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  Foirm Measúnachta Tráchta agus Iompair 

TTS2

 

RTI 2 
EOLAS BREISE 

RÁITEAS TRÁCHTA AGUS IOMPAIR 
Le líonadh isteach sa chás go sroichtear aon cheann de na tairseacha a bhfuil cur síos orthu i 
dTábla 2.1 de Threoirlínte Údaráis na mBóithre Náisiúnta do Mheasúnú Tráchta agus Iompair  

 

1 Sonraí na Forbartha 
Cur síos ar an fhorbairt atá molta  

Méid na forbartha molta   (m2 nó 
líon aonad) 

 

 Líon na spásanna 
páirceála ar an 
suíomh  

 

 

Úsáid an suímh faoi láthair, le 
méid 

 

 

An cuid d’fhorbairt chéimneach atá 
i gceist? (Más sea, tabhair sonraí) 

 

 Carranna Feithiclí troma Coisithe/Rothaithe 

Láthair an bhealaigh isteach ar an 
suíomh faoi láthair. Tabhair uimhir 
bóthair  

   

Láthair bhealaí isteach molta ar an 
suíomh. Tabhair uimhir bóthair. 

   

 
2 Sonraí Tionchair Tráchta agus Iompair  
 Iomlán feithiclí Tréimhse ama 

Sruth Buaicuaire 
(buaicthréimhse don bhóthar in 

aice) 

  

Sruth buaicuaire gníomhaíochta 
(buaicthréimhse don suíomh) 

  

MBTL 

(Meán Bliantúil de Thrácht 
Laethiúil ) 

  

Sruth tráchta ar na bóithre in 
aice láimhe faoi láthair (líon 
iomlán feithiclí) 

Foinse na sonraí seo. 
Carranna HCV  

Isteach Amach Isteach Amach 

Sruth Buaicuaire     

 Sruth buaicuaire 
gníomhaíochta 

    

MBTL   

Sruth tráchta faoi láthair 
chuig/as an suíomh 

Foinse na sonraí seo. 
Carranna HCV  

Isteach Amach Isteach Amach 

Sruth Buaicuaire     

Sruth buaicuaire 
gníomhaíochta 

    

MBTL   

Sruth tráchta tuartha chuig/as 
an suíomh forbartha 
críochnaithe  

 Foinse na sonraí seo. 

Má tá níos mó ná bealach isteach amháin chuig 
an suíomh, cén dóigh a bhfuil na sruthanna 
thuas roinnte?  

 

Déan cur síos gairid ar aon athruithe a bheidh de 
dhíth ar leagan amach na mbóithre atá ann 
cheana féin mar thoradh ar an fhorbairt seo.. 
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Mínigh go gairid cén dóigh a ndéanfaidh na 
bearta molta freastal ar an trácht atá ann 
cheana agus a bheidh ann. 

 

An bhfuil fáil ar na ceadanna agus na haontaithe 
riachtanacha leis na bearta thuas a chur i 
bhfeidhm, riachtanais rochtana san áireamh? 

Tá/Níl 
Déan cur síos:  

Léirigh go gairid aon sholáthar taistil poiblí a 
bheidh curtha ar fáil agus cur in iúl má tá aon 
shocruithe aontaithe.  

 

An bhfuil teagmháil déanta le haon sholáthraithe 
taistil poiblí maidir leis an fhorbairt seo?  

Tá/Níl 
Déan cur síos:  

 
Dearbhú  
Creidim go léiríonn na ráitis thuas measúnú cóir agus inniúil ar thionchair na forbartha luaite thuas ar an ghréasán bóthair 
máguaird agus ar na bealaí rochtana. Creidim fosta go léasfaidh na hathruithe atá molta san mheasúnú seo aon thionchar 
neamhfhabhrach a d’fhéadfadh a bheith ag an fhorbairt ar chumas agus ar shábháilteacht bóthair.  

 

Sínithe……………………………………………. Forbróir  Dáta………………………………………………. 

 

Sínithe……………………………………………. Gníomhaí   Dáta………………………………………………. 

 

 

 
 
Nóta a):- Sa chás go sroichtear aon cheann de na tairseacha i dTábla 2.1 de Threoirlínte Mheasúnú Tráchta agus 
Iompair,  comhlánófar Measúnú agus beidh an ráiteas seo mar achoimre ar thorthaí na tuarascála.  

Nóta b):- Sa chás go sroichtear aon cheann de na tairseacha i dTábla 2.2 de Threoirlínte Mheasúnú Tráchta agus 
Iompair, iarrfaidh an forbróir nó an gníomhaí comhairle ó ionadaí pleanála an Údaráis Áitiúil maidir leis na riachtanais faoi 
choinne Measúnú Tráchta agus Iompair. 

 
 
 


