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GLAOIGH ORAINN

An Láithreán Gréasáin
Coimeádfaidh ár láithreán gréasáin tionscadail,  
 m11gtoe.ie agus ár gcuid nuachtlitreacha thú ar an eolas ar 
dhul chun cinn ar na hOibreacha. Cuirfidh iad seo thú ar an 
eolas ar ghnéithe an tionscadail atá le teacht agus sa chás gur 
dócha go ndéanfaidh iad seo tionchar a imirt ar an bpobal 

i gcoitinne. Táimid tiomanta do na hOibreacha a thógáil 
agus cur isteach a laghad agus is féidir ar an bpobal agus ar 
úsáideoirí bóthair agus cur le geilleagar na hÉireann trí phoist 
a chruthú agus trí thabhairt faoi ábhair agus fochonraitheoirí 
a fhoinsiú trí na slabhraí áitiúla soláthair, sa chás gur féidir.

Cad atá ag tarlú anois?
Tá ár n-oifigí láithreáin agus an compún á socrú againn ag 
Timpeallán Scairbh Bhailis ar an N11 agus tá súil againn 
cur fúinn ansin sna seachtainí atá amach romhainn. Táimid 
ag oibriú ar an dearadh mionsonraithe don scéim idir an 
dá linn. Tá sé beartaithe tús a chur le fálú agus glanadh 

láithreáin sna seachtainí amach romhainn. Cuirfear tús 
le hoibreacha ag roinnt láithreacha ag an tráth céanna 
agus leanfaidh siad ar aghaidh go dtí lár na bliana 2019. 
Déanfar gach iarracht chun cur isteach a íoslaghdú.

Ráithe 1 
2016

Dearadh Mionsonraithe 

Compún an Láithreáin agus Pointe Rochtana an Láithreáin a Thógáil

Oibreacha Éiceolaíochta 

Monatóireacht ar thoibreacha/Suirbhéanna ar 
Réamhchoinníollacha agus Monatóireacht ar Chreathadh

Cuirfear tús le hOibreacha Fálaithe

Oibreacha Glanta Láithreáin agus aird ar an tSeandálaíocht

Ráithe 2 
2016

Leanfar le hOibreacha Fálaithe agus Glanta Láithreáin

Úiroibreacha 

Struchtúir

Lintéir 

Ba mhian linn an deis seo a ghlacadh lena mheabhrú duit chun tiomáint go sábháilte agus a bheith ar an 
eolas ar líonta méadaithe feithiclí troma ar na bóithre fad a chuirtear tús leis an tionscadal.

I GCÁS ÉIGEANDÁLA, CUIR GLAO GUTHÁIN AR; 087 435 7397

Sa chás gur mian le duine ar bith den phobal teagmháil a dhéanamh linn nó breis faisnéise a fháil, iarrtar ort an fhaisnéis thíos a úsáid:

Below is a summary of expected works over the coming months:

Tá Aip Foláirimh Léarscáile ar fáil lena híoslódáil 
saor in aisce ag mapalerter.com/councils/wexford

FÁILTE chuig chéad nuachtlitir thionscadal 
BAM IRIDIUM an M11. Tá lúcháir chroí orainn 
ag BAM IRIDIUM gur cheap Bonneagar Iompair 
Éireann – an tÚdarás um Bóithre Náisiúnta 
roimhe seo – chun Scéim nua CPP an M11 ó 
Ghuaire go hInis Córthaidh a dhearadh, a thógáil, 
a mhaoiniú, a oibriú agus a chothabháil. 
Tugann ár gcuibhreannas dhá eagraíocht seirbhísí tógála a threoraíonn 
an margadh le chéile, Royal BAM Group agus ACS Group, a bhfuil 
stair agus traidisiún fada acu in Éirinn. Le chéile, cuirimid treise agus 
tacaíocht cuideachtaí idirnáisiúnta ar fáil, agus taithí agus eolas 
domhain á soláthar i gcomhthráth ar mhargadh na hÉireann.

Cinnteoidh BAM Iridium go mbainfidh an pobal áitiúil agus an réigiún 
níos fairsinge tairbhe ón tógáil, na hoibríochtaí agus na gníomhaíochtaí 
cothabhála nuair a bhíonn an tionscadal seo á sholáthar.

Mar chuid dár dtiomantas, eiseoimid nuashonruithe rialta ar 
dhul chun cinn na scéime chun thú a choimeád ar an eolas ar 
ár gcuid oibríochtaí agus conas a fhéadfaidh siad tionchar a 
imirt ar an bpobal taistil agus ar an bpobal níos fairsinge.
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Timpeallán Reatha Scairbh Bhailis agus an Láthair le haghaidh na nOifigí Láithreáin

Na hOifigí agus an Compún á dTógáil 



Tá Dragados Ireland Ltd mar chuid 
de Dragados Group – príomhghéag 
thógála ghrúpa ceannródaíoch ACS 
Group. Oibríonn ACS Group, atá sa 
chéad áit ar Liosta 250 Conraitheoir 
Domhanda 2014 ENR, i 68 tír.

Gabhann stair na cuideachta siar breis 
agus 70 bliain ó bunaíodh í i 1941. I dturas 
an ama, tá grúpa domhanda déanta den 
chuideachta nach bhfuil a shárú ann 
de thaithí i dtionscadail bhonneagair, 

droichid, mhórbhealaigh, tolláin, damba 
agus mhuirí. Le 70 bliain anuas, thóg an 
chuideachta nach mór 13,500 ciliméadar 
de mhórbhealaigh, 1,500 droichead, 
nach mór 1,350 ciliméadar de tholláin, 
230 damba, 850 ciliméadar d’iarnróid, 
500 ciliméadar d’iarnród ardluais, 
iliomad áiseanna iarnróid agus aerfort. 

Cloíonn Dragados leis na caighdeáin 
sábháilteachta agus cháilíochta is déine 
ar a chuid láithreáin tógála agus tá 
deimhniúchán ISO 9001:2008, ISO 14000 
agus OSHA 18000 bainte amach aige. 

Is é Iridium Concesiones de 
Infraestructuras, S.A. an chuideachta 
de chuid ACS Group a dhéanann 
gach saghas de lamháltais rialtais a 
fhorbairt, a mhaoiniú, a bhainistiú, 
a oibriú, a riar, a chothabháil, a 
chaomhnú, a athchóiriú, a threalmhú 
agus infheistíocht a dhéanamh iontu, 
a bhaineann leis an mbonneagar 
iompair agus oibreacha poiblí. 

Ó 1967, nuair a ghlac sé páirt sa 
lamháltas chun Droichead Bhá Cádiz 
a thógáil, tá baint ag ACS Group i 
lamháltais bhonneagair. Ó shin i 
leith, tá os cionn 120 lamháltas arna 
reáchtáil aige don uile shaghas de 
bhonneagar iompair agus oibreacha 
poiblí in ocht dtír déag ar cheithre 
ilchríoch, agus bhain sé aitheantas 
amach mar cheannasaí domhanda i 
dtabhairt faoi na saghsanna seo de 
chonradh. Bhain infheistíocht iomlán 
ábhartha os cionn €47.7 billiún leis na 
tionscadail seo, anuas ar thiomantas 
chun os cionn €5 billiún a infheistiú. 

Bunaíodh BAM (Ascon roimhe seo) 
i 1958 agus is é an conraitheoir 
oibreacha poiblí agus innealtóireachta 
sibhialta is mó in Éirinn.

Fochuideachta is ea BAM Ireland atá 
faoi úinéireacht iomlán Royal BAM 
Group ón Ísiltír, a raibh láimhdeachas 
os cionn €7.3 Billiún aige don bhliain 
2014 agus a fhostaíonn os cionn 
23,000 duine ar fud an domhain.

I measc chuideachtaí oibriúcháin 
BAM Ireland, tá: BAM Building; BAM 

Civil; BAM Fit-out; BAM Property; BAM 
M&E Services; BAM PPP; BAM FM; 
BAM Specialist Works agus BAM Rail. 
Fostaíonn BAM Ireland os cionn 2,000 
duine go díreach agus go hindíreach 
agus b’ionann an láimhdeachas don 
bhliain 2014 agus €353 milliún

Ábhar bróid do BAM Civil is ea gur 
sholáthair sé tionscadail ardchaighdeáin 
go sábháilte, go tráthúil agus laistigh 
den bhuiséad. I measc shainmharcanna 
chonarthaí BAM, tá réitigh nuálacha, 
intleachtacht innealtóireachta, cloí 
leis na caighdeáin sábháilteachta 
agus cháilíochta is airde agus 
bainistíocht ghairmiúil tógála.

Dearadh agus Tógáil
Soláthrófar na gníomhaíochtaí 
dearaidh agus tógála ag comhfhiontar 
atá go hiomlán comhcheangailte idir 
BAM Civil Ltd agus DRAGADOS Ireland 
Ltd. Don tionscadal seo, tá BAM Civil 
Ltd agus DRAGADOS Ireland Ltd. tar 
éis teacht le chéile chun Comhfhiontar 
M11 Inis Córthaidh (M11 EJV) a 
chruthú.  D’éirigh le comhfhiontair 
BAM agus DRAGADOS os cionn 75km 
de mhótarbhealach a sholáthar, 
anuas ar bhóithre gaolmhara 
náisiúnta agus réigiúnacha in Éirinn 
go dtí seo. Tá rochtain ag BAM agus 
ag DRAGADOS ar acmhainní móra 
inmheánacha, tacaíocht dhaingean 

máthairchuideachta agus slabhra 
fairsing seachtrach soláthair ag a 
bhfuil na scileanna, an cumas agus 
na hacmhainní a theastaíonn chun an 
tionscadal seo a sholáthar go rathúil.

Cheap M11 EJV comhfhiontar 
dearaidh ina bhfuil Arup agus 
RPS Group chun an dearadh 
buan a sholáthar don tionscadal. 
Ceannródaithe margaidh iad 
an dá chuideachta in earnáil an 
bhonneagair agus cuireann siad 
saineolas fairsing i scéimeanna 
bóthair na hÉireann ar fáil. 

Forbhreathnú ar an Scéim
Cuimsítear sa scéim mótarbhealach 
nua ó dheireadh Sheachbhóthar 
Ghuaire ag an gCloch go dtí baile 
fearainn Sceach an Scorlógaigh, 
laisteas d’Inis Córthaidh.  Áirítear 
leis an scéim, chomh maith, 
seachbhóthar a thógáil ón N30 
laistiar d’Inis Córthaidh agus bóthar 
ceangail a thógáil leis an N80.

Beidh soláthar thart ar 27km de 
Phríomhlíne an M11 i gceist leis an 
mbealach athailínithe, a bheidh ina 
dhé-mhótarbhealach caighdeánach 
carrbhealaigh, anuas ar thart ar 0.6km 
ag an deireadh theas débhealaigh 

ina bhfuil dhá lána ar thaobh amháin 
agus lána amháin ar an taobh eile. 
Beidh Príomhlíne an M11/N11 
lonnaithe lastoir den N11 reatha agus 
seachnóidh sé Cam Eolaing, Fearna 
agus Inis Córthaidh. Anuas air sin, 
tógfar thart ar 8km de dhébhealach 
singil chun Inis Córthaidh a 
sheachaint laistiar den bhaile tríd an 
N11 reatha a cheangal leis an N30 
reatha agus ceanglóidh thart ar 4km 
de bhóthar ceangail débhealaigh 
acomhal an N11/N80 lastuaidh d’Inis 
Córthaidh le Príomhlíne an M11.

Ar ghnéithe eile na scéime nua, beidh an méid a leanas:

Acomhal nua ilairde uileghluaiseachtaí in Frankfort, 
ag a bhfuil ceangail leis an M11 reatha.

Acomhal nua ilairde uileghluaiseachtaí i mBaile Dháith Mhóir, ag a bhfuil 
ceangail le Bóthar Ceangail nua an N80 agus le Bóthar Ceangail an R744.

Timpeallán nua comhréidh i Sceach an Scorlógaigh 
ag a bhfuil ceangail leis an N11 reatha.

Dhá thimpeallán cheangailte chomhréidh i mBaile na hAilleann / Cloch an 
Mhairsigh, ag a bhfuil ceangail leis an N80 reatha, an N11, Bóthar Áitiúil 
an L-2008 agus príomhlíne nua an N30. Bóthar neamhchaighdeánach 
débhealaigh, Bóthar Ceangail N11 Chloch an Mhairsigh (Lárnach), a 
sholáthraíonn an ceangal idir na timpealláin chomhréidh siúd.

Scéim Mhótarbhealach  
Phort Laoise an M7/M8  
(BAM DRAGADOS)

Déanann BAM PPP bainistiú ar gach 
céim de thionscadail Chomhpháirtíochta 
Príobháidí Poiblí, ó dhearadh, tógáil 
agus maoiniú go dtí oibríochtaí agus 
cothabháil chun seirbhís den chéad 
scoth a sholáthar dár gcustaiméirí 
earnála poiblí. Bíonn comhpháirtíocht 
agus caidreamh fadtéarmach fite fuaite 
i ngach tionscadal laistigh de BAM PPP.

Tá ár saineolas intí air sin is fairsinge 
sa tionscal. I ngeall ar chomhcheangal 
an tsaineolais, tá BAM ar cheann den 

bheagán beag cuideachtaí dá samhail 
ar féidir leis seirbhís a sholáthraítear 
go háitiúil a gcuireann saineolas 
Eorpach fíor-thacaíocht ar fáil di.

Nuair a chuirtear na scileanna 
infheistíochta agus bainistíochta i 
dteannta na n-acmhainní dearaidh, 
tógála agus oibríochtúla atá ar fáil 
laistigh de Royal BAM Group, tá scileanna 
uathúla againn chun tionscadail CPP a 
sholáthar. Mar gheall ar an bhfairsinge 
seo, is féidir lenár gcomhpháirtithe 
earnála poiblí na buntáistí a bhaint 
as oibriú le soláthraí singil, chun 
réitigh lán-chomhcheangailte 
saoil iomláin a sholáthar.


