriosca MGD a ndéileáiltear leo chun oibriú 
laistigh de theorainneacha an Chórais Shábháilte.

4. % den achar arna thiomáint thar bhóithre le rátáil sábháilteachta os cionn tairseach 
comhaontaithe (le forbairt tuilleadh i bplé an AE).

5. % na bhfeithiclí atá ag taisteal laistigh den luasteorainn de réir cineáil bóthair agus 
feithicle – Cineálacha bóthair agus feithiclí le sonrú.

6. % de mhéid na tráchta ar mhótarbhealaí uirbeacha, tuaithe, agus an líonra TEN-T laistigh 
de luasteorainneacha atá 'sábháilte agus inchreidte'.

7. Cion den bhonneagar rothaíochta agus coisithe breise a forbraíodh chun soghluaisteacht 
uirbeach agus idiruirbeach a dhéanamh sláintiúil agus inbhuanaithe.

8. % de na carranna paisinéirí nua a bhfuil cúnamh luais chliste sáraithe acu.

9. % de ghluaisteáin phaisinéirí nua le rátáil 5 réalta Euro NCAP.

10. % de ghluaisteáin phaisinéirí nua le coscánú uathrialach éigeandála chun imbhuailtí le 
coisithe agus rothaithe a chosc (AEB coisithe).

11. % d’áititheoirí mótarfheithicle a úsáideann crios sábhála mar (a) tiománaithe, (b) paisinéirí 
suíochán tosaigh agus (c) paisinéirí suíochán cúil.

12. % den úsáid cheart a bhaintear as srianta leanaí ag áititheoirí leanaí.

13. % na dtiománaithe nach n-úsáideann gléas soghluaiste boise.

14. % de rothaithe (a) dhá rothaí faoi thiomáint agus (b) rothair ag caitheamh clogad cosanta.

15. % de thiománaithe agus rothaithe feithiclí mótair gan alcól; gan drugaí eile a chuireann 
isteach ar thiomáint; agus gan tuirse.

78 TAGAIRTÍ, FONÓTAÍ AGUS AGUISÍNÍ



Aguisín 2

Ceanglais reachtaíochta maidir le Straitéis Sábháilteachta ar Bhóithre an 
rialtais 2021–2030
Táthar ag brath ar reachtaíocht a fhorbairt chun gur féidir gníomhartha áirithe a sheachadadh i Straitéis Sábháilteachta ar 

Bhóithre an rialtais 2021-2030.  Sainaithníodh é seo mar thoisc chriticiúil rathúlachta. 

Ceann de na gníomhartha ardtionchair faoin limistéar idirghabhála ar úsáid shábháilte bhóithre is ea bunú grúpa saineolaithe 

cumasaithe reachtaíochta (Príomhghníomhaireacht: An Rialtas, An Roinn Iompair). Aontóidh an grúpa seo an clár reachtach 

tras-eagraíochta a thacaíonn le tabhairt isteach na reachtaíochta a theastaíonn le bheith mar bhuntaca leis na gníomhartha 

seo. Beidh an fócas tosaigh ar na gníomhartha atá le seachadadh faoi Chéim 1 de Straitéis Sábháilteachta ar Bhóithre an 

rialtais. 

Leagtar amach sna táblaí thíos: 

(i) trí ghníomh ardtionchair i gCéim 1 den straitéis a éileoidh reachtaíocht phríomha, agus trí cinn a éileoidh reachtaíocht 

thánaisteach

(ii) trí ghníomh tacaíochta i gCéim 1 den straitéis a éileoidh reachtaíocht phríomha, agus seacht gcinn a éileoidh 

reachtaíocht thánaisteach

(iii) 24 gníomh ina bhféadfadh go mbeadh gá le reachtaíocht i gCéim 1 nó i gcéimeanna amach anseo.

(i) Gníomhartha Ardtionchair 

Ceanglais 
Reachtaíochta 

Colún Uimh. na 
Caingne

Gníomh An Phríomh-Roinn 
nó an Phríomh-
Ghníomhaireacht 

Dáta  
Dlite

An Roinn nó an 
Ghníomhaireacht 
Tacaíochta  

Athchóiriú 

Reachtaíochta

Úsáid 

Shábháilte 

Bhóithre

19. Na hacmhainní riachtanacha agus 

an bealach a shainaithint chun 

reachtaíocht maidir le trácht ar 

bhóithre a chomhdhlúthú.

An Roinn Iompair R2 

2022

An tÚdarás um 

Shábháilteacht 

ar Bhóithre

Príomha Úsáid 

Shábháilte 

Bhóithre

28. Scrúdú a dhéanamh ar an 

bhféidearthacht Tástáil Braite 

Guaiseacha (TBG) a thabhairt isteach 

agus í a chomhtháthú leis an Tástáil 

Teoirice Tiománaí. 

An tÚdarás um 

Shábháilteacht 

ar Bhóithre

R2 

2024

RI, Comhpháirtí 

Seachadta 

Seachfhoinsithe

Príomha Úsáid 

Shábháilte 

Bhóithre

31. Reachtú do smachtbhannaí méadaithe 

maidir le húsáid ildrugaí agus úsáid 

drugaí agus alcóil le linn tiomána.

An Roinn Iompair R4 

2024

MBRS

Príomha Úsáid 

Shábháilte 

Bóithre  

a bhaineann 

leis an Obair

45. Prótacal a fhorbairt, a bhfuil 

reachtaíocht mar bhuntaca leis, 

chun go bhféadfar faisnéis agus 

sonraí a roinnt, lena n-áirítear 

sonraí pearsanta, idir an HSA, An 

Garda Síochána agus an RSA, chun 

cabhrú le neamhchomhlíonadh agus 

neamhchloí le freagrachtaí reachtúla 

a shainaithint agus a imscrúdú i ndáil 

le cothabháil feithiclí, sábháilteacht 

feithiclí, sábháilteacht feithiclí a 

bhaineann leis an obair agus tiomáint 

le haghaidh oibre.

An tÚdarás 

Sláinte agus 

Sábháilteachta, 

an tÚdarás um 

Shábháilteacht 

ar Bhóithre,  

An Garda 

Síochána

R4 

2024

RI
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Ceanglais 
Reachtaíochta 

Colún Uimh. na 
Caingne

Gníomh An Phríomh-Roinn 
nó an Phríomh-
Ghníomhaireacht 

Dáta  
Dlite

An Roinn nó an 
Ghníomhaireacht 
Tacaíochta  

Tánaisteach Úsáid 

Shábháilte 

Bhóithre

27. Deireadh a chur le minicíocht 

tiománaithe ceadúnais foghlaimeora 

gan tionlacan. Líon na dtiománaithe 

gluaisteáin foghlaimeora ag a bhfuil 

an tríú ceadúnas foghlaimeora nó 

níos mó a laghdú ó 24.6% chuig 

uasmhéid 10% faoi 2024. Beidh roinnt 

gníomhartha i gceist leis seo lena 

n-áirítear:

■ Grúpa oibre a bhunú chun 

athbhreithniú a dhéanamh ar an 

bpróiseas tiománaí foghlaimeora 

le fócas ar leith ar dhíothú 

tiománaithe foghlaimeoirí atá ag 

tiomáint gan tionlacan agus moltaí 

a dhéanamh,

■ Reachtaíocht athraitheach chun 

bearta breise a thabhairt isteach 

chun glacadh na tástála tiomána 

ag daoine a bhfuil ceadanna 

foghlaimeora iomadúla acu a 

chur chun cinn agus machnamh a 

dhéanamh ar oiliúint éigeantach 

tiománaithe a thabhairt isteach 

chuige seo.

An tÚdarás um 

Shábháilteacht 

ar Bhóithre

R4 

2024

RI, AGS

Tánaisteach Úsáid 

Shábháilte 

Bhóithre

 32. Forfheidhmiú Pointí Pionóis a 

chuíchóiriú agus a uathoibriú ó 

ghabháil ar thaobh an bhóthair trí na 

cúirteanna chun taifead an tiománaí a 

nuashonrú.

An tÚdarás um 

Shábháilteacht 

ar Bhóithre,  

An Roinn Iompair

R4 

2024

AGS, An tSeirbhís 

Cúirteanna

Tánaisteach Úsáid 

Shábháilte 

Bóithre a 

bhaineann 

leis an Obair

46. Cumhachtaí forfheidhmithe 

feabhsaithe a fhorbairt don Gharda 

Síochána agus d’Oifigigh Iompair 

an RSA le déileáil go héifeachtach le 

feithiclí tráchtála lena n-áirítear muirir 

sheasta a ghlacadh.

An tÚdarás um 

Shábháilteacht 

ar Bhóithre

R4 

2022

RI, AGS
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(ii) Gníomhartha Tacaíochta 

Ceanglais 
Reachtaíochta 

Colún Uimh. na 
Caingne

Gníomh An Phríomh-Roinn 
nó an Phríomh-
Ghníomhaireacht

Dáta  
Dlite

An Roinn nó an 
Ghníomhaireacht 
Tacaíochta  

Príomha Úsáid 

Shábháilte 

Bhóithre

134. An reachtaíocht riachtanach a 

thabhairt isteach maidir le húsáid 

shábháilte r-scútar ar bhóithre na 

hÉireann chun úsáid shábháilte 

r-scútar a chinntiú.

Agus muid ag súil le reachtaíocht 

r-scútar a thabhairt isteach, 

déanfaimid:

■ Taighde ar chur chuige an 

chleachtais is fearr a ghlactar i 

dtíortha eile,

■ Oibriú le comhghleacaithe san 

AE maidir le cineálcheadú agus 

caighdeáin le haghaidh cur 

chun feidhme, agus

■ Oideachas poiblí a chur i 

bhfeidhm chun tacú le húsáid 

shábháilte na bhfeithiclí seo 

(micrea-shoghluaisteacht) 

ar bhóithre na hÉireann, go 

háirithe le haghaidh turais an 

mhíle deiridh.

An Roinn Iompair, 

an tÚdarás um 

Shábháilteacht 

ar Bhóithre

R1 2022 

agus 

Leanúnach

NTA

Príomha Úsáid 

Shábháilte 

Bhóithre 

160. Athbhreithniú a dhéanamh ar 

thograí reachtacha agus tograí 

reachtacha a dhéanamh chun Alt 

114 de na hAchtanna um Thrácht 

ar Bhóithre a nuashonrú chun uas-

amanna tiomána agus íos-amanna 

scíthe a fhorordú do thiománaithe 

gairmiúla nach bhfuil faoi réir 

rialacha tacagraif agus uaireanta 

tiománaithe an AE go háirithe 

maidir le tiománaithe féinfhostaithe 

agus a chuirtear faoi bhráid na 

Roinne Iompair.

An tÚdarás um 

Shábháilteacht 

ar Bhóithre 

R4 2023 AGS, RI

Príomha Úsáid 

Shábháilte 

Bhóithre

167. Reachtaíocht a fhorbairt agus a 

chur i bhfeidhm a éilíonn aitheantas 

úinéara feithicle fíoraithe chun 

formhuiniú cionta tráchta ar 

bhóithre a fheabhsú.

An Roinn Iompair R4 2022 -
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Ceanglais 
Reachtaíochta 

Colún Uimh. na 
Caingne

Gníomh An Phríomh-Roinn 
nó an Phríomh-
Ghníomhaireacht

Dáta  
Dlite

An Roinn nó an 
Ghníomhaireacht 
Tacaíochta  

Tánaisteach Bóithre 

agus 

Taobhanna 

Bóthair 

Sábháilte 

70. Treoir um Bainistíocht 

Sábháilteachta Bonneagair Bóthair 

an Aontais Eorpaigh 2008/96/CE 

arna leasú le Treoir (AE) 2019/1936 

a thrasuí agus a chur i bhfeidhm.  

Bearta sábháilteachta bonneagair 

náisiúnta tacaíochta a neartú agus 

a leathnú chuig an líonra bóithre 

náisiúnta ar fad.

An Roinn Iompair R4 2021 -

Tánaisteach Feithiclí 

Sábháilte 

90. Forálacha Airteagal 13 de Threoir 

2014/47/AE a thrasuí maidir le 

hiniúchadh teicniúil ar thaobh an 

bhóthair ar ródacmhainneacht 

feithiclí tráchtála agus rialacháin 

náisiúnta tráchta ar bhóithre 

agus údaráis inniúla a ainmniú 

le haghaidh iniúchtaí feithiclí ar 

thaobh an bhóthair do chleachtais 

daingnithe lasta.  

An Roinn Iompair R1 2023 HSA, RSA, AGS, 

BIÉ

Tánaisteach Úsáid 

Shábháilte 

Bhóithre 

123. Reachtaíocht a mheasúnú agus a 

mheas maidir le busanna scoile a 

thabhairt isteach ag úsáid soilse 

rabhaidh guaise ag stadanna i 

gceantair thuaithe chun cosc a chur 

ar scoitheadh busanna scoile. 

Bus Éireann,  

An Roinn Iompair

R4 2021 RSA, RO, AGS

Tánaisteach Úsáid 

Shábháilte 

Bhóithre

142. Moltaí a dhéanamh chun 

sainchatagóir ADI a fhorbairt 

agus a chur i bhfeidhm d’fhonn 

oiliúint tosaigh a sholáthar do 

thiománaithe feithiclí bóthair de 

Chatagóir ‘BE’ a tharraingíonn 

leantóirí níos mó ná 750kg 

ollmheáchan dearaidh (DVW) agus 

ollmheáchan comhcheangailte 

carr/jíp agus leantóra nach mó ná 

7,000 kg.

An tÚdarás um 

Shábháilteacht 

ar Bhóithre

R3 2022 RI, Fóram 

Geallsealbhóirí 

ADI, ADInna, 

HSA

Tánaisteach Úsáid 

Shábháilte 

Bhóithre

144. Moltaí CAS a chur i bhfeidhm mar 

chuid den 'Athbhreithniú ar an gclár 

EDT' lena n-áirítear forbairt agus 

tabhairt isteach aip (logleabhar 

leictreonach). 

An tÚdarás um 

Shábháilteacht 

ar Bhóithre 

R4 2023 NDLS
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Ceanglais 
Reachtaíochta 

Colún Uimh. na 
Caingne

Gníomh An Phríomh-Roinn 
nó an Phríomh-
Ghníomhaireacht

Dáta  
Dlite

An Roinn nó an 
Ghníomhaireacht 
Tacaíochta  

Tánaisteach Úsáid 

Shábháilte 

Bhóithre 

166. Forálacha dlí riachtanacha a 

ullmhú agus a ghlacadh chun cur 

chun feidhme agus forfheidhmiú 

gnéithe ábhartha de Phacáiste 

Soghluaisteachta an Aontais 

Eorpaigh agus Chomhaontú Trádála 

agus Comhoibrithe an Aontais 

Eorpaigh agus na Ríochta Aontaithe 

a éascú.

An tÚdarás um 

Shábháilteacht 

ar Bhóithre

R4 2021 RI

Tánaisteach Úsáid 

Shábháilte 

Bóithre a 

bhaineann 

leis an 

Obair 

184. Rochtain a sholáthar don Gharda 

Síochána ar an gcóras nua 

‘Líonra Forfheidhmithe an Aontais 

Eorpaigh-CPC’ lena fhíorú an bhfuil 

cárta bailí CPC ag tiománaí HGV/

PSV ó Bhallstát eile den Aontas 

Eorpach.

An tÚdarás um 

Shábháilteacht 

ar Bhóithre 

R3 2023 RI, AGS
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(iii) Caingne a bhféadfadh forbairt reachtaíochta a bheith ag teastáil uathu i  
 gCéim 1 nó céimeanna amach anseo.  

Gníomhartha Ardtionchair

Colún Uimh. na 
Caingne

Gníomh An Phríomh-Roinn nó an  
Phríomh-Ghníomhaireacht

Úsáid 

Shábháilte 

Bhóithre

23. Grúpa oibre a bhunú chun machnamh agus moltaí a dhéanamh 

maidir le clár comhghlasála i gcás meisce a chur i bhfeidhm, le 

tacaíocht ó chúrsa athshlánaithe tiomáint faoi mheisce in Éirinn, do 

chiontóirí tiomána faoi mheisce ardriosca.

An tÚdarás um Shábháilteacht 

ar Bhóithre

Úsáid 

Shábháilte 

Bhóithre 

29. Iniúchadh a dhéanamh ar an bhféidearthacht do thairseach ar líne le 

haghaidh úsáideoirí bóithre le scannánaíocht a uaslódáil de chionta 

tráchta a d’fhéadfadh cabhrú le hionchúiseamh.  

An Garda Síochána

Úsáid 

Shábháilte 

Bhóithre 

30. Athbhreithniú a dhéanamh ar na pionóis i leith cionta tráchta 

bóthair tromchúiseacha lena n-áirítear na nithe seo a leanas: 

tiomáint lagaithe, luas, úsáid fón póca, gan criosanna sábhála a 

chaitheamh, leanaí gan srian a iompar i bhfeithicil.

An tÚdarás um Shábháilteacht 

ar Bhóithre

Modhanna 

Taistil 

Sábháilte 

agus 

Sláintiúla 

43. Athbhreithniú a dhéanamh ar bheartas agus ar reachtaíocht tráchta 

ar bhóithre chun tosaíocht a thabhairt do shábháilteacht siúlóide 

agus rothaíochta.

An Roinn Iompair

Úsáid 

Shábháilte 

Bóithre a 

bhaineann 

leis an Obair 

50. Staidéar indéantachta a dhéanamh agus moltaí a dhéanamh maidir 

le scéim aitheantais tuillte a thabhairt isteach d’oibreoirí feithiclí 

tráchtála agus stádas tosaíochta a thabhairt do na hoibreoirí sin i 

gcomórtais soláthair phoiblí.

An tÚdarás um Shábháilteacht 

ar Bhóithre
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Gníomhartha Tacaíochta 

Colún Uimh. na 
Caingne

Gníomh An Phríomh-Roinn nó an  
Phríomh-Ghníomhaireacht

Bóithre agus 

Taobhanna 

Bóthair 

Sábháilte  

57. Déan clár píolótach (le bonneagar tacaíochta) chun scrúdú a 

dhéanamh ar an bhféidearthacht chun foráil ‘rothaí ag dul ar chlé ar 

dhearg’ a thabhairt isteach. Cuir an cleachtas idirnáisiúnta is fearr 

san áireamh maidir le bearta tosaíochta rothaíochta eile agus déan 

moltaí.

An Roinn Iompair

Bóithre agus 

Taobhanna 

Bóthair 

Sábháilte  

67. Forfheidhmiú ceamara-bhunaithe ag na Gardaí a fhorbairt a 

thuilleadh, lena n-áirítear ag acomhail agus chun lánaí bus/rothar 

a bhainistiú, ag forbairt ar an reachtaíocht atá ann cheana agus le 

déanaí trí shocruithe riaracháin trasghníomhaireachta oiriúnacha 

a bhunú; agus, i gcás ina sainaithnítear aon saincheisteanna 

reachtacha, tograí comhaontaithe a mheas agus a fhorbairt chun 

iad a leigheas.

An Roinn Iompair 

Luasanna 

Sábháilte

74. Athbhreithniú litríochta a dhéanamh ar an gcleachtas is fearr 

idirnáisiúnta ar chúrsaí feasachta luais, moltaí a chur ar fáil agus 

bonn eolais a chur faoi chur i bhfeidhm cúrsa feasachta luais in 

Éirinn chun deireadh a chur le hathchiontú. 

An tÚdarás um Shábháilteacht 

ar Bhóithre

Feithiclí 

Sábháilte

80. Feabhsúcháin fhéideartha ar an Tástáil Náisiúnta Gluaisteán (NCT) 

agus ar Thástáil Ródacmhainneachta um Fheithiclí Tráchtála (CVRT) 

a aithint, lena n-áirítear:

a. teicneolaíochtaí diagnóiseacha ar bord a úsáid agus a 

ionchorprú i gcóras tástála éigeantach feithiclí mar ítimí nua 

lochtanna.

b. Tástáil Leictreonach Ródacmhainneachta um Fheithiclí (ePTI) 

amhail teicneolaíochtaí Ardchóras Cúnaimh Tiománaithe 

(ADAS) a thabhairt isteach agus a ionchorprú i réimeas tástála 

éigeantach feithiclí.

An tÚdarás um Shábháilteacht 

ar Bhóithre

Feithiclí 

Sábháilte 

81. Scrúdaigh indéantacht do thástáil éigeantach ródacmhainneachta 

maidir le feithiclí talmhaíochta agus gluaisrothair agus déan moltaí. 

An tÚdarás um Shábháilteacht 

ar Bhóithre 

Feithiclí 

Sábháilte 

82. Déan staidéar féidearthachta agus ullmhaigh tuarascáil maidir le 

minicíocht tástála gluaisteán faoi 10 mbliana d’aois agus busanna a 

mhéadú agus déan moltaí. 

An tÚdarás um Shábháilteacht 

ar Bhóithre

Feithiclí 

Sábháilte

86. Déan taighde ar an acmhainneacht agus foilsigh tuarascáil agus 

moltaí maidir le roghanna chun luas a chur le nascacht feithiclí sa 

chabhlach i gcomhréir le riachtanais an Aontais Eorpaigh. 

An tÚdarás um Shábháilteacht 

ar Bhóithre

Úsáid 

Shábháilte 

Bhóithre 

112. Athbhreithnigh éifeachtúlacht chlár éigeantach oideachais um 

shábháilteacht ar bhóithre i scoileanna agus déan moltaí.  

An tÚdarás um Shábháilteacht 

ar Bhóithre 
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Colún Uimh. na 
Caingne

Gníomh An Phríomh-Roinn nó an  
Phríomh-Ghníomhaireacht

Úsáid 

Shábháilte 

Bhóithre 

114. Scrúdaigh an fhéidearthacht go mbeadh dliteanas toimhdithe ann 

do thiománaithe feithiclí meicniúla (MPV) i gcásanna imbhuailtí le 

húsáideoirí bóithre leochaileacha agus déan moltaí.

An Roinn Iompair 

Úsáid 

Shábháilte 

Bhóithre 

117. Déan staidéar féidearthachta chun éifeachtacht leathnú marcálacha 

feiceálachta chuig feithiclí tráchtála éadroma a mheas agus déan 

moltaí.

An tÚdarás um Shábháilteacht 

ar Bhóithre

Úsáid 

Shábháilte 

Bhóithre 

120. Scrúdaigh an fhéidearthacht chun reachtaíocht a thabhairt isteach 

chun cosc a chur ar dhaoine atá ar meisce gníomhú mar thiománaí 

tionlacain do shealbhóir Cead Foghlaimeora.

An Roinn Iompair

Úsáid 

Shábháilte 

Bhóithre 

121. Athbhreithnigh na socruithe reatha maidir le cumhachtaí 

forfheidhmithe maor tráchta agus oifigigh údaraithe eile, atá 

comhlántach leis an nGarda Síochána, chun aon fhorbairtí breise a 

d’fhéadfadh a bheith iomchuí a shainaithint, faoi réir comhairle dlí.

An Roinn Iompair

Úsáid 

Shábháilte 

Bhóithre 

122. Scrúdaigh an bhféidearthacht ceamaraí suite ar bhus a úsáid chun 

páirceáil mhídhleathach i lánaí bus a bhrath agus a fhorfheidhmiú 

agus más iomchuí déan moltaí maidir le cur i bhfeidhm. 

An tÚdarás Náisiúnta Iompair

Úsáid 

Shábháilte 

Bhóithre

143. Smaoinigh ar riachtanas a thabhairt isteach go mbeadh cáilíocht 

QQI Leibhéal 6 ag gach iarratasóir ADI nua.

An tÚdarás um Shábháilteacht 

ar Bhóithre

Úsáid 

Shábháilte 

Bhóithre 

145. Déan taighde agus staidéar féidearthachta ar raon beart um 

Cheadúnú Tiomána Céimithe (GDL) den chleachtas is fearr a 

thabhairt isteach agus déan moltaí.

An tÚdarás um Shábháilteacht 

ar Bhóithre

Úsáid 

Shábháilte 

Bhóithre 

146. Smaoinigh ar chlár oiliúna éigeantach a thabhairt isteach agus 

tástáil tiomána d’iarratasóirí nua ar cheadúnas foghlaimeora de 

chatagóir W amháin.

An tÚdarás um Shábháilteacht 

ar Bhóithre 

Úsáid 

Shábháilte 

Bhóithre

158. Comhlánaigh measúnú dlíthiúil agus déan moltaí chun tacar sonraí 

nua a bhaineann le riosca imbhuailte a chomhtháthú i gcóras 

Táscaire Riosca Oibreora Feithicle Tráchtála (CVORI) an RSA.  

An tÚdarás um Shábháilteacht 

ar Bhóithre

Úsáid 

Shábháilte 

bhóithre 

164. Smaoinigh ar cheadúnas tiomána digiteach a thabhairt isteach agus 

déan moltaí don Roinn.

An tÚdarás um Shábháilteacht 

ar Bhóithre 

Úsáid 

Shábháilte 

Bhóithre 

165. Laghdaigh líon na bhfeithiclí gan árachas ar bhóithre na hÉireann trí: 

■ Thionscadal Dliteanas Mótair Tríú Páirtí (MTPL) a chur i gcrích.

An Roinn Iompair,  

An Garda Síochána
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Aguisín 3

Liosta na bpáirtithe leasmhara a ghlac páirt san Athbhreithniú Acmhainne 
Bainistíochta um Shábháilteacht ar Bhóithre  

An Coimisiún um Rialáil Iarnróid

An Garda Síochána

An Lia-Bhiúró um Shábháilteacht ar Bhóithre

An Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide

An Roinn Dlí agus Cirt

An Roinn Iompair

An Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige

An Roinn Oideachais

An tÚdarás Náisiúnta Iompair

An tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta

Bonneagar Iompair Éireann

Bus Éireann

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Comhlachas Tarlú Bóthair na hÉireann

Cumann Gluaisteán

Cumann na bPríomh-Oifigeach Dóiteáin

Cumann na mBainisteoirí Contae agus Cathrach

Cyclist.ie

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

Fóram Iompair agus Soghluaisteachta, Corcaigh

Iarnród Éireann

Insurance Ireland

Oifig an Chláir Náisiúnta um Leigheas Tráchta

Rothaíocht Éireann

TAGAIRTÍ, FONÓTAÍ AGUS AGUISÍNÍ 87






